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счшIаатын начальнига таIгас" уопсыастыбаннай тэриллии

202l съlл

(сыЛААIаыНАн УгУТт)rУР оЛБох>

кYрэх балаhыанньата

Буолар кэмэ, сирэ - @sukhalu_tanas инстаграм страницата, бэс ыйын 01 кУнэ

- бэс ыйын 24 кунэ 202| съlл.

Курэх сыала-соруга:

_ Саха сирин уран тарбахтаахтарын улэлэрин, Topyт култууратын баай

угэстэриттэн биирдэрин - олбо5у, киэн аранаýа таhаарыы уонна тарБатыы;

- Саха норуотун айар угэстэрин сайыннарыы;

- Саха TopyT ииhин, тигиитин тэнитии.

Курэххэ кыттыы ирдэбиллэрэ:

Курэххэ ким ба5апаах (норуот маастардарыттан ураты), олорор сириттэн,
сааhыттан тутуJryга суох, биирдиилээн кыттыы коЕуллэнэр (боло5Унэн
буолбатах).

Кыттааччылар бэйэлэрин илиилэринэн тикпит улэлэринэн кыттаJIлар (<Обугэ

аас тэллэБэ) корунтэн ураты).

Хас биирдии yлэ ыйынньык-ryоhупаах буолара ирдэнэр - иистэнньэн аата,

араспаанньата, а5атын аата, yпэ аата, упуус (куорат), толоппt,онун нyомэрэ.
<Обугэ аас тэллэ5э>) корyннэ эбии ирдэнэр - хантан тиксибитэ, быhа холоон
сыла, уйэтэ.

Yлэлэргитин кlрэх буолар кэмигэр - иистэнньэн тус бэйэтин инстаграм
страницатагар ан€Iп бэлиэлэнэн (хэштэг) тахсыахтаах #олбох2021. Бары
yлэлэр нyомэрдэнэн, киирбит кэмнэринэн корон @sakhaluJanas страницаýа
тахсан иhиэхтэрэ. Кыттыан ба5алаах ааптар, yлэтин бэс ыйын 24 кyЕyгэр



дылы, аатын-суолун толору суруйан, хантан сылдьарын ыйан туран бэйэтин

инстаграмыгар Tahaapap.

Курэххэ кыттыы босхо. Билсэр толопtц/о н 89 t 42708 82 8

Урукку кyрэхтэргэ кыттыбыт улэлэр хаттаан киирбэттэр.

Кыайыылаахтарга анап диплом уонна сыаЕzLпаах бэлэх туттарыллыа.

Курэххэ коруллэр олбох корyЕнэрэ:

1. <Кыбытык тойуга) - сукунанан кыбытан-аттаран, оhуордаан-бичиктээн
тигиллибит олбохтор,

2. <<Маанылаах дьиэ олбо5о>> - тlyлээ5инэн, тирииннэн, сарыынан
тигиллибит олбохтор.

3. <Кунду ыЕrпдьыт) - кылынан-сиэлинэн оноhуллубут олбохтор.

4. <Хоryн олбою> - энньэх танаhынан (сиидэс, солко, габардин уо.д.а.)
тигиллибит олбохтор.

5. <<Обlтэ аас тэлпэ5э> (артефакт) - обугэлэртэн хаалrбыт былыргы олбох
(тигиллибит ньыматыттан ryryлугi, суох).

Курэххэ сыаналанар:

- олбох сахаугэс ииhин Tyryhaн тигиллиитэ, оноhуллуута.

- олбох тигиитигэр Topyт оЕнору, оhуору-ойууrту ryryhaH тигиллиитэ.

- олбох тигиитин ньымата.

- улэ тигиитин ырааhа, сатабыла, дьyорэлэhиитэ, уйэлээгэ

.Щьууллуур субэ:

,Щьууллуур субэ 5 киhиттэн турар - норуот маастардарыттан, идэтийбит
иистэнньэIгнэртэн, саха TopyT култууратын чинчийээччилэриттэн тапыллан
улэлиир.

Биир куолас - биир баал.

Сыанабыл баала тэннэhэр тlтэнигэр дьyyпJryyр субэ бэрэсэдээтэпин
куолаhа быhаарар оруоллаах.
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