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Манай басаган, Эржена Очирова – сор 
харвалгаар Россиин тэмсээны мүнгэн 
шанда хүртэбэ гэсэн баяртай мэдээсэл 

дуулганадь!

Буряадай сор харвагша,  Уласай тамирай 
Олимпиин бэлэсэлгын сургуулиин тамирчан,  
Эржена Очирова, Алушта хотодо хувиин авар-
га элирүүлгын тэмсээндэ сонгодог харваанда 
оролсожо,  мэргэн тодоо харуулжа, мүнгэн шанда 
хүртэбэ.  

1/24 шэгшээ тэмсээнээс эхилжэ Эржена Очи-
рова Санкт-Петербург, Краснодар можын, Яхады 
тамирчадаас үлүү олон онооты байгаа.

Буряад Уласы суглуулагдамал командын 5 
түлөөлэгчэд: Инна Степанова, Эржена Очирова, 
Виктория Харитонова, Светлана Сыренова ба 
Светлана Гомбоева (Дашанимаева) гэсэн ¼ фи-

налда гаржа,  эндэ Эржена Очирова Виктория 
Харитоновагаа илажа, Светлана Гомбоева (Даша-
нимаева) Үвэр – Байгалы хизаары Туяна Будажа-
повагаа «харважа» полуфиналда гараа.

Полуфиналда Эржена Үвэр – Байгалы хизаары 
түлөөлэгчэ Валерия Мыльниковагы илажа, Токио 
хотодо үнгэрсэн Олимпиин наадануудта мүнгэн 
шанда хүртэсэн Ростов можын Елена Осиповаты  
тудаба. Хоерть полуфиналда Елена Осипова ма-
най Светлана Гомбоева (Дашинимаеваты) тэмсэ-
жэ иласан байгаа. Харин, алтан шангы тэмсээндэ 
6:4 гэсэн оноогоор манай Эржена басаган Елена 
Осиповада шүүгдэжэ, мүнгэн шанда хүртэбэ. Ва-
лерия Мыльникова – хүрэл шанда, Светлана Гом-
боева (Дашинимаева) – дүрвэть сууринда гараа. 

Эржена Очирова хадаа – оройдоол 19 насандаа 
Россиин тамиры мастер гэсэн үндэр нэрэ зэргэ-
ты. Үшөө сургуулиин сурагча байха сагаасаа түрэл 

тоонто Ташар нютагтаа сор харвалгаар бэеэ со-
рижо эхилсэн. Эрженын эгээ түрүүчын соригчод 
Велингтон Юрьевич ба Дулма Аюшеевна Ирин-
цеевтан. 

2021 ондо Уласы тамиры Олимпиин бэлэсхэлы 
сургуулиин хүмүүжэгчэ боложо ороо. Мүнөө со-
ригчонь Оросы Холбоото Уласы габьяата соригчо 
Александр Хамнагдаев. 

Нёднон, Эржена СФО ба ДФО аварга 
элирүүлгын тэмсээндэ оролсожо түрүүчын суури 
эзэлээ. Россин тэмсээндэ гурвать сууринда коман-
даараа гараа. 2022 оны Буряад Уласы тэмсээны 
хувиин болон командын дүнгөөр илагча, 2022 оны 
Росиин аварга элирүүлгэдэ командын дүнгөөр 
мүнгэн шанда хүртээ – гэжэ Уласы тамиры Олим-
пиин бэлэсхэлы сургуулиин соригчод хөөрэнэ.

Эржена басагандаа үшөө үндэр амжалтанууды 
туйлахынь хүсэеэ! 

ЭРЖЕНАМНАЙ – РОССИИН АВАРГА! 
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Закаамины аймагы 2 сууринда архи 
худалдахыгаа болибо. Үнгэрсэн жэлы эсэстэ 

Закаамины аймагы Сунгамалнуудай зүблэл 
Буряад Уласы хуулида 

сэлгэлтэнүүды оруулха 
тухай дурадхалтай Арады 

Хуралда хандасан  байна. 

Тиигэжэ Буряады  Хуулиин 5-ть 
статьяда олоны дуугаар сэлгэлтэнүүд 

оруулагдаба. Онсо тэмдэгэлхэ зүйл 
гэхэд, Закаамины аймагы сууринууды 

ажасуугчад өөстөө энээн тухай гуйсан 
байна.  

Утаата, Далахай  сууринууд аймагынгаа түб 
хотоос 100 км холо байдаг ем, Улаан-Үдээсээ 

эдэ сууринууд хүрэтэр 500 км зайты. Мүнөө 
Утаатада 306, Далахайда 209 хүн ажасууна. 

Сануулхада, Буряадай дэвэсхэр дээр оршодог зарим сууринуудта 
архи худалдахыгаа больсоор үнины. Теэд энэ асуудал  ажасуугчады 

суглаар дээр  харагдажа, тусхай шиидхэбэринүүд абтасан байна. 
Янжима ДАРМАЕВА

Улаан номдо орсон шувууды хуули бусаар аган-
жа барьсаны түлөө хэдэн хүн хэсээгдэбэ. 2019 ондо 

Сириин Араб Уласаас уг гарвалты Россиин  эрхэтэн 
гэсэн үнэмшэлгэты хүн Буряады Яруунын аймаг ержэ,  

нашан,  харсага шувууды  аганжа байтараа баригдаа 
сэн. 

Тиихэдээ тэрэ мүнгэны талаар 1,7 сая түхэриг хохидол оруулсан байна.
Энэ ушарай сүүлээр жэл үнгэрөөд байхад, хуули бусаар агнагча нютагайнгаа 

хүнтэй хэлсэжэ, дахин Яруунын аймаг аганхыгаа ерээ. Агнуурид хэрэгты тусхай ав-
томашина болон бусад хэрэгсэлнүүды худалдан абжа бэлэсээд,  тэдэ хоёр 2020 оны 

намараас эхилжэ, үбэлы эхин болотор басал тэрэ шувууды  аганба. Амиды гулабхаа 
хэрэгэлжэ,  4 харсага шувуу амидыгаар бариба. Хохидолынь 7 сая түхэриг. 

Иигэжэ яватараа, ой шадар тэдэнэр нютагы зонтой ушарба. Тэдэ хоёронь эдэ шу-
вууды аганжа явсанаа хөөрэбэ. Тиигэжэ тэдэнэр хүсэ шадалаа нэгэдхэжэ,  агнууряа 

үргэлжэлүүлхэ гэжэ шиидээ. Холын “айлшадай” агнуурида хэрэгты болохо емэны хойно-
ос ошоходонь,  тэрэ шувуунуудынь яруунынхид сахижа,  эдеэлүүлжэ байгаа. Удангүй  саг-

даанар ангуучады суурижасан газар хүреэлжэ,  тэдэнэры бариба. Тэндэ байсан зон болто-
доо зэмээ ойлгоо. Сүүдэй шиидхэвэрь гаржа, хэсээлтын хэмжээ элирээ.     

Булат БАДМАЕВ
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Инна Ивахиновагы Арады Хуралы Залуушуулай бодолгын хороо-
ны түрүүлэгчээр сунгаба. Нюуса сунгалта Арады Хуралы ээлжээтэ 
зүблөөндэ болобо. 50 сунгамал Инна Ивахиновагы түлөө дуугаа үгөө, 
6-нь тэрэны кандидатура дэмжээгүй. 

Буряад Уласы Арады Хуралы 
Түрүүлэгчэ Владимир Павлов 
Инна Саяновнагы амарша-
лаад, шэнэ тушаалда үрэ 
дүнтэйгөөр ажаллахынь 
хүсэбэ. 

Инна Саяновна 
Ивахинова 1989 оны  
февралиин 23-да 
түрсэн ем.  Тэрэ 
дээдэ мэргэжэл-
тэй, шатараар 
«Уласхоорон-
дын гросс-
мейстер» 
нэрэ 
зэргэ-
тэй. 

Үндэр тушаалда “Единая  Россия” фрак-
ци  тэрээны дэбжүүлээ. 

Янжима ДАРМАЕВА

ХУУЛИДА 
СЭЛГЭЛТЭ 
ОРУУЛБА

ХУУЛИ БУСААР АГАНЖА 
ЯВСААР
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Буряад Улас федеральна сан жасаас 
300 сая түхэригтэ хүртэхэнь. Ушарань 
гэхэд, аянчалга хүгжөөхэ ажал манай Бу-
ряадта эдэбхитэйгээр явуулагдажа байн. 
Аваха мүнгэнь түргэн саг соо босхоогдо-
дог  зочид буудалнууды барилгада үгтэхэ 
ха. Тиимэ тогтоол Россиин Засагай газа-
рай Түрүүлэгчэ Михаил Мишустин гаргаа. 

- Мүнөө сагта гүрэн түрэ соогоо аян-
чалга хүгжөөхэ ажал явуулжа байнадь. 
Бидэндэ энэ ехэ хэрэгты, үрэ дүнты байха. 
Буряады Засагай газар аянчалгын салва-
рид хаваатай олзын хэрэг эрхилэгчэдтэ 
тусаламжа үзүүлхэ мүнгэ  түсэблэнхэй. 
Энэ жэл 15,1 сая түхэриг үгтэхэ. Грантнууды 
бэшэжэ эрхимлэсэн зон тэрэ мүнгэнөөс 
хүртэхэ. Жэлы эхинээс 11 хүн грант бэшээд, 

мүнгэ аваха болоо. Аянчалагчады амар-
ха дурты газарнууды болбосон түхэлтэй 
болгохо хэрэгтэ нэгэ хэды мүнгэ үгэхэдь. 
Мүнөө аймагуудаас захяанууд суглуулаг-
дажа байн. Тэрэ хэрэгтэ 40 сая түхэриг 
хараалагданхай. Түргэн саг соо босхоог-
додог  зочид буудалнууды барьха хэрэгтэ 
Россиин Засагай газар саг соонь  мүнгэ 
сомолхо гэжэ шиидхэвэрь аваа. Модульно 
зочид буудалнууд манай уларилда тааруу 
байха, юундэб гэхэд,  аймагуудаар тиимэ 
аргаар эмнэлгын байранууд баригдажа, 
үвэлы сагта тэндэнь дулаан байна ха ем,  – 
гэжэ Буряад Уласай Толгойлогчо Алексей 
Цыденов хэлээ. Буряад оромнай үргэн, 
айлчады гайхуулха сайхан газарнууд 
олон. Тиимээс  зочид буудалнууд хэрэг-
тэй. 

ОЛОНОЙ ДУУГААР СУНГАГДАА

АЖАЛ ЯВСААРАА

БАГ ЗҮҮХЭ ГУРИМ ТУХАЙ
Буряадта ковид үвшэнөөс сэргылэмжын хэмжээ явуулганууд үргэлжэлсөөр. Ула-

сы Толгойлогчын зарлигаар мүнөө жэлы майн 31 болотор эмнэлгын, соёлой, сурал-
салай, тамиры эмхинүүдтэ ороходоо,  багууды заавол зүүхэ хэрэгты гэжэ онсологдо-
но. 

Авто-унаагай, түмэр харгын вокзалнууд, аэропортнууд энэ списогтэ мүн л ороно. 
Гэхэты хамта энэ дүрим социальна хангалтын эмхинүүдтэ сахигдаха. Роспотреб-хи-
налтын зууршалгаар,  үвшэлсэн янзатай зоны ажалдань  тавькүй, гэр бараагаа, оньсон 
хэрэгсэлнүүдээ саг үргэлжэ аршажа байха, тасагууды сальтитуулха гэсэн эрилтэнүүд тавигда-
на.  Харин COVID-19 үбшэнөөс сэргылэмжын тарилга авсан зондо салинтай  2 үдэрэй амаралта 
үгтэхэ зууршалга бии. 

Янжима ДАРМАЕВА
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АЙМАГЫМНАЙ СОНИНУУД БОГОНИ МҮРӨӨР:

АЙМАГЫ МЭДЭЭСЭЛЫ АЛВАН

Апрелиин 24 – дэ манай аймагы 
түүхэдэ анха түрүүчынхиигээ  кросс 
- гүйдэлөөр Буряад Уласы  урилдаа 
үнгэрөө.  

Урилдааны эмхидхэгчэд : 
- РОО «Буряад Уласы хүнгэн атлетикаар 

холвоо»;
- Буряад Уласы тамиры яаман ба Тами-

ры байгууламжын захиргаан;
- МБУ «Гусиноозерск хотын Олимпиин 

бэлэсэлгын тамиры сургуули» 
Урилдааны эхиндэ Буряад Уласы хүнгэн 

атлетикаар Холвооны, Уласхоорондын хэм-
жээны Россиин тамиры мастер, Дэлхэйн 
аварга, Уласхоорондын урилдаанууды 
илагча Наталья Соломинская бүхы тамир-
чады мэндэшэлээд, амжалта хүсээ. 

Энэ хэмжээ явуулганда зуугаад тамир-
чад элдэб янзын насны хэмжүүры оролсоо, 
тэдэнэй дунда тамирай ветеранууд, дуртай-
шуул байлсаа. Эгээ настай  83 – тай Сокто 
Дондоков. 

Урилдааны дүнгөөр МО «Город Гусино-
озерск» ба ФКСиМП Холвооны дэмжэлгэ-
эр  илагчад ба оролсогчод грамота болон 
медальнуудаар шагнагдаа, үнэтэ бэлэгүүд 
барюулагдаа: 

16 наса хүрэтэр хүвүүды дунда  (2 км 
зай) ба басагадууды дунда ( 1 км зай) :

1 – Шмелев Кирилл (Захааминай ДЮСШ, 
соригчо Батуев З.В.)

2 – Цыренов Егор (  Гусиноозерск хотын 
СШОР, соригчо Беспрозванных Н.Ю.)

3 – Итыгылов Кирилл (Гусиноозерск хо-
тын СШОР, соригчо Беспрозванных Н.Ю.)

1 – Беспрозванных Екатерина (Гусиноо-
зерск хотын СШОР, соригчо Беспрозван-
ных Н.Ю.)

2 – Попова Екатерина (Гусиноозерск хо-
тын СШОР, соригчо Беспрозванных Н.Ю.)

3 – Злыгостева Юлия (Гусиноозерск хо-
тын СШОР, соригчо Власов А.А.)

18 наса хүрэтэр  хүвүүды дунда  (2 км 
зай) ба басагадууды дунда ( 1 км зай) :

1 – Калашникова Алина (СОШ №1  Гуси-
ноозерск хото, ФК багша – Абдулаева Н.И.)

2 – Жулина Валентина (СШОР №1  Улаан 
-Үдэ хото, соригчо Жулин А.А.)

3 – Попова Алина (Гусиноозерск хотын 
СШОР, соригчо Власов А.А.)

1 – Конечных Максим (СШОР №1 Улаан 
-Үдэ хото, соригчо Накитняк В.В.)

2 – Шигапов Валерий ((СШОР  Гусиноо-
зерск хото, соригчо Коробченко Н.А.)

3 – Архипов Роман (СШОР №1  Улаан 
-Үдэ хото, соригчо Жулин А.А.)

20 наса хүртэр Юниорнууд ( 3 км зай ба 
2 км зай)

1 – Мункуев Ринчин (Новоселенгинскын 
интернат - сургуули, багша Алимасова А.А.)

1 – Лалетина Ангелина (  СШОР Гусиноо-
зерск хото, соригчо Беспрозванных Н.Ю.)

2 – Майорова Юлиана (СШОР №1  Улаан 
-Үдэ хото, соригчо Любарская Э.В.)

2002 оноос дээшэ хүвүүд басагад (4 км 
зай)

1 – Зверькова Валентина (СШОР №1  со-
ригчод – Н.Н ба Н.Н Суворовтан.)

2 – Камизолова Наталья (Буряад Уласы 
УФНС)

3 – Банзаракцаева Сурэна (МАУДО «Сэ-
лэнгэ)

1 – Балагуров Виктор (СШОР №1  Улаан-
Үдэ хото, соригчо Суворов Н.Н.)

2 – Леонов Александр
3 – Салтанов Сергей

Ветеранууд ( 4 км зай) ба  35 - 39 насты  
Эрэчүүл ба Эхэнэрнүүд:

1 – Цыренов Цырен
2 – Мункоев Александр
3 – Тыхибров Леонтий

1 – Туркина Ирина (Улаан -Үдэ)

40 - 49 насты  Эрэчүүл ба Эхэнэрнүүд:
1 – Капутстин Евгений ( Улаан-Үдэ)
2 – Гармаев Баир
3 – Жамбалов Владимир

1 – Самарцева-Кузницына Анна
2 – Набиева Виктория ( Гусиноозерск 

хото)

50 - 59 насты Эрэчүүл: 
1 – Егоров Альберт ( Жаргаланта нютаг 

Сэлэнгын аймаг)
2 – Самданов Андрей
3 – Иванов Федор ( Гусиноозерск хото)

60 - 69 насты Эрэчүүл ба Эхэнэрнүүд:
1 – Мункоев Владимир
2 – Коновалов Иван
3 – Чирков Александр

1 – Цыдыпылова Должин ( Улаан-Үдэ)
2 – Трифонорва Ольга
3 – Мункоева Ирина

70 - 79 насты Эрэчүүл:
1 – Будажапов Солбон

80 настыгаас дээшэ Эрэчүүл:
1 – Дондоков Сокто

Урилдааны аварга эрэчүүлы дунда ма-
най  Жаргаланта нютагы  Егоров Альберт 
болобо, харин эхэнэрнүүды дунда  Цыдыпо-
лова Должин элирүүлэгдэбэ. Цыдыполова 
Должин хадаа ветеранууды дунда кросс 
- гүйдэлөөр 8 дахин Россиин аварга гэжэ 
тэмдэглэе.  

ПОВОРОТ ТОСХОНОЙ 
ШЭНЭ СОЕЛОЙ БАЙШАН

АВА ЭЖЫНЭР ЕГЭ 
ТУШААГАА

Сэлэнгын аймагы Поворот тосхондо «Культурная сре-
да» гэсэн холбооны, «Соел» гэсэн үндэстэны түсэлы хэмжэ-
эндэ соелы байшан засабарилгын ехэ ажал ябжа байна.

Энэ засабарилгын ажалы хэлсээ баталалга энэ жэлы март 
сарда боложо, мүнөө 80% хэрэг бүтээгдэнхэй. 

Мүнөө дээрээ иимэ ажалнууд хиигдээд байна:
- соелы байшангы нюур талань бэрэгдээ;
- оройнь шэнээр хучагдаа;
- гэры оройгоос гоожохо осоны жоолоб хиигдээ; 
- шэнэ цонхонууд тавигдаа, газаа досоогүй үүдэнүүдэнь 

шэнэлэгдээ; 
- хана, потолок сэлгэгдээ;
- бетонон шавараар шалань шахагдаа.
Эрэмдэг зоны орохо гараха харгы (пандус) хиихээр 

түсэблэгдэнэ.
«Иимэ гое байшан соо сайндэрнүүдээ, сүлөө сагуудаа 

үнгэргэдэг болоходь гэжэ ехэ баярты байнадь» - гэжэ Пово-
рот тосхоны ажасуугча Ангелина Дабаева хэлэнэ.

Сануулхад, 2015 оноос энэ соелой байшан аюулта гэжэ 
тоологдодог болоод, элдэб хэмжээ ябуулганууды үнгэргэхы 
хорюултай болоод байгаа. Тэрэ гэснээс хойшо, ехэнхидээ ду-
лааны сагта Новоселенгинскын соелы байшанда сайндэр-
нуудаа үнгэргэдэг болонхой. 

Апрелиин 14 – дэ, Гусиноозерск хотын Г.Д Тучиновы нэ-
рэмжэтэ 4 дугаар сургуулида «Сдаем вместе. День сдачи 
ЕГЭ родителями» гэсэн Бүхэроссиин акци үнгэрөө.

Энэ акци жэл бүхэн эмхидхэгдэжэ, заншалта болонхой. 
Хэмжээ ябуулгын гол зорилгонь хадаа – сургууляа дүүргэжэ 
байсан сурагчады сэдьхэлынь зүйн түгшүүри арилгахы ( сня-
тие психологической тревожности) ава эжыгынь жэшээ дээр 
харуулха.

Энэ үдэр эхэ эсэгэнэр хүүхэдтыгээ сууряа сэлгэжэ, шал-
галтын талмай руу орохоос эхилээд, ЕГЭ тушаалгын про-
цедура бүхыдэнь даважа гараха боломжотой байба. Мүнөө 
жэлы шалгалта үндэсэн тоо бодолгоор үнгэрөө.

ППЭ 61 хүтэлбэрилэгчэ Светлана Михайловна Козяева 
шалгалта бүхы шатануудаараа яажа үнгэрхынь тобшохоноор 
хөөрэжэ үгөө, шалгалтын пунктнуудаар явуулжа харуулаа.

Хэмжээ ябуулгын түгэсхэлдэнь Сэлэнгын аймаг соо ЕГЭ 
тушаалгаар нютагы засагы байгууламжын ажалчан Очиро-
ва С.А эхэ эцэгэнэрты хөөрэлсөө, тэдэн санаагаа зовосон 
асуудалнуудаа асуугаа, санамжануудаараа хуваалсаа. Гуси-
ноозерск хотын 4 – дугаар сургуулиин сэдьхэл судлаач (пси-
холог) Анастасия Александровна Конева шалгалтын үедэ 
үхибүүдынгээ сэдьхэлынь зүйн түгшүүри яажа арилгахы 
түрэлхидтэнь зүбшэлнүүды үгэбэ. 

Туршалгын шалгалтын сүүлээр ава эжынэр өөрынгөө 
санамжаар хуваалсахадаа, нэгэш айха ем үгы байна, гол 
шухалань – бэеэ шангаар баряад, өөртөө найдаад, хуу сайн 
үнгэрхэ гэжэ үхивүүдээрээ хөөрэлсэхэ хэрэгтэй, мүн тиихэдэ, 
харюунуудыгаа бланк бэчэхэдээ анхаралтай байха хэрэгтэй 
гэжэ хэлэнэ. 

КРОСС ГҮЙДЭЛӨӨР ТҮРҮҮЧЫН УРИЛДАА
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Сэлэнгын аймагы  Харганаагы дунда сургу-
улид  Даша Дашипылович Лубсановай 100 
жэлдэ зорюулагдасан “Лубсановай уншал-

ганууд” гэсэн аймагай 3-ть эрдэм шэнжэлгын 
конференци үнгэрбэ. Энэ хэмжээ ябуулганда 
манай аймагай 80 гаран сургуулиин үхибүүд 
эдэбхитэй.

 «Хэлэ бэшэгэй шэнжэлхэ ухаан»;
 «Тоо бодолгын шэнжэлхэ ухаан»;
 «Философи, Соел, Шажан»;
 «Эхин сургуули»;
 «Аймагай мэдээжэ хүнүүд» гэсэн 

шэглэлнүүдээр оролсобо. Конференциин зо-
рилго хадаа үхибүүдэй эрдэм ухаанай талаар 

хүгжөөлгэ, мэргэжэл шэлэлгын болон шэнжэлгын 
ажал явуулга болоно.

Үхивүүд өөрынгөө эрдэм шэнжэлгын ажалнуу-
ды жюриин гэшүүды урда харуулжа тушааба. Жю-
риин гэшүүд хэд байгааб гэхэдэ: 

• Янгутов Леонид Евграфович – Философиин 
шэнжэлхэ ухааны доктор, профессор, философи, 
культурологи ба шажаны судлалы тасагы  моде-
ратор;

• Базаров Андрей Александрович – Философи-
ин шэнжэлхэ ухааны доктор, профессор, ИМБТ СО 
РАН -ын Дорно дахины гар бэчэмэл, модон си-
илвэр судлалын түбы эрдэм шэнжэлгын түрүүлэх  
ажалчан;

• Абаева Любовь Лубсановна – Түүхын эрдэмы 

доктор, профессор, ИМБТ СО РАН – ын  философи, 
культурологи ба шажаны судлалы тасагы  ахамад 
ажалчан;

• Ринчино Вероника Лубсановна – Биологиин 
эрдэмы кандидат, Харганаагы долоон жэлы сургу-
улиин эгээ түрүүчын дарга Ринчино Лубсан (Луб-
сан-Доржи) Галсановичиин басаган; 

• Бабуева Валентина Дамдиновна –  Оросы 
Холбоото Уласы соелы габьяата ажал явуулагча, 
культурологиин эрдэмэй кандидат, Буряады Ака-
демическа театры музейн дарга.

Эрдэм шэнжэлгын конференциин дүнгөөр 
эгээ эрхим ажалнууд шэлэгдэжэ, илагчад дипло-
муудаар, сэнтэй бэлэгүүдээр шагнагдаба. Илагша 
бүхэн үнэмшэлгэдэ хүртэбэ.

«ЛУБСАНОВАЙ УНШАЛГАНУУД» 
ҮНГЭРӨӨ

ГУЛАМТААРХИНАА АМАРШАЛНАДЬ
«Таланты из нашего села-

2022» - гэсэн Бүхэроссиин 
телевизионно тэмсээндэ 

манай аймагы Ташар нютагы фоль-
клорно бүлгэм «Гуламта» оролсожо, 
1 – ть шатын лауреат гэсэн үндэр 
шанда хүртээ. Энэ тэмсээндэ Юрөө 
нютагынгаа арадай дуу «Араараа 
татамалхан телефоноороо» гэжэ 
дуугаа дурадхаа. Тэрэ сагта эгээ 
түрүүчээр бии болсон гое утаса-
ар колхоозы дарга хэдэн зай саа-
на байсан хүны хоолой дуулажа, 
хөөрэлсэжэ байснынь хүн зон гайха-
сан тухайнь дуун соо хэлэгдэнэ.

Фольклорно бүлгэм «Гуламта» 2008 
ондо байгуулагдасан түүхэты. Багша-
нар, хүмүүжүүлэгчэд, захиргааны ажал-
чад, хүдөө ажахын малчад, хоничод 
болон бусад сүлөө сагтаа дуртыгаар 
уулзажа, урданынгаа дуунууды хангю-
урдажа сагаа үнгэргэдэг ем. 14 жэлы 

хугасаа соо «Гуламтаархин» нютагын-
гаа, аймагынгаа, республикынгээ ни-
лээн тоглолтонууды шэмэглэдэг.

  «Гуламта» бүлгэмөөрхинөө илал-
таарань үнэн зүрхэнөөсөө амар-
шалаад, абдараа уудалжа, баавай 

эжынгээ урдын дуунууды арад зон-
доо сануулжа, үер шэнги урасхуулжа 
байхытнай хүсэеэ! 

burunen.ru4
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Апрелиин 9 – дэ урихан ха-
барай дулаан үдэр манай 
аймагай хаа хаанахи хүдөө 

нютагаас, Гусиноозерск,  Улаан - 
Үдэ хотодош ажасуудаг сэлэнгын-
хид Номой сангай Түбтэ сугларба 
гээшэ.

Эдэмнай хэд бэ гэхэдэ, өөрынгөө 
дураар, сэдьхэлынгээ гүнзэгы оео-
роос түүрээлэн, гое - гое мүрнүүдые 
гарган шүлэг зохеодог, поэзидэ ехэ 
дуратай хүн зон гээшэ. Эдэ оломнай  
ямаршье насанай, ямаршье ясата-
най, ородшье, буряадшье хэлэн дээ-
рэ зохеолнуудаа бэшэдэг.

   Тэдэнэй дунда Загастайн сур-
гуулиин, оройдоол 1 – дэхи ангиин, 
бэлигтэй  шаби Туяна Бадмаева эжы 
тухай шүлэгөө уран гоеор, илдамаар 
уншажа бидэнэрээ ехээр баярлу-
улаа, уярлуулаа, гайхуулаа. Энээн 

хоорондо, залуушуул олон байгаа 
гэжэ тэмдэглы : Загастайн дунда сур-
гуулиин сурагшад Варвара Золтуева, 
Ангелина Поспелова, Белигто Чими-
тов, хүмүүжүүлэгшэ Юлия Хунхенова, 
залуу багша, Ташар нютагай Бимба 
Дабаев болон бусад. 

Сүлөө сагаа забсарлажа  Сэлэн-
гымнай аймагай гулваа Станислав 
Дашиевич Гармаев хүрэжэ ерэ-
эд, бултанаа амаршалаа, дэмжээ, 
үшөө тиигээд өөрынгөө олон тоото 
шүлэгүүды нэгэнтэйнь танилсуулаа.

Буряад арадай поэт,  Харганаа 
нютаг гарбалтай Нина Тогтохоевна 
Ленхобоева -Артугаеватай зарим 
нэгэ асуудалаа зүбшөөжэ байха ар-
гатайдаа ехэ олзуурханадь. 

Уулзалга дээрээ ажаглажа байха-
даа ямар ехэ абъяастай зон гээшэб 
гэжэ омогорхожо, баясажа суугаадь. 
Зохеожошье шадаха, тэрэнээ дуушье 

болгохо, оршуулжашье шадаха бай-
над, эдэмнай : Гусиноозерск хотын 
Марина Владимировна Колесова, 
Үдэнгэ нютагы Должид Дашиевна 
Даксанова, Селендүүмын Миха-
ил Васильевич Лазарев ба Ирина 
Константиновна Метешова, Сүтэй 
нютагы Людмила Санжижаповна 
Лебедева, Марина Анатольевна До-
брынская.

Юрын ажалша, малша Жарга-
ланта нютагы Бато  Ринчинович 
Аюшеевын  мүнөө дээрээ хоер  ном 
хэблэгдэн гаранхай, энэ ушараас 
Буряадай Уран Зохеолчодой Холбо-
оной гэшүүн болгохо гэжэ ажал  ябу-
улга эхилээдь. 

Хаанаас энэ уулзалга түүхэ, эхиеэ 
абааб, хэны санаанда орооб гэхэдэ, 
иимэл даа...

Үшөө үнинэй манай номой сан-
гай  Түбын ажалшад үүсхэл гаргажа, 
уран зохеол, шүлэг  зохеодог нюта-
гаархинаа суглуулжа, хамтаруулжа 
Литературна нэгэдэл эмхидхэхэ бай-

гаабди гэжэ түсэб табяа. Харин ти-
ихэдэ Ковид – 19 гэжэ муухай үбшэн 
эхилжэ хамаг харгыемнай  аяар 3 
жэл  соо хуу хаагаа. Тиигээш ханай 
Вайбер соо «Поэты Селенги»  гэжэ 
чат эмхидхэжэ, ходо харилсаа хол-
боо барилсажа байдаг болонхойдь. 
Энэ сүүлчиин сарнуудта үбшэншье 
дылдэжэ, бултадаа ерэжэ нюур ню-
ураараа харалсажа, үшөө дүтөөр та-
нилсажа, бэе бэеынгээ шүлэгүүдые 
шагнажа, сэгнэжэ, шэнэ түсэбүүдые 
табижа одоол сэдьхэл дүүрэн  тараха 
аргайтай  болообди. 

Хэжэ эхилсэн ажаламнай ураг-
шатай ябаг,  олон дээрээ  үшөөл 
олон боложо,  хамаг хүсэ шадалаа 
гаргажа, дүй дүршэлтэй боложо  
ябахамнай  болтогой гэжэ юрөөлхэ 
байнаб!

 Ц.Г. БАЗАРЖАПОВА ,
Номой сангай Түбын, 

Хизаар ороноо шэнжэлгын 
хэлтэсэй даагша.  

Гусиноозерск хото.

СЭЛЭНГЫН 
УРАН ШҮЛЭГШЭДЭЙ УУЛЗАЛГА

 Уулзалгын үедэ
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ТОГОЧИ ДАНЗАНОВИЧ ДАНЗАНОВАЙ 
МҮНХЭ ДУРАСХААЛДА… 

Данзанов Т. Д.  маршал Г.К. Жуковтай.  1951 оной мартын 7.

 Б-М АССР  - рэй Верховно Соведэй  
депутадууд, 1954 он.

 Тогочи Данзанов ба Чойнзонова Нима хоер Бүхэн голой ГЭС 
дээрэ

 СССР- эй Верховно Соведэй зүблөөнэй  үедэ

 Ажалай Улаан Тугай орденоор шагналтын

 үедэ. 1948 он.

Манай  Жаргаланта нютагта 
олон суута, ажалдаа амжалта-
тай,   хамаг hанаа сэдьхэлээ, 

хүсэ шадалаа оруулжа, түрэл нюта-
гаа  суурхуулhан, орден - медаляар 
шагнагдаhан түрүү  хүн зон олон.    Тэ-
дэнэй нэгэнь Тельманэй нэрэмжэтэ  
колхозой эмхидхэгшэ ба түрүүшын  
хүтэлбэрилэгшэ, 30 жэлэй үедэ колхо-
зой парторг, СССР - эй  Верховно Сове-
дэй депутадаар  hунгагдаhан  Данзанов 
Тогочи Данзанович болоно.

Тогочи  Данзанович  1903 ондо үгытэй 
айлда түрэhэн байна. Бага наhанhаа хо-
рёод наhа хүрэтэрөө баяшуулай барлаг 
болоод ябаа. 1925 ондо Совет засагай 
байгуулагдахадань, түрэл нютагаа бу-
сажа ерээд, үетэн нүхэдөөрөө «Хубис-
хал» гэhэн артель байгуулба.   Тогочи 
Данзанов бэрхэ, эдэбхитэй, шанга хүн 
байhанаа харуулжа , парторгын ажал 
хэхэhээ гадна, радист ба механигай ажал 
ябуулаа. Колхоздоо  хүн зониие  хамта-
руулжа  радиоузел, телефонно станци, 
тээрмэ, hургуули, соёлой байшан,түүхын 
музей  бариhан байна.

1942-1943 онуудта Тогочи Данзано-
вай дурадхалаар республика соо эгээл 
түрүүшын краеведческэ музей нээг-
дэбэ. Тэрэ музейдэ аргагүй шанга,  до-
рюун, бэрхэ хүтэлбэрилэгшэ - Эдуард 
Петрович Пильман ажаллаhан байна. 
Дайнай үедэ, дайнай hүүлээр мэдээжэ 
олон хүнүүд музей харахаяа ерэгшэ hэн. 
Тэдэнэй нэгэниинь М.Сахьянова, 1946 
ондо иигэжэ бэшэhэн байна: «Энэ музей 
ерэжэ хараhандаа ехэ баяртай байнаб. 
Үшөөл саашадаа хүгжэжэ, арад зоноо 
баярлуулжа, нютагайнгаа түүхые  нангин 
сахижа ябыхыетнай хүсэнэб».

 1939 ондо ВСХВ - да хабаадажа Тель-
манай нэрэмжэтэ колхоз «1-дэхи шатын 
диплом» гэhэн үндэр шанда хүртэбэ. 
Тэрээнhээ гадна дуу шагнаха патефон, 
буряад, монгол ородоор дуулаха грам-
пластинкануудые, велосипедуудые ба 
ханада үлгэхэ ковернуудые бэлэглэhэн 
байна. Эсэгэ Ороноо Хамгаалгын дайнай 
үедэ ара талада ами наhаяа хайрлангүй 
бултадаа манай нютагаархид  ажал хээ. 
Ленинградска  фронто руу  205 hайн 
моридые , самолёт бүтээхын тула кол-
хоз 200000 түхэриг мүнгэ, алта, дулаан 
хубсаhа, талха, мяха, тоhо г.м ябуулаа. 
Фронт дээрэhээ баярые хүргэhэн амар-
шалгын бэшэгүүд, телеграмма ерээ. 

Дайнай hүүлээр, 1950 - 60 онуудта 
манай колхоз оло дахин ВСХВ - да хабаа-
далсаа. Колхоз  - миллионер гэжэ үндэр 
нэрэ зэргэдэ хүртөө.

 Парторгоор Тогочи Данзанов 30 
- аад жэл соо үрэсэтэйгөөр хүдэлжэ, 
олон дахин ВСХВ-гай медальнуудаар 
шагнагдаhан байна тэрээнhээ гадна 
1946, 1950 , 1954 онуудаар СССР-эй  Вер-
ховно Соведэй депутадаар hунгагдаа.  
Тогочи  Данзанович 1948 ондо Ажалай 
Улаан Тугай  орденоор шагнагдаа.     

 Нима Дымбрыловна Дабацыренов-
натайгаа  гэр бүлэ боложо, 7 хүбүүдэй 
эсэгын нэрэ абажа, бултандань эрдэм- 
hургаал үгөө hэн.

Жаргалантын  арад зон Тогочи Данза-
новые ходо hанажа ябадаг, омогорходог, 
суута нэрыень мүнхэрүүлхэеэ оролдодог. 
Шэнэ  соёлойнгоо байшанда  2018 ондо 
нэрыень олгуулhан байна. 

Одоошье  сэнтэйхэн ажалаараа сууда 
гараhан нютагнай  – манай Жаргаланта. 

Жаргаланта нютаг - ТОС «Соёл».
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Б.С.Жанцанова
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670000, Улаан-Үдэ хото, 
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“Буряад үнэн” Хэблэлэй байшан” 
гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй бэеэ 
дааһан эмхи зургаан 
Индекс 50901 
Хэлхеэ холбооной, мэдээсэлэй техно-
логинуудай болон олоной харилсаанай 
федеральна албанай Буряад Уластахи 
хэлтэстэ захиргаанда сонин бүридхэлдэ 
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2013 оной июлиин 29-эй ТУ03-00304 
дугаартай ПИ-гэй гэршэлэлгэ 
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“Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанда сонин 
хэблэлдэ бэлдэгдээ. 
“Уласай типографи” гэһэн 
ПАО-до хэблэгдээ. 
Типографиин хаяг: 670000, 
Улаан-Үдэ хото, Борсоевой гудамжа, 13 
Түсэбөөр хэблэлдэ тушаагдаха саг: 
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Хэблэлэй 2 хуудаһан хэмжээтэй. 
2330 - дахи дугаартай захил. 
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Редакцида материалнуудые  электронно 
хаягаар эльгээхэ шухала.  

Редакцида ороһон материалнууд 
шүүмжэлэгдэдэггүй, авторнуудтань 
бусаагдадаггүй. 

Үгтэһэн материалнуудай түлөө автор 
харюусалгатай. Соносхолнуудай удхын 
түлөө редакци харюусадаггүй, бүхы 
асуудалнуудаар реклама үгэһэн эмхидэ гү, 
али хүндэ хандаха. 

*- Түлбэритэ материалнууд
Сурталшалгын (рекламын) таһаг:
13-дахи кабинет.
e-mail: bairma.zhantsanova@yandex.ru
Тел.:  89024550332

ДУУНУУД БОЛСОН 
МҮРНҮҮД

 
ТҮРЭЛ ТАШАРАМ

Баян дэлгэр уужам Юрөөдэм
Буурал эсэгын тоонто нютагта 
Хонгор уулым хормойн хүбөөдэ 
Хотойжо налайн Ташарам харагдаа.

Ташар манай үлгы нютаг 
Таатай юм даа бултандамнай.
Нютагтаа биди аза заяатайбди, 
Наадан дээрээ хүхюу зугаатайдь.

Ашата нютагнай уршөөлтэй юм. 
Аба, эжымнай юрөөлтэй юм. 
Тоонто Ташарта жаргалтайбди, 
Таараад бултадаа урматайбди.

СЭЛЭНГЭ САЙХАН НЮТАГАМНАЙ
Түүхэдэ opoсон  Сэлэнгымнай аймаг 
Түрүү хүнүүдээр солотой юм.
Арьбан баялигтай Сэлэнгэ нютагтаа 
Адуу маламнай үсэбэритэй юм.

Сэлэнгэмнай, Сэлэнгэмнай, 
Сэлэнгэ сайхан нютагамнай. 
Сэдьхэлдэмнай мүнхэ дээ
Сэнтэй байха нютаг юм дээ.

Буянтай юм Сэлэнгэ нютагамнай,
Буряадтаа cyypxaсaap үнинэй дээ.
Ажалаараа шалгарсан Сэлэнгымнай 
аймаг
 Алтан  одонуудтай ажалшадтай юм дээ.
Сэлэнгэмнай, Сэлэнгэмнай, 
Сэлэнгэ сайхан нютагамнай. 
Сэдьхэлдэмнай мүнхэ дээ
Сэнтэй байха нютаг юм дээ.

Сэлгеэхэн сэбшээтэй  
Сэлэнгэ нютагтамнай 
Сэнхирлээд гол нуурнуудамнай 
  харагдана дээ. 
Нажартаа нуганууднай 
  сэсэгүүдээр хангалжа, 
Үбэлдөө хадануудынь 
  сэнтэйд сүрэйтэй дээ.

Сэлэнгэмнай, Сэлэнгэмнай, 
Сэлэнгэ сайхан нютагамнай. 
Сэдьхэлдэмнай мүнхэ дээ
Сэнтэй байха нютаг юм дээ.
 Ким Будаев, Ташар нютаг.

БУРЯАД ХЭЛЭЕЭ ҮРГЭЕ! 
Сэлдеэ  Буряад  тала  дайдын,        
Сэсэг, набшань шэмэтэйхэн.      
Сэсэн буряад  эхэ хэлэмнай,   
Сэдьхэлдэмнай сэнтэйхэн!

Урдын сэсэн буряад хэлэеэ,
Үшөөл дээшэнь үргэе!
Бага   заахан үхибүүдээ
Буряад хэлэндэнь соргооел!                      

Уужам  Буряад тала дайда
Ургы, зүлгөөр шэмэглэнхэй.
Урдын түрэл буряад хэлээ,             
Урматайгаар дэмжэел!
 
Буряад зоной баян хэлээ,           
Бүри дээшэнь үргэел! 
Бага заахан үхибүүдээ
Буряад хэлэндээ соргооел!

Должид Даксанова - Ванчижуй,  
Үдэнгэ нютаг

ХУУРНУУД ОЛОН ЯНЗЫН 
БАЙДАГ

Дэлхэй дээр олон янзын хуурнууд бии: сууха 
хуур (амитаны суухаар хэсэн), морин хуур (хугжэ-
мэй зэмсэгы эшынь толгой мориной дүрсэтэй), 
аман хуур (амандаа абаашаад, шэмхэжэ дуугарга-
даг), хун хуур (хугжэмэй зэмсэгэй эшынь толгой 
хун шубууны дүрсэтэй).

Нүүдэл байдалтай арад болтодоо  хуур дээрэ  на-
астаг: тувинцууд - игил, хитадууд - матоуцинь гэсэн 
хуурнуудтай г.м.

МОРИН ХУУРТА ШАБХА 
ХЭРЭГТЭЙ

Морин хуур - шабхаар наасха хүгжэмы зэмсэг. 
Шабхынь хосооpүү, али голой бургаасаар хиигээд, 
тэрээндээ мориной хилгаас татадаг. Шабханда 100 
гаран хилгаас хэргэлэгдэдэг. 

Хирэ - хирэ болоод, шабхада орсон хилгаасан-
да нарсан гү, али хуша модоны хатасан давирхай 
түрхидэг. Үгы вэл, авяа гаркүй вшуу. Морин хууры 
авяань үлеэжэ байсан сальтинай, заримдаа мори-
ной инсагаалха авяа сануулдаг.

НЯАЖА ДАРХАЛДАГ
Морин хуур хадаа тюрк болон монгол туургата 

арадуудай, хоёр хүбшэргэйтэй, шабхатай хүгжэмы 
зэмсэг ем. Морин хуурай бэеынь (корпус) трапе-
циин түхэл маягтайгаар бүтээдэг. 

Тиихэдээ урдань хилмэ загасны арас, үгыш саа 
үхэр малынгаа шүрмэс сайн бусалгаажа, хиисэн са-
вуугаар, нимгэн хосо модонууды няажа дархалдаг 
байгаа. Хадаас хадажа болкуй. Тэрэ бэеынь урда  
үшөө тиихэдэ ара талнуудтань ямаанай арас татажа 
няадаг сэн. Морин хуурай хоёр хажуу талада авяа 
сууряатуулдаг нүхэ (резонаторные отверстия) хи-
идэг байгаа. Нүхэ хиигээгүй ссань, авяань муугаар 
гараха. Мүнөө үедэ морин хууры бэень хуу модоор 
дархалдаг, хүбшэргэйн хоёр тээ нүхэнүүд хиигдэдэг 
болсон.

Эшынь (толи соо «хуурай хүзүү» гээд байна) хосо 
модоор дархалаад, дээрэнь морины толгой хиилэ-
эд, шэхэнүүдынь хиидэг. Тиигээд морины хилгаас 
угаагаад, самнаад, морин хууртаа хүбшэргэй бол-
гоожо татадаг. Нарин хүбшэргэйд  90 - ээд, бүдүүн 
хүбшэргэйд  120 хүрэтэр хилгаас ородог байна.

ЯАЖА НААСАХАБ?
Наасча сорхонь хүндэшэг, тиигээд наасха гэ-

сэн хүн нэтэрүүгээр оролдоо саа сорохол доо. Энэ 
хүгжэмы зэмсэг хоёр үбдэгынгөө хоорондо хабча-
ад, суумгаа наасдаг. 

Тиигээд гитара мэтын хүгжэмэй зэмсэгүүдты 
адляар хуруугаараа хүбшэргэйнүүдынь савардажа 
али үгы вэл даража наасдаггүй, морин хуур өөрын 
онсотой: нэгэ гараараа шабхынь хүбшэргэйнүүды 
дээгүүрэнь явуулха мүртөө нүгөө гарынгаа хурууга-
ар хүбшэргэйн хажуу тээгээс, үгыш саа дороосонь 
түльтижэ наасдаг. Энэ арга  ородоор «флажолет, 
флажолетное звукоизвлечение» гэдэг.

ХАЙШАН ГЭЭД ХАДАГАЛХАБ?
Морин хуур, сууха хуурш халуун газарта, на-

ранай элчэ доро байлгакүй: гантаха, арасань, 
суухань хагарха. Сэрүүншэг газарта, бурхан 
шүтөөнэйнгөө хажууда үлгөөд байлгаа саа сайн.

Морин хуур, сууха хуур г.м хүгжэмы зэмсэгүүд 
айл бүхэндэ байвал ехэ сайн. Тиигээш саа ходо 
миин үлгөөтэй байха ёсогүй: Сагаалхын баярта, ехэ 
найрта  аваад, шадаха шадахашгүй саа, авяагынь 
гаргажа байха хэрэгтэй. Тиихэдэ гэр соохитнай арю-
удхагдажа, муу ем үгы болохо гэсэн удхатай.

    «Толон» сониноос абтаба.
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«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» - 
ГЭСЭН БҮГЭДЭ БУРЯАДЫ СУРГУУЛИНУУД ХООРОНДЫН 

44 – ТЬ НААДАМЫ СУРАГЧАДЫ АЖАЛНУУД
Модон дархан 

( Даллага табиха таваг) - 
 Очиров Арсалан, 8 анги, 

 Жаргаланта

Модон дархан ( Даллага табиха таваг) - 
Хороших Кирилл 8 анги, 

Сэлэндүүмэ

 Уран баримал (Жэлы сүлдэ – Бар) - 
Цыденешиев Лубсан,  11 анги, 

Сэлэндүүмэ

Уран баримал (Жэлы сүлдэ – Бар) - 
Найданова Рэгзэма, 8 анги,  

Жаргаланта
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