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хэмжээний( жандагууд( оролцдог( л( доо.( Манайх( бас( шашны( дэлгүүр( ажиллуулдаг.( Тэндээс( зарим( нэг(

дутагдалтай(санхүүжилт(дээрээ(хэрэгжүүлдэг.(Шинэлэг(талаас(гэх(юм(бол(Гандан(компьютер(дээр(ном((бичиж(

байгаа( тэрийг( Ганданд( хард( энэ( тэрийг( нь( өгөөд( компьютерт( оруулах( иймэрхүү( ажил( бас( хийж( байгаа.( Сар(
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улирал( тутам( тайлан( өгч( байгаа.( 2007( оны( ашгийн( татвар( 1( сараас( авахгүй( болсон( нь( бас( хийдийн( хөгжилд(

нэмэр(болж(байна.((

Манай(Орхон(аймгийн(нутаг(дэвсгэр(дээр(Бурхан(багшийн( сэрэг(дүрийг(босгох(ажил(эд(өрнөөд(байж(

байна.( Энэ( ажлыг( 2( жилийн( өмнө(манай( засаг( дарга( Хутагт( ламын( хийд( дээр( маань( ирээд( бидний( ажилтай(

танилцаад(явж(байх(үед(энэ(саналыг(манай(хийдийн(зүгээс(тавьсан.(Анх(бид(ярьж(байсан(одоогийн(байдлаар(

17(метр(биш(5(метртэй(Бурхан(багш(байя(гэж(яриад(тэгээд(гадуур(сүм(дуганатай(байя(гэсэн.(Ингэж(яриад(засаг(

дарга( дэмжээд( энэ( яриа( өндөрлөсөн.( 2006( онд( засаг( дарга( биднийг( дуудаад,( энэ( асуудал( дээр( санал(

соллилцсон.( би( гадаад( орноор( их( явлаа( ер( нь( харж( байхад( Солонгос,( Тайланд( Япон( зэрэг( оронд( Бурхан(

багшийгаа( том( хэмжээгээр( бүтээсэн( байдаг( юм( байна.( Тэгэхлээр( бид( бас( Орхон( аймагтаа( Бурхан( багшийн(

томоохон(хэмжээгээр(цогцолбор(маягаар(бүтээе(гэсэн(санл(тавьсан(бид(дэмжээд(ажлын(хэсэг(байгуулах,(ямар(

хэлбэрээр( ажлаа( явуулах( талаар( Иргэдийн( хуралдаа( өргөх( бичиг( бариад( санал( тавьсан.( Иргэдийн( хурал( энэ(

комиссыг(маань(батласан.(Засаг(дарга(энэ(комиссыг(даргалж(байгаа.(Уулын(Баяжуулах(Үйлдвэрийн(Наранхүү(

захирал(орлогч(даргааар,(гишүүд(нь(миний(бие(мөн(Орхон(аймгийн(пүүс(компаний(захиралууд(гэх(мэт(11(хүний(

бүрэлдэхүүнтэй(ноднин(байгуулагдаад,(анхны(хурлаа(хийгээд.(Хандив(цуглуулаад(Бурханы(сэрэг(дүрийг(барина(

гэдэг( манай( Монголын( татварын( нөхцөлд( асуудалтай( юм( байна( гэж( ярилцаад( Эрдэнэт( цогцолбор( сан( гэж(

байгуулаад( сангийн( чиглэлээр( үйл( ажиллагаагаа( явуулж( байгаа.( Бурхан( багш( маань( нийт( 17( метр,( зэсээр(

цутгаад( дараад( алтадна.( Доороо( бол( гэр( хэлбэртэй( дугана( .( Бурхан( багшийн( 2( талаар( нь( бурхан( багшийн( 8(

суврага( ( дөрөв( дөрвөөрөө( байрлана.( Гэрэлт( хөшөө( байна,( мөргөлийн( тавцан( байна,( гэрэлтүүлэг( зам( харгуй(

гэсэн( иймэрхүү( цогцолбор( байдлаар( нь( шийдэхэд( бол( нийт( зураг( төсвийн( өртөг( бол( одоогийн( байдлаар( 3(

тэрбум( төгрөг( тусаад( байна.( Энэний( гол( санхүүжүүлэгч( бол( Уулын( Баяжуулах( Үйлдвэр,( советийн( хурлаараа(

шийдээд( ерөнхий( хөрөнгө( оруулалтын( 50( хувийг( хийе( гээд( хийгдээд( явж( байна,( одоогийн( байдлаар( газар(

шорооны(ажил(хийгдээд(явж(байна,(тогоо(татсан(байгаа.(Бурхан(багшийг(хийх(хэвний(ажил(ид(хийгдээд(байж(

байна.(Хэвний(ажил(бол(энэ(8(сардаа(дуусаад,(9(сараас(бол(ерөнхийдөө(бурхнаа(цутгах(ийм(ажил(маань(эхлэнэ.(

Бурханаа( бүтээсний( дараа( нэг( гол( асуудал( бол(шүншигний( асуудал( байдаг,( тэгээд( амин(модыг( олох( асуудал(

байдаг( энийг( бид( Бүрэнхан( гэдэг( уулнаас( амин( модоо( татахаар( болоод( Баруунбүрэн( сумын( засаг( даргатай(

тохиролцоод(ирэх(7(хоногоос(амин(модооо(татна.(Тэгээд(энд(бол(арцны(асуудал(бас(их(хүндрэлтэй(байдаг(юм(

байна.( Арц( нь(Монгол( улсын( хэмжээгээр( олдоц(муутай,( ховор( ургадаг( ургамалын( тоонд( орж( байна.( Иймээс(

Завхан(аймаг(Архангай(аймаг(гэсэн(2(аймаг(дээр(товлоод(газар(дээр(нь(очиж(цуглуулах(ажил(зохион(байгуулах(.(

Тэгээд( ховор( нандин( Бурхан( багшийн( чандар,( пэлдэн( энэ( тэр( гээд( ийм( ховор( нандин( юмнуудыг( нь(Монгол(

Ринбүчи(багшаас(болон(Бурхан(шашны(төв(Гандан(хийдэд(хандаж(олох(ийм(л(ажлууд(явагдаж(байна.(

Бурханы(дэг(жаягийн(хувьд(бол(манай(анхны(хуралаас(эхлээд(л(яригдсан(асуудал.(Гол(нь(Монголдоо(бүтээгдэж(

байгаа,(Бурхан(багшийг(бүтээх(Балба(хийц,(урд(Хятад(зүгийн(хийц,(Жагар(хийц(гээд(олон(янзын(хийц(байдаг,(

энэ( бүгдээс( хэлэцэж( байгаад( ер( нь( Өндөр( гэгээний( Монгол( төрхийг( хадгалсан( ийм( байдлаар( бүтээе( гэж(

тохироод( Урчуудын( хороо,( Төрийн( соёрхолт( ардын( зураач( Амгалан( гуай( ерөнхий( баримал( хэв( гаргах( дээр(
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түлхүү(ажиллаж(байгаа.(Зургийн(тиг(дээр(бол(Бурханч(лам(Пүрэвбат(лам(гуайд(хандаад,(хамгийн(сүүлийн(1х1(

гэсэн(макет(дээр(Пүрэвбат(ламыг( залж(авчираад,( санал(шүүмжлэлийг(аваад,( за( энэ(болжээ( гэдгийг(Пүрэвбат(

лам(гуай(хэлсэн,(мөн(холбогдох(ламба(гуай(нар(байсан,(мөн(комиссынхон(байлцаж(макетаа(гаргасан.(Одоо(бол(

хэв(бол(тэр(тигийнхээ(дагуу(явагдаж(байгаа.(Бурхан(бүтээж(байх(явцад(бол,(Өндөр(гэгээний(тиг(гэж(байдаггүй(

юм(байна,(Өндөр(гэгээний(хийц(гэж(байдаг(юм(байна.(Бурхан(багшийн(тиг(бол(Бурхан(багшийн(үеээс(нь(гарсан(

байсан,(ийм(уламжлалтай(юм(байна(лээ.((
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(


