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АЙМАГЫМНАЙ СОНИНУУД БОГОНИ МҮРӨӨР:

АЙМАГЫ МЭДЭЭСЭЛЫ АЛВАН

ТУСХАЙ ОПЕРАЦИД ЯВСАН СЭРЭГЧЭДТЭ ТУСА ХҮРГЭГДЭСӨӨР...

ШЭНЭХЭН ТАМИРЫ ТАЛМАЙ БАРИГДАА

ХҮҮХЭД НААСХА ТАЛМАЙТАЙ БОЛОО

-Гусиноозерск хотодо 
гэры захадть хүүхэды 
наасха хоер эгээ 

томо талмайнууд баригдажа, 
нээлтын баяр саяхан үнгэрөө. 
Энэ басал «1000 дворов» гэсэн 
түсэлөөр бэелүүлэгдээ. Тэрэны 
цэнгэнь 20 сая түхэриг. 

Анхандаа эндэ нэгэ - хоер 
дүүжэнгүүд лэ байдаг байгаа, 
мүнөө багачуулаас эхилээд, 
томо үхибүүд, залуучуулыч 
наасха, хүгшэдыч амарха элдэб 
түхеорэмжэнуүүд бии болоо. 
Энээндэнь ехэ баярты байнадь. 
Манай зүгөөс эдэ зүйлнуудтээ 
ехэ гамтыгаар, наринаар 
хэрэгэлжэ байха хэрэгты - гэжэ 
Гусиноозерск хотын засаг дарга 
Андрей Кудряшов хэлэнэ. 

«1000 дворов» гэсэн 
Холбооны түсэл Буряад 
Уластамнай түгэстөө боложо 
байна. Мүнөө дээрээ 219 

талмайнууд баригдаа, 
үлдэсэнынь октябрь 
сар үнгэртэр дүүргэжэ 
тушаагдахаар түсэблэгдэнэ.

- «Развитие образования» 
гэсэн Холбооны программын 
хэмжээндэ бэелүүлэгдэсэн ехэ 
засавари Гусиноозерск хотын 6 
- дугаар сургуулид түгэсөө. 

Засавариин үедэ 
эхин ангиин сурагчад 
«Аленький цветочек» гэсэн 
Гусиноозерскын 9 - ть хүүхэды 
сэсэрлигтэ, 5 - аяс 9 - ть анги 
хүртэр Гусиноозерскын 3 - 
дугаар сургуулид сороо.

Буряад Уласы барилгын 
хүтэлбэри бүхы засабари 
шалгажа байгаа. 

Октябриин 19 – дэ, 
засабариин хойно бэлэн 
болсон сургуули тушаагдажа, 
октябриин 24 - оос сурагчад 
өөрынгөө шэб - шэнэхэн 
сургуулидаа явжа эхилээ.

Сэлэнгын аймагы арад зон 
тусхай операцид татагдасан 
сэрэгчэдтэ туса хүргэсэн 

зандаа.

«Темник» гэсэн нютагы сомоны 
байгууламжын эхэнэрнүүд таван  
синтепоонон унтаха мэшээгүүды оео.  

«Сэлэнгэ» гэсэн нэмэлтэ 
болбосоролы мэргэжэлтэд дотор 
хубца болон ноосон цамцанууды 
оежо байна. Тусаламжын татаварь 
үргэлжэлсөөр.

Аймагы засаг дарга Станислав 
Дашиевич Гармаев дахин Хяагтын 
гарнизон оржо, нютагынгаа 
хүвүүдтэ смартфонты квадрокоптер, 
портативна заряд аваха хэрэгсэл 
дамжуулаад гараа. Эдэ зүйлнууд 
басал нютагымнай арад зонымнай 
тусаламжаас абтаа.

Хүвүүдэмнай тэрэ гэсээр 
квадрокоптероо ниисүүлжэ сороо. 
Иимэ чадаварь хүн бүхэндэнь 
хэрэгты болохо. Хүвүүдынгээ зүрхэты 
сэдьхэлээр омогорхомоор байна. 

Жаргаланта нютагтамнай хиимэл 
хучалтаты ортоороо жаран метр 
ургэноороо хорин метр тамиры 

талмай баригдаа. 

Энэ талмай «Демография» 
гэсэн үндэстэны түсэлы хэмжээндэ 
бэелүүлэгдээ гэжэ сануулая. 

Олон янзын тамиры зүйлнүүдээр 
бэеэ сорихо энэ талмай дээр - волейбол, 
баскетбол, хүл бүмбэгэ наасча 
болохо. Гимнастикач хиихээр элдэб 
тренажёрнууд бии. 

Үдэшын цагта бэеэ сорихоор гал 
оруулагданхай, тойроод хуу хашаалааты 
ем.
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