
БИГЭРГЭТИIШ&ЖЭ

Д"окууокай.

Саха республшкатын ,Ч,ар оЩархан оhуокай
тофксуr, !rоруФт ырыаhшта УgтшЕI ГавршльgвIлч

aH&MMьIT Улуу Туймаада Оhуокайын курэhин бадпh

,Саха ýIIHK Оhуокайшý ýyр.y,.н ,хy,рvhр . ТУймажа Оhуокайа ,буоларо

ътра4хтая"ýrг4ртФr: DIалдýшýtарý ш*врФI ft Жащщт ,f,рдунэн Оhуокай
кYYýт9эьабмшгцп{ц ,т__slfiIlФhа, {ýIжIýщac, .кФмYý даРцоOцноро КыыРай
хацшааrтrта оэо котоýýор_ бiry льоrг,rго дьошу,-.- оДргйы тускупаатыýýар2 Y}дYк
yбрy,у}!ylрокэттинýýрrСш<а,омlщт,,р4су{]туЕтуошэтцкнэр}

Вшйыпгш дрвlпы Ип ýархшr АЙоен СерrеевЙ Николаев уояна
ýъокууокй щуоpат баlrылыга Евгенйй ,}fuколýевич: Гряmръев доруобай
ýу-O J}iу'OD,шJрI$ffI,6иптrэр6,лrулsрэ. O,rrrro ;CI,JI0,,$!{p8In l orfry, ý-й9ов Оhуокай Тумсуу
,о.$ýтэ 20}1. Ф', ТУ,ft{l!фЁ Ь,Ihшавцrп, ýIтшк Оhуокй }tfрэhи* лоруобуйа
сылыЕар, уонна.G Ol.1yoKafuifi ýомý5олообуг улуу дъонтоЕ биирдэстэрэ
Салrа 0щрнII Аар ýархшл эт99Iýит9, оýокffi чинчш*6иъ ба}rшлаабнт уЙ
кЙи бУоларын биrшнэя туран Уотин Гаврrlльевич Нохсоров аатынаý )ffiра
дьйдашс Ковонавцlрр ýФý{Еil_тцаý ýмýэýэjт9эýэт туоr;y [угФ
буопарбыт быhшштыrар онлайн IihrстаrрЫ ýитимигDр ыштътллар бyoirila
(ОhуоКаЙ ТYмоyy, оsч,оkhау мýlI странrдцаЙгар)
#СоУохайЫýý]ахfУ,ймаадш2021 }<э1ш]rеIти)(,киирзЕ кшшrýýкý 5цфlытыгар
ыкъграбЫт.

КЫцлаччыларrп быhппрыы курýс хяйдах буоларшш
- КыттаачтIылар сайаапкаларын бэйэлэрэ толорон Ватсап ношyо

}gгдýскqýа туhэ,рэu ф тело,,,rrуЪн ку,.омэ.рдориiэр ттhэ,р,вllцgр (8914238 548i,
89,14?382021)l

- Кытт,ааrrчы оайаапкатыгар ll4рлэrвр - тOлору аата суола, r{асýорын
кysмOрý шроýиската, паспорБш xahaн хаýтшI шлбыта уонна тоJIФшуФнyý
,ЕYýl\4эрэ, I,ffflH ýуом9рэ, сайаапкатьтн толорбул куý9 дьыпа, :rff)ии
баттааhыýнаФ(.

- Хайа баfiарар,,э,тээr{, 1и, кыг[Oр.
,- ,ýэ'Ф,ыfiнн lý к,упу,гшш, епрсыарда 10:00 члаýтrн, = Ьс, ыйыrr 74

кушу,,rэý, KyНyci trý:00l 'цf,аскfl, дылы, Оhуэкайrытын внд9ова уотаfi баран

уонна



Оhуокай Тумсуу @osuokhay диэн Инстаграмм страницатыгар
#осуохайысыахтуймаады2021 Хэштегтаан баран таhаара5ыт хойутаан
ыыппыт этээччи кyрэстэн уhуллар, кыттыыны ылбат. ,i

- Этээччи у}га - хаЕас оттyгэр кынат дьонун бэйэтэ булар.
- Этээччи этэр бириэмэтэ видеотыгар 10 - 15 менуутэ буолар.
- Этээччилэргэ 3 тема бэриллэр:
1) "Норуот ырыаhытао Саха ереспуублyкэтин Аар .Щархан оhуокай

этээччитэ, Устин Гаврильевич Нохсоров оло5ун сырдатыы"
2) "Саха Оросггуубщ/кэтигэр чэбдигирди.и, чол буолууга анаммыт сылы

хоhуйуу"
3)"Саха омук кэхтибэт кэскилэ 21-с 1йэ5э"

Кыайыыны быhаарар ирдэбиллэр

- Этээччи хоhуйуутун ис xohooHo, уус-уран тыла, амарах алгыс тыла,
yTyo дьайыылааr xohooHo.

Этээччи куолаhа чуора-кэрэтэ, туhулгэни тутара, сах€uIыы танаhа-саба,
сиэри-туому TyTyhyyTa, хамсаныыта.

- Оhуокай туhумэхтэрин TyTyhyy (туойан са5алааhына, хаамтарыыта,
котyтyyтэ, нЕlJIытыыта)

- Саха Туелбэ оhуокайдарын билсии, yорэтии, ке5улээhин.

Щъууллуур Субэ быhаарыытынан барар.

Курэс сыала-соруга:

- Ытык Оhуокайы Саха Сиригэр, саха омук олохсуйбут сирдэригэр
тар5атыы-тэнитии, Аан ,Щойдуга олохтоох атын омуктарга киэIгник
билиhиннэрии;

- Оhуокайы уус-уран айымньыы быhыытынан бе5ерготуу;
-Торут yгэстэри дьонЕо, ыччакка тарýатыы, Kyha5aH тыыннаах

сабыдыалтан тэйитии;
- Былыргы Ытык Оhуокай алгыс тылларын сорryтэн, умнуллан эрэр

духуобунай KyyhyH бе5ерготyy.
- Саха дьонун кутун-сyрlн Еtпгыстаах тылларынан чолtтэр туhэрии

Кыайыылаахтары на5араадалааhын.

Курэс тyмyгэ бэс ыйын 25 кунугэр Оhуокай Инстаграм ситимигэр Kyнyc
13 ч. 00 м. биллэриллэр, боло5унэн кыайыылаахтарга, бириистэр



тух"-JарыJIJIOJIJýIO}iтф& Кшйвтьтлаах Гран Гфи .IIрокууокй куOрат
баhыдшгьr,цтшr оyрyн бирийи тутФ.

Номипацпялар;
Ту,fiмааша Ьýiщаныlt 7ý2l с.: ýаýтыш эlýýщIитэ (фан-При) хаhаайьrна

буолар, Саха Фресгrуубулyкэтин ffархаlt,,этээччитин мтын ылар.

Но.минашrжлар_ыжан бартыш ýт99ýч}rдэ,р бiнtrааршша.тlлар уоýýе ондrайн
Оhуокай ,}fuста,грапс .етваФtцатыгар М{ 9лбэх TrйK нлбшт мhиэхэ туспа
бириистэ_ п Iуf тарыJIJIýФ(тФа,

Билсэр телефоннут: 891423В5487 - Тарский Алекоандр Лаврентьýвич
89142382a2t * Михайлова Арыйаана Романовна

ý6уеэ mоруm уеэhuн бъtоmыспаm cumuJvluH уйэпэрао ааmmаmыаqьlц,
ohyoxailbl оройуmmан mуmан mа"\сар lсYнy уруйdуаqуryl


