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СОЦИАЛЬНА ХЭЛСЭЭНЭЙ 
ТУСАЛАМЖА           
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Ород Уласы арады зүжэгчэн Михаил Гомбоевич Елбоновы 
эмхидхэжэ байгуулсан «Эдир Будамшуу» гэсэн уласхоорондын 
XVIII урилдаа үнгэргэгдэжэ, эрхимүүд элирүүлэгдэбэ.

Бэлигты зүжэгчэн эгээл түрүүчын «Эдир Будамшуу» 
конкурс 60 наснынгаа ойн баярта зорюулжа, түрэл нютагтаа 
үнгэргэсэн түүхэты. Тэрэ гэсэнээс хойш энэ урилдаа 
үргэдхэгдэжэ, үндэр хэмжээндэ гараа. Мүнөө болход, энэ 
тэмсээндэ Ород Уласы хэдэн можо нютагуудаас болон хари 
гүрэнүүдээс талаан бэлигты эдирчүүл сугларна.

Ээлжээтэ «Эдир Будамшуу-2022» гэсэн урилдааны Гран-
при шанда Агын 3-ть дунда сургуулиин 11-ть ангиин сурагча 
Тамир Бабуев хүртэбэ. Монголы Хүбсүгэл аймагы түлөөлэгчэ 
Азжаргал Бямбахүгийн 1-ть шатын лауреат болобо. Урилдааны 
2-ть шатын диплом Мункины нэрэмжэтэ Хэжэнгын лицейдэ 
сордог Булат Цырендоржиев аваа. Хүндэты 3-ть суурид 
Хоца Намсараевы нэрэмжэтэ Хэжэнгын сургуулиин 2-ть 
ангиин сурагча Тамир Ринчинов Хурамхааны 1-ть сургуулиин 

Дмитрий Малыгин хоёр гараба.
-Уласхоорондын урилдаанда оролсогчод, зохёохы 

талаанты явагты, харин хүндэты шүүгчэд үнэн сэхэ сэгнэлтэты 
байгты, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева 
юрөөсэн байна.

Арады зүжэгчэны зохёон байгуулсан урилдааны тусхай 
шанда Закаамины аймагы Санага нютагы түлөөлэгчэ, 9-ть 
ангиин сурагча Баир Самбуев хүртэбэ. Байгал шадарай 
аймагы Татаурово тосхоноос гарбалтай Евгений Цыдыпов 
театры ажаябуулагчады нэгэдэлы зүгөөс тэмдэглэгдээ.

-Түрэл хэлээ хүгжөөхэ, буряадаараа зүжэгтэ наасха 
шадалты хүвүүд оргожо гараасы гэжэ зорилго урдаа 
барьжа, энэ урилдаа зохёон байгуулаа сэмди. Жэлээс 
жэлдэ оролсогчоды тоо олошоржо байсандань 
баярланадь, - гэжэ арадай зүжэгчэн Михаил Елбонов 
нэгэтэ бэшэ тэмдэглэдэг.

Булат БАДМАЕВ
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«ЭДИР БУДАМШУУ» ЭЛИРҮҮЛЭГДЭЭ

 Ород Уласы арады 
зүжэгчэн Михаил Елбонов 
Гран-при шанда хүртэсэн 
Тамир Бабуевтай

 
БУРЯАД 

ОРОНДО – 
ТҮБЭД ЭМНЭЛГЭ

Буряады эрдэмтэд «Мүнөөны эмнэлгын 
хүнэй бэеын шудалал: онсо шэнжэ, зорилго 

ба арга боломжонууд» гэсэн уласхоорондын 
X интердисциплинарна эрдэмы симпозиумдо 

оролсобо.  

Россиин эрдэмэй академиин этнологиин ба 
антропологиин институды эмхидхэсэн онлайн 

хэмжээндэ түүхын, гүн ухаанай, социологиин, эмнэлгын, 
биологиин эрдэмтэд ба фармацевтнүүд оролсосон байна.       

Симпозиум дээр  мүнөөдэры эмнэлгын шухала 
асуудалнууд зүбшэжэ хэлсэгдээ.  Эрдэмтэд “COVID-19” гэсэн 

сэдэбтэ гол анхаралаа хандуулаа. Тэдэнэр элидхэлнүүд 
соогоо, «түхэреон шэрээгы» үедэ дэлхэйн элдэб гүрэнүүдтэ 

хорон үбшэнты тэмсэлдэ хэрэглэдэг эгээл эрхим арганууд, 
эмнүүд тухай зүбшэн хэлсэвэ.      

Энэдхэгэй, Түбэды ба бусад арадууды аргануудта ехэ анхарал 
хандуулагдаа гэжэ тэмдэглэхэнь шухала. Тэдэны тоодо Буряады ба 

Байгал шадарай газарнуудаар түбэд эмнэлгэ хүгжөөлгын асуудал 
босхоогдосон байна.    

Буряад Уласы ниитэ холбооной агентствын захирал Лариса 
Бочаровагай элидхэлээр, таван жэлы саадтээ манай региондо эм домты 

ургамалнууды ургуулдаг үйлэдвэриин ажаявуулганууд эхилсэн.   
Тэрэны хэмжээндэ «Өөр тээшээ 21 алхам» гэсэн элүүр энхын сургуули 

байгуулагдасан ушартай. Тус эмхиин гол арганууд «Джуд -Ши» ба 
«Дүрвэн тантра». Энэ түсэлы бэелүүлгэд заншалта аргын эмчэд, Түвэды 

шэнжэлэлгын эрдэмтэд, фармацевтнүүд болон бусад мэргэжэлтэд оролсоно. 
Урдын эмнэлгын арганууды ба эмнүүды мүнөөны эмнэлгын туйлалтануудты 

холвожо, хорото үбшэнгүүды сараха аргатай зүйлнүүды бии болгохо үүргэты 
түсэл урагшатыгаар бэелүүлэгдэнэ.  

 Баярма БАТОРОВА                       

ШЭНЭ ГЭРТЭЙ БОЛОНО
Хуушарсан гэр байрануудта ажасуудаг арад зоны шэнэ гэрнүүдтэ 

зөөлгэхэ түсэл бэелүүлэгдэсээр. Тус хэмжээ явуулгын аргаар Буряад 
Уластамнай 4000 гаран ажасуугчад гэр байраар хангагдаба. Хүны ажасуухад 

айдасты гэжэ 2017 он болотор баталагдасан гэрнүүд сүлөөлэгдэбэ.

2019 ондо «Гэр байра – хотын оршон» гэсэн Үндэсэн түсэл бэелүүлэгдэжэ 
эхилээд, үмхиржэ байсан гэрнүүды ажасуугчады зөөлгүүлжэ эхилсэн байна. Тэгэжэ 

2019 оноос 2022 он болотор Буряад орондо 2840 хүн 50 мянган дүрбэлжэн метр 
байраас шэнэ гэртэ оруулагдаха түсэбты сэн. Эдэ жэлнүүдтэ 3745 хүн 58 мянган 

дүрбэлжэн метр байраас зөөжэ гараа. 
-Бэрхэтэй сагы дайралдааш саа, ажалаа сайнаар явуулха ёстойдь. Бүхы арга 

хэргэлжэ, эршэтыгээр хүдэлжэ, хүн зоны ажабайдалы шанар дээшэлүүлхэ хэрэгты. 
2023 он болотор 99 мянган дүрбэлжэн метртэ ажасуужа байсан 7129 зоны шэнэ гэрты 
болгохо түсэбтыдь, - гэжэ Буряад Уласы Засагы газары Түрүүлэгшын орлогшо Евгений 
Луковников дуулгана.

Хуушарсан, хүн зоны ажасуухад, тэдэнэй ами насанда аймшагты гэжэ 2017 он 
болотор элирүүлэгдэсэн гэрнүүдээс ажасуугчады зөөлгэхэ түсэл 2023 он болотор 
бэелүүлэгдэхэ ем.

-Энэ түсэл бэелүүлхэ гээшэ эгээл шухала ажалнууды нэгэнь. Энэ талаар ехэл 
урагшатай хүдэлнэбди. 2022 ондо 1268 хүны шэнэ гэртэ зөөлгүүлжэ баярлуулаадь, - 
гэжэ Буряад Уласы барилгын ба гэр байрын ажахы шэнэлэлгын сайд Николай Рузавин 
хэлэнэ.

Булат БАДМАЕВ

Буряад Уласы ажасуугчад социальна хэл-
сээнэй  тусхай программын тусаламжаар 
ажал олохо аргатай. Тэрэ зондо байсан мэр-
гэжэлээрээ хүдэлхүү, али үгы вэл, шэнээр 
сорохо арга олдогдоно. Мүнөөдэрэй байда-
лаар, 300 гаран хүн ажалты болонхой.      

- Социальна хэлсээн  бага олзо-
ты хүнүүдтэ тусалхаы, - гэжэ Буряад 
Уласы хүн зоны ниигэмы талаар хам-
гаалгын сайд Татьяна Быкова хэлэнэ. 
Эндэ эгээл шухалань - гүрэнөөс абадаг салин.                                                                                                                                           
                

Тэрэнь регион дотор амидарал хангаха мүнгэ 
зөөриин доодо хэмжээнээс ехэ бэшэ байха 
ёстой. Гадна программад оролсохо хүсэлты 
хүнүүд ажалаар хангалгын түбтэ бүридэлдэ 
абтасан байха ёстой гэсэн эрилтэ тавигда-
на.

Тус программад оролсогчод 8000 
түхэриг стипенди үгтэдэг, харин  шэнэ 
мэргэжэлээр суралсал  гарахуу, али, 
мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ хүсэлты 
хүнүүдтэ 30 мянган түхэриг мүнгэ 
үгтэхөөр хараалагдасан. Мүн, Бу-
ряад Уласай ажасуугчад социаль-
на хэлцээны тусаламжаар олзын 
хэрэг эрхилхэ, хувиин ажахы-
даа мал үдхэхэ, ургаса тариха, 
гэр байраа түймэрөөс арша-
лалгын хэмжээнүүды авха 
болон хүндэ байдал гатал-
ха аргатай.        

Гүрэны тусаламжын 
иимэ программад оро-
хын тула ажасуудаг га-
зарынгаа социальна 
талаар хамгаалгын 
тасаг руу хандаха 
хэрэгтэй.    

Баярма 
БАТОРОВА
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