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ЭМХЭТГЭГчИЙН  
зУРВАс

Монголчууд бид байгаль дэлхийгээ танин 
мэдэж, эрхэмлэн хүндэтгэн, ухааран 
ойлгож, энэрэл хайрыг нь хүртэн зохицон 
амьдарч ирсэн ард түмэн. Эрт дээр үеэс энэ 

бүхнээ хойч үедээ өвлүүлэн, үндэсний бодлого болгон 
хэрэгжүүлж, ёс заншил, амьдралын хэв маяг, дадал зуршил 
болгон уламжлуулан дэлхийд үлгэр дуурайл болсон орны 
нэг юм. Өвөг дээдэс минь аль ч цаг үед оюун ухаан, ёс 
суртахуун, амьдралаараа бүтээсэн бичигдээгүй хууль, 
ёс уламжлалаараа байгальтайгаа харьцаж, энэхүү түүхэн 
уламжлал нь дэлхий дахинд сургамж, туршлага болдог.

Бид үеийн үед унасан газар, угаасан усаа сэтгэл 
зүрхнээсээ хайрлаж “Хөрст алтан дэлхий ээж, хөх мөнгөн 
тэнгэр эцэг” хэмээн байгаль дэлхийгээ эн тэргүүнд тавьж 
ирсний илрэл юм. Өнөө цагт хотжилт хүрээгээ тэлж, хүн 
амын ихэнх хэсэг суурин амьдралд шилжснээр амьдралын 
хэв маяг, байгаль хамгааллын уламжлалт харилцаа 
хандлага алдагдаж, амьд байгалийн жам ёсны хуулийг илт 
зөрчих явдал ихсэн, монгол нутгийн эвдэгдээгүй ирсэн 
газар шороо эвдэрч, эмтрэн унаган байгалиа хөнөөн 
доройтож байна.

Байгаль хамгаалах хууль дүрмийг иргэн бүр баримтлан, 
эх нутгаа хайрлан, эцэг өвгөдөөс уламжилсан ёс заншлыг 
чанд сахивал эвдэрч сүйрэх аюулаас аварч, зан заншил, 
уламжлалт арга ухаанаас бүтээлчээр суралцаж хойч үедээ 
өвлүүлэх нэн шаардлагатай байна.

“Байгалиа хамгаалах бидний үүрэг” номоос та бүхэн 
монголчууд бидний өдөр тутмын амьдралдаа хэвшүүлж 
ирсэн зан заншил, соёл уламжлал, цээрлэх ёс болон 
үүнтэй холбоотой хууль эрх зүйн мэдээллийг хамтад нь 
мэдэж авах юм. 

Цагдаагийн хурандаа Г.Арсланхуяг
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ОРшИЛ

Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл (ТННЭ) олон 
улсын байгууллага нь Их Британи улсад төвтэй 
олон улсын томоохон брэндүүдийн гишүүнчлэл 
бүхий байгууллага бөгөөд ISEAL alliance 

(International Social and Environmental Accreditation and 
Labelling) буюу дэлхий дахинд тогтвортой байдлын 
шилдэг стандартыг тогтоох, нийцэл болон нөлөөллийг  
үнэлэх тогтолцоог бүрдүүлэх зорилго бүхий нийгэмлэгийн 
гишүүн байгууллага юм.

ТННЭ нь байгаль болон бэлчээрийн нөөц баялгийн 
нөхөн сэргэх чадамжийг дэмжих, мал амьтдын амьдрах 
таатай орчныг хангах, малчин өрхөөс үйлдвэрлэгч хүртэлх 
ноолуурын ханган нийлүүлэлтэд оролцогч бүрийн үр 
ашгийг нэмэгдүүлэх, тогтвортой байдлыг хангах зэрэг 
шинэчлэлийн үйлсийг дэмжих, эвсэн ажиллах замаар 
дэлхийд танигдсан Монголын тогтвортой ноолуур 
үйлдвэрлэлийг бий болгох зорилготой бөгөөд эдгээр 
зорилгын хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын Экологийн 
Цагдаагийн Албатай хамтран “Байгалиа хайрлах бидний 
үүрэг” номыг та бүхэнд хүргэж байна.  

Энэхүү номноос та бидний өвөг дээдсээс өнөөг хүртэл 
уламжлан ирсэн хүн, байгаль, амьтан гурвын гурамсан 
холбоо буюу газар шороо, уул ус, ургамал амьтныг хайрлах, 
цээрлэх ёс, тэдгээртэй холбоотой өнөө цагт мөрдөгдөж 
буй хууль, дүрэм, журмын талаар мэдэж авах юм. 

Хүндэтгэсэн,
ТННЭ-ийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч 

доктор Байвалын Батхишиг. 



ҮГ ХЭЛЛЭГИЙН ТАЙЛБАР

Уламжлал:  Үеэс үе дамжин удаан хугацаагаар 
хөгжин өөрчлөгдсөөр ирсэн нийгэм, соёлын 
өвийн зүйлсийг уламжлал гэнэ. 

Аман уламжлал: амаар дамжин ирсэн утга 
зохиол, урлаг, түүх, шинжлэх ухаан зэрэг олон 
салбарын үнэт зүйлс

Өв: Түүх соёлд уламжлан үлдсэн соёл, зан 
үйлийн холбогдолтой зүйлс

Зан үйл: Хүний аж амьдралтай уялдан 
хэвшиж тогтсон заншил, түүнтэй холбоотой 
элдэв үйл хөдлөл

Өв уламжлал: (а. Тухайн улс орны аж 
амьдралын өвөрмөц онцлогийг тусган үе 
дамжсан нийгмийн үзэгдэл болон түүхэн 
хөгжлийн явцад уламжлагдсан оюун санааны 
болон эд өлгийн зүйлс; б. Эцэг эх, өвөг 
дээдсийн үлдээсэн зүйл).

Хэв заншил: Хэвшиж тогтсон журам ёс

Ёс заншил: Дагаж мөрдөхөөс аргагүй зан 
үйлийн уламжлал, угсаатны өвөрмөц дэг жаяг

Зан заншил: зан суртахуун, уламжлалт өв 
соёл
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МоНГоЛчУУДыН БАЙГАЛИА ХАМГААЛДАГ 
УЛАМжЛАЛТ Ёс ЗАНшИЛ, ЗАН ҮЙЛИЙН ТУХАЙ

Монголын цэвэр сайхан байгаль бол дан ганц 
монголчуудын өмч биш бүх хүн төрөлхтөний нийтийн 
өмч юм. Монголчуудын ойлголтоор байгаль нь "агуу 
их сүр хүчин", "бүхнийг тэтгэгч, төрүүлэгч", "хүн 
амьтан бүгдэд амь насыг олгогч" гэсэн өргөн хүрээтэй 
ухагдахуун бөгөөд хүн байгалиас ямагт хараат байдаг гэж 
үздэг.

Түүхэн уламжлал: Монгол хүн унасан газар угаасан 
усаа сэтгэл зүрхнээсээ хайрлаж “Хөрст алтан дэлхий 
ээж, хөх мөнгөн тэнгэр эцэг” хэмээн биширч ирсэн нь 
ердийн хэрэг биш эрдэнэт байгалиа эрхэмлэж ирсний 
илрэл юм. Эрт цагаас нааш түүхийн урт хугацааны турш 
тэнгэр эцэг, газар эх хэмээн ярилцаж тэнгэрийг нар, 
сар, од гарагийн хамтад, газрыг хөрс, шороо уул, ус, 
ургамал амьтны нь хамтад ухааран ойлгож тэд бүхнийг 
нийлбэр цогцоор нь хүндлэн шүтэн биширч ирсэн түүхэн 
уламжлалтай.

Зан заншил: Азийн тэгш өндөрлөгт орших Монголчууд 
нүд алдам их тал, цаст өндөр уулсын дунд дөрвөн 
цагийн эргэлтэнд малаа маллаж, нүүдэллэн амьдрах 
явцдаа өөр улс оронд байхгүй өвөрмөц зан заншил, ёс, 
үйл цөөнгүйг бүтээсэн байна. Монголчуудын нүүдлийн 
ахуй амьдралын хэв маяг өвөрмөц учраас байгаль 
экологийн нөхцөлтэй бүх үйлдлээ холбон, байгалиа 
хамгаалж, түүнийг шүтэн биширч ирсэн нь өнөөг хүртэл 
уламжлагдан ирсэн юм.

Зан үйл: Алс газар одогсод төрсөн нутаг усныхаа чулуу, 
шороог биедээ авч явдаг, уснаасаа магнайдаа хүргэж 
дараа нь заавал амсаж уудаг нь байгалиа хамгаалах 
монгол сэтгэхүйн үргэлжлэл мөн.

Ёс заншил: Монголчуудын байгальтай харилцаж ирсэн 
түүх бол үнэхээр соёлт харилцаа байсан. Тийм учраас 
монголчуудын байгаль дэлхийгээ шүтэж биширч, 
дээдлэн хүндэлж, тахиж тайж хайрлан хамгаалж ирсэн 
уламжлалт ёс заншлыг соёлын өв хэмээн үзэж сурч 
судалж, дагаж мөрдөж, үе дамжуулан эзэмшүүлэх 
ёстой эрхэм нандин зүйл юм. Монголчуудын эрт балар 
цагийн шүтлэг бишрэлийн зүйл, монгол бөө мөргөлийн 
зан үйл, бурхны шашны зан үйл, сургаал номлол, мөн 
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бидний өвөг дээдсийн байгалиа дээдлэх чин ариун 
сэтгэл энэ бүгд нэгдэн нийлээд монгол хүний байгальтай 
харьцах уламжлалт соёлыг буй болгож газар дэлхийгээ 
хамгаалсаар иржээ. Монголчуудын сэтгэлгээгээр газар нь 
үржил шим, арвидан дэлгэрэх, газар эх гэсэн бэлгэдлийн 
утгыг агуулдаг тул газартай хамаа бусаар харьцвал 
хоосорч ядууран, мал сүрэг хорогдож, өлсөж ундаасах 
ба амь насанд ч цөвтэй гэж үздэг байна. Монголчуудын 
байгаль дэлхийтэйгээ харьцаж ирсэн уламжлал соёл нь 
эрхэлж ирсэн аж ахуй, аж төрөх ёс, шашин шүтлэгтэйгээ 
нягт уялдсан өвөрмөц содон бөгөөд энэ нь бусад улсад 
үлгэр дуурайл болохуйц зүйл билээ.
Түүхийн хуудаснаа: Хадны сүг зургийг ажихад буга, 
янгир бусад ан амьтдын зураг элбэг үзэгддэг бол Ноён 
уулын булшнаас олдсон эсгий хивсний чимэглэлд 
бугын дурс байдаг нь бидний өвөг дээдэс Хүннүчүүд 
ан амьтныг хайрлан хүндэтгэж, шүтэж байсан баталгаа 
юм. Байгалийн хишиг (ан амьтан, жигүүртэн, жимс 
ургамал, давс, хужир шүү, зос шавар, эрдэс чулуу)-
ыг ахуй амьдралын бүх салбарт өнө эртнээс ашиглах 
явцдаа уламжлалт сайхан зан үйлийг бий болгосон 
байна. Ямар ч төрлийн баялгийг хүртэхдээ байгальдаа 
залбирч түүнээс гуйж хүндэтгэл үзүүлэн өдрийн сайныг 
харгалзан үздэг. Бурхан шүтээн, гэр ахуй, хувцасны болон 
гоёл чимэглэлд ан амьтад, араатан жигүүртэн, уул ус, нар 
сар, ургамал цэцэг зэрэг түмэн бодисын гайхамшгийг 
оруулдаг нь өнөөг хүртэл уламжлагдан ирсэн байна. 

Уул усаа нэрлэх ёсон: Байгалиа энэрэн хүндэтгэх ёс 
заншлын дотор уул, усаа өргөмжлөн хүндэтгэсэн, 
зүйрлэн дүйцүүлсэн нэрээр нэрлэх уламжлал ч бас 
ердийн хэрэг байсангүй. Хан тэнгэр, хатан эжий, эхийн 
сүү гэх мэт хүний амьдралын хамгийн илүү хүндэтгэн 
авч явдаг нэр, зүйрлэлийг монголчууд байгальд илүүтэй 
хэрэглэж Богд хан, Хустай хан, Онон хатан эжий, Хатан 
Туул, Хатан сэрвээ, Алтан-Овоо, Хан Хөхий хэмээн 
зарим газар нутгаа өргөмжлөлийн нэрээр нэрлэх 
заншил түгээмэл байжээ. Түүнчлэн уул, усны оноосон 
нэрийг дэргэд нь буюу ойр орчимд нь хэлдэггүй нь 
“өндөр хайрхан”, “алтай хангай”, “далай ээж” гэх мэтээр 
төлөөлүүлэн ярилцдаг байгальд элэг сэтгэлтэй хандаж 
ирсэн бас нэг ухааны илрэл юм. Өвөг дээдэс маань уул 
хангай, ус мөрөн, булаг шанд, тал хөндийд нэр өгөхдөө 
шинж төрх, хэлбэр байдал нь тохирсон нэр өгөхийн 
зэрэгцээ ихэс дээдэс, түүхэн үйл явдалтай холбогдуулан 
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нэр өгч байсны дээр ил, далд орших эрдэс баялгийг 
нь танин мэдсэний үндсэн дээр ч нэр өгдөг байжээ. 
Жишээлбэл: Баян, Билүүт, Төмөрт, Цахиурт, Оюу толгой, 
Эрдэнэт, Хүдэрт гэх мэт баялгаар нь нэр өгдөг байжээ. 
Манай улсын 330 гаруй сумын 50 орчим сум нь Баян 
гэдэг үгийг нэрэндээ авч, 20 орчим сум нь Алтан, Эрдэнэ, 
чандмань гэсэн эрдэс баялгийг нэрийдсэн, бэлгэдсэн 
нэртэй байдаг. Байгалийн хатуу ширүүн догшин үед хүн 
малын аминд орсон газрыг тухайн хүн малын нэрээр 
нэрлэдэг. Жишээ нь: Тугалын бүлээн, Ухны булан, Үхэр 
хээр хонодог, Баян ламын хонхор, Осорын эрэг гэх мэт.

Байгаль хамгаалал: Аль ч нийгмийн үед байгаль 
хамгаалах үйл явц хоёр хэлбэрээр зохицуулагдаж 
ирсэн байна. Тэр нь тухайн төр засгаас гаргасан бичмэл 
хууль цааз юм. Нөгөө хэлбэр нь олон үеийн турш 
хүн байгалийн хооронд зан заншил, шашин шүтлэг 
уламжлалт соёлын харилцаагаар зохицуулагдаж ирсэн 
зан үйл ёс горим юм. Байгаль хамгаалах хууль дүрмийг 
баримтлах ёстой хувь хүн бүр эх нутгаа хайрлах 
сэтгэлтэй, эцэг өвгөдөөс уламжилсан дэвшилтэт ёс 
заншлыг чанд сахидаг байвал эх нутгаа эвдэрч сүйрэх 
аюулаас ямар нэг хэмжээгээр аварч чадах билээ.

Өнөөгийн хандлага: Монголд хотжилт, суурьшил бий 
болж, хүн амын багагүй хэсэг суурин амьдралд шилжиж, 
зах зээлийн харилцаанд орж байгаа түүхэн өнөө үед 
нэг талаас байгаль хамгааллын уламжлалт харилцаа 
таарахгүй болж байгаа, нөгөө талаас шинэ зохицуулалт 
зайлшгүй шаардагдаж байна. Монголчуудын байгаль 
хамгааллын уламжлалт сэтгэлгээнд өөрчлөлт гарч байна.

Орчин үеийн иргэншлийн нөлөөгөөр хүмүүс 
байгалиасаа аажмаар холдож, техник, технологийн 
эрчимтэй хөгжлийн түрлэгт ардын мэдлэг ухаан 
шахагдаж, байраа тавьж өгсний улмаас суурин иргэншил 
бүхий улс орон, ард түмний хувьд уламжлалт соёл, зан 
заншил нь улам бүдгэрсээр байна. Нүүдэлчин амьдралаас 
суурин соёл иргэншилд шилжихийн хэрээр түүний 
зааг дээр байгальд харьцаж хандах түүхэн уламжлал 
алдагдаж, байгалиа энэрэх хүний уян зөөлөн сэтгэл хатуу 
ширүүн зан авираар солигдох болж буйг ч анхаарахгүй 
өнгөрч болохгүй. Байгальтайгаа зохицон амьдарч ирсэн 
уламжлал арга ухаан аажим аажмаар хумигдаж, улмаар 
бүдгэрэн арилж болзошгүй төлөвтэй боллоо. Өвөг 
дээдсийнхээ өрлөг түүхийн өлгий болсон төрөлх нутаг 
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орноо бишрэн дээдэлж ирсэн эрхэм нандин ёс заншлыг 
хойч үедээ өвлүүлж үлдээх нь өнөө үеийнхэнд тохогдож 
буй хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай ачаа үүрэг мөн.

Монголчуудын өв сургаал: 

o Нялх балчир ахуйгаасаа унага тугал, хурга ишигтэй 
тоглож, байгальд ойр өссон монгол хүүхэд байгаль, 
ан амьтныг энэрэн хайрлах сэтгэлтэй хүмүүн болж 
төлөвшдөг.

o Байгаль орчныг хайрлах ойлголтыг аль хар бага 
наснаас өгч төлөвших суурийг тавьж өгч байсан. 
Эцэг эхчүүд үр хүүхдээ “чиний унасан газар угаасан 
ус энэ юм шүү” гэж сургадаг байсан.

o “Нүүдэлчин монголчуудын аж төрөх хэв заншил, 
ёс уламжлалаа сав шимийн ертөнцөд хор хөнөөл 
учруулалгүй эв зохицолтой аж төрөхийг сургадаг"

o Байгальтай харьцаж хандах хорио цээрлэлийн ёс 
заншил эцсийн дүндээ байгаль хамгаалах сэтгэлгээ, 
соёлыг хувь хүнд төлөвшүүлж улмаар монголчуудад 
тэрхүү ухааныг суулгах гэсэн алс хэтийн бодлогын 
нэгэн илрэл болж ирсэн.

Байгаль орчноо хамгаалах сэтгэлгээний уламжлал: 
Хүн ардад түгээн хэвшүүлэх нэг гол хэрэгсэл нь үлгэр 
туульс, домог, дуу, ерөөл магтаал зэрэг арвин баялаг 
аман зохиол, ардын тоглоом, наадгай байжээ. Эдгээрээр 
дамжуулан байгалийн тухай мэдлэг, хамгаалах арга 
ухааныг монгол хүний сэтгэлгээнд суулгаж ирсэн 
байна. Эртнээс өвлөгдөн ирсэн Алтай ханы магтаал, 
Богд Дүнжин гаравын магтаал зэрэг нь өнөөгийн утга 
зохиолд ч үнэ цэнтэй байр сууриа эзэлсээр байна. Ер нь 
байгаль дэлхийгээ магтан дуулаагүй түүний гоо сайхнаар 
бахархаагүй тийм урлаг, уран зохиолын төрөл байхгүй 
биз ээ.
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Ургамал 
модоо 
хайрлан 
хамгаалах

“ “Ургамал хэдий нарийн боловч нахиагаа даадаг
Учир хэдий нарийн боловч утгаа даадаг 



Ургамал модыг хайрлан хамгаалах нь байгалиа 
танин мэдэж, бишрэн шүтэж амьдарсаар ирсэн 
нүүдэлчин монголчуудын оршин тогтнохуйн 
үндэс, аж төрөх ухаан, өнө эртний ёс заншил нь 
билээ. Ургамлын баялаг нь байгаль дэлхийд өнгө 
үзэмж оруулах, хүний сэтгэлийг баясган сэргээх, 
хүн амьтанд амьдрах эрүүл орчныг бүрдүүлэх, 
агаар орчныг цэвэршүүлэх, хөрсний чийг, үржил 
шимийг тогтоон барих, экологийн тэнцвэрийг 
хадгалах, хүн, мал амьтны хүнс тэжээл болох, 
эмийн болон үйлдвэрийн үнэт түүхий эд мөн 
гэдгийг хүн бүр ухамсарлан ойлгох хэрэгтэй. 
Хүн төрөлхтөн шуналын сэтгэлээр мод бутны 
мөчир, ишийг хугалах, тайрч зүй бус байдлаар 
ихээхэн хэмжээнд түүж бэлтгэснээр ургамал, 
модоо уйлуулан гомдоож байгаль дэлхийдээ 
нөхөж баршгүй хохирол учруулж байна. 



БЭЛчЭЭРИЙГ ХАЙРЛАН 
ХАМГААЛАХ

Малчин ардын аж төрөх ухаан юуны өмнө бэлчээрээ 
хамгаалах, эзэмшихээс эхэлнэ. Бэлчээрийн даацыг 
хэтрүүлэхгүйн тул ямагт нутаг сэлгэн нүүдэллэж малаа 
хариулна. Ингэснээр бэлчээр талхигдахгүй нөхөн 
сэргэж чаддаг. Бэлчээр талхигдсанаас болж малын идэш 
хомсдохыг “туурайн зуд” гэдэг.

Ургамаажин мод болдог
Сургамаажин хүн болдог
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 ЭМИЙН УРГАМЛыГ ХАЙРЛАН 
ХАМГААЛАХ

чухаг эмийн ургамлыг оточ буюу эм барьдаг мэргэжсэн 
хүнээс өөр хүн тасдаж авдаггүй. Оточ хүн ургамлын 
тархац, ургаж гүйцэх цаг хугацаа, ургамлын анагаах 
чадал, түүж бэлтгэх горим журмыг сайн мэддэг, тогтсон 
ёс заншлыг дагаж мөрддөг. 

оЙ, МоДыГ ХАЙРЛАН 
ХАМГААЛАХ

Монголын говь нутгийнхан заг, хайлаас, сухай модыг 
эрхэмлэн хүндэтгэдэг байсан бол хангай нутгийнхан 
бургас, хус, хуш, арц, яргай зэрэг модыг илүү хүндэтгэн 
хайрладаг уламжлалтай. Ургамал модыг шүтэх нь нэн 
эртнээс улбаатай. Бөөгийн шүтлэгт хус модыг бөө, удган 
нарын онгод тэнгэртэй харилцах шат гишгүүр гэж үздэг 
тул тэнгэрийн заяатай мод гэж бэлгэднэ. Нарс, хуш, 
арцыг ариун ургамал гэж үздэг. Бургасыг мөн эртнээс 
эрхэмлэн шүтэж иржээ. Бургас, улиас, хайлаас, бүйлс, 
яргай зэргийг догшин мод хэмээн хамаагүй авдаггүй. 
Ташуур хийх мод авахдаа, хормойгоо дэвсэж малгайгаа 
тэр модонд өлгөөд залбиран мөргөж байгаад авдаг.

МЭДҮҮшТЭЙ

Вансэмбэрүү нь уулын тагаар ургадаг, анагаах чадал 
сайтай, чухаг эмийн ургамал. Ямагт хосоороо ургана. 
Вансэмбэрүүг зөвхөн эмийн журмаар тасалж авна. 
Ингэхдээ тусгай уншлагатай лам үрийг нь унаж дуусмагц, 
ойролцоо очиж хоноод, дээр нь майхан барьж, ном уншин 
хангайд өглөгөө өгөөд авдаг. Тасдах үед нялх хүүхэд 
уйлах мэт дуу гардаг учир, хүн гараараа тасалдаггүй, 
морины цулбуур юм уу, нохойд уяж авна. Өнчин үлдээхгүй 
хэмээн заавал хосоор нь авдаг заншилтай.
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оЙД ГАЛ АЛДАХААс  
сЭРГИЙЛЭХ

Ой хээрт гал түлэхдээ өвс ургамалгүй, хад чулуу, сайр 
элс бүхий газрыг сонгон авч “Хан эзэндээ ам гарахгүй, 
хангай дэлхийдээ түймэр тавихгүй” гэж андгайлаад 
хэтээ цахиж, галаа асааж, явахдаа галаа бүрэн унтраагаад 
түүний баталгаа болгож үнсэн дээрээ хуурай өвс тавьж 
явдаг туйлын нягт нямбай, хянуур зан заншлаа үе үедээ 
уламжлуулж ирсэн юм. Монгол хүн ямар ч нөхцөлд хээр 
хөдөө гал түлэхдээ ургамал ногоо ургадаггүй, элсэрхэг 
дагшуур газар буюу сайр, цулхай газар хавтгай хад чулуун 
дээр гал түлдэг байжээ. Уул, ой модон дотор явж байгаад 
тамхи татахдаа дээлийнхээ хормойг дэлгэж байгаад 
тамхилдаг заншил бий.
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МоНГоЛ сЭТГЭЛГЭЭ

Монголчуудын дунд өөрсдийн гарал үүсэл, өвөг дээдсийг мод 
ургамалтай холбон үзэх ёс буй. Буриадууд өөрсдийгөө хун шувуу, хус 
модноос гаралтай гэж үздэг. Алтайн урианхайчууд “Хусыг жилийн 
аль ч улиралд тайрдаггүй байснаа Алтайн савдаг хус модонд их 
хайртай гэдгээр тайлбарладаг”. Ойрадын цорос овгийнхон уд мод, 
ууль шувуунаас, хорь буриадууд хун шувуу, хус модноос өөрсдийгөө 
гаралтай хэмээдэг бол нийт монголчууд бут бургасыг уул хаданд 
оршсон өвөг дээдэс хэмээн үзэх сэтгэлгээ байдаг.

МЭХЭЭРИЙН оРД НЭЭХ ЁсоН
Монголчууд ургамлын гаралтай баялгийг ашиглах 
чанд нарийн заншилтай байснаас олон зууны туршид 
ашиглаж ирсэн ургамлын баялаг бидний үе хүртэл 
унаган төрхөөрөө хадгалагдаж ирсэн. Ургамлын үндсийг 
үр боловсорч тайван байдалд орсон үед цэцэг навчийг 
тодорхой хугацаанд тодорхой нутгаас зурваслан авдаг нь 
хэвийн ургах нөхцөлийг алдагдуулахгүй гэсэн агуулгатай 
байсан байна. Цэцэг таслах, үр жимсийг боловсроогүй 
үед түүхийг хатуу цээрлэдэг байсан нь байгалийн унаган 
төрхийг алдагдуулахаас сэргийлж байгаагийн баталгаа 
юм. Ургамлын хишгийг маш хүндэтгэлтэй хүртэх 
заншлын нэг нь мэхээрийн орд нээх ёсон юм. Мэхээрийг 
дэвсгэр дээр дэлгэн хатаагаад шороог цэвэрлэж 
хальслаад дахин ууталдаг юм билээ. Мэхээрийн гурилаар 
тос холих, буцалгаж уух зэргээр хүнс, эмчилгээнд 
хэрэглэдэг. Мөн мэхээрийг бүхэл махтай чанаж 
хэрэглэж бас болдог. Тарваганы махтай битүү хорхоглоод 
хэрэглэхэд мэдрэлийн ядаргаанд гойд сайн гэж Эгийн 
даваа орчмын иргэд ярьдаг билээ.
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МоДТоЙ ХАРьцАХ
Түлээ түлш, ахуйн хэрэгцээний мод авахдаа зөвхөн 

хэрэгцээний хэмжээгээр энд тэндээс цоолдон авахаас 
бус нэг дороос бөөнөөр авдаггүй. Авахдаа нялх зулзган 
мод, нойтон мод тэгш сайхан ургасан модыг огтлох ямагт 
цээртэй. заавал унанги буюу хөгширсөн мөчир гишүү нь 
хатсаныг түүж огтолж, түлшинд хэрэглэдэг заншилтай. 
Цөөн модтой газрыг олон модтой болгохыг бэлгэдэж 
“зуун мод”, “Мянган тооройт” гэж өсгөж нэрлэнэ. 

сүм дуганын бараа харагдаж, дун бүрээ хэнгэрэг, 
цангийн дуу сонсдох газраас мод огтолж, газар хөндөхийг 
хориглоно. Түлшний модыг авахдаа ойг сийрэгжүүлэх 
замаар бөөнөөс нь эсвэл цэвэрлэх журмаар унаснаас нь 
захын модыг хөнддөггүй түүвэрлэн авна. Ургаа нойтон 
мод огтолбол мод сүүн нулимсаар уйлж, огтолсон хүнийг 
сүү, цагаан идээний хомсдол, гачаалд хүргэдэг гэж 
сургадаг. Мод тайраад хожуул дээр нь шороо асгадаг 
учир нь модны хожуулаар дамжин газрын чийг хөрсний 
ус ууршина үздэг. 

Хадаг яндар зүүсэн сэтэртэй модны ойр орчмоос 
нь мод хөндөх цээртэй. Мөн нялх ногоо цэцгийг 
зулгааж тасаддаггүй. Жимс, эмийн ургамал, самар 
зэргийг боловсорч гүйцээгүй үед нь, үндэс мөчиртэй 
нь түүдэггүй. Догшин газраас мод ургамал авч хөрс 
хөнддөггүй. Бургас, хус, улиас, хайлаас, буйлс, яргай мэт 
догшин модонд гар хүрдэггүй.
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ГАНц МоДНы ТУХАЙ
Манай орны өргөн уудам нутагт өвөрмөц сонин тогтоц, 
байрлалтай товцог толгод, байц цохио, булаг шанд, 
ганц цөөн мод бутыг онцлон үзэж хүндэтгэл үзүүлдэг. 
Монголчуудын дунд янз бүрийн мод ургамлыг далдын ид 
шидтэйд тооцож эзэн онгодтой болгож үзэхийн хамт хүн 
малд тохиох муу юм, саад тотгорыг зайлуулах, тэрчлэн 
өвчин эмгэгээс хамгаалах зорилгоор онгон хэлбэрээр 
зүүж хэрэглэх ёс байв. Битүүний шөнө гэрийнхээ гадна 
баруун тотгон дээр өргөстэй харгана тавьж гай зэтгэр 
оруулахгүйн бэлгэдэл болгодог. сондгой ургасан өнчин 
мод, мөн онцгойрч ургасан хэсэг бөөндүү мод, булаг 
усны эхэнд ургасан мод эсвэл хуурайшиж өгөршсөн 
мод, тэрчлэн бүр эртнээс нааш тахилгатай явсан уул ус 
бүхий газрын модонд гар хүрч хөндөхийг ихэд цээрлэнэ. 
Онцгой содон модыг удган мод, шанш мод, саглагар 
мод гэх зэргээр нэрлэн хадаг яндар уян шүтэж, мөчрийг 
авах гэмтээхийг цээрлэдэг. Энэ сондгой ургасан ганц 
модны доор суух, ойрхон явж өнгөрөхөөс цээрлэх ба 
өгөршиж гандсан модонд гар хүрдэггүй заншилтай. 
Иймд моднуудад ихэвчлэн тусгай эзэд орогнодог хэмээн 
төсөөлдөг ажээ.
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УДГАН МоДНы ТУХАЙ 
саглагар модны дор тойрон бүжиг бүжиглэдэг байсан нь 
яваандаа “Удган мод” гэгдэх болж улмаар түүнийг ямар 
нэг ер бусын ид шидтэй хэмээн бишрэн шүтэж, эзнийг 
нь өөрсдөдөө ивээлтэй байлгахын учир өргөл барьц өгч, 
эзнийг нь баярлуулахдаа сүр жавхаатай хөөр баяслаар 
дүүрэн, сэтгэл уужим байж, бүжиг бүжин цэнгэн 
баярладаг байжээ. шанш мод нь нутгийн хүмүүс мөчир 
салаанд нь хадаг уяж, идээ цагаагаа өргөн хүндэтгэл 
үзүүлж ирсэн. саглагар мод нь удган мод шиг догшин 
байх албагүй. Хүмүүс ийм модыг түүнд ямар нэг ид шид 
оршдог гэж үздэг учраас тасалдаггүй.

УДГАН МоД “МоНГоЛыН НУУц Товчоо”-Ноо

“МНТ”-ны 57 дугаар зүйлд: “…Хотола хаанд өргөмжилж 
Хор-хоногийн саглагар модны дор хавирга газрыг халцартал, өвдөг 
газрыг өлтөртөл дэвхцэн бүжиглэж хуримласан тухай бичихдээ: 

Хор-хоногжи бурын хөндийд 
Хулдгархуны өвөрт 
Саглагар модны дор 
Сайхан хурим үйлдэж 
Сайтар бүжиглэн жаргаж 
Санаа сэтгэл нэгдэж 
Сайн нөхөд боловоо“ хэмээсэн байдаг.

“Ургаа мод үндэстэй
Учир явдал шалтгаантай”
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БоДь МоД
Бурхан багш тэнд Бодь модны өмнө гүш өвс дэвсэн 
дээр нь бясалгаж суусан гэдэг. Тэр орой гурван мянган 
ертөнц, гурван орны догшин албингууд саад хийх 
гэж оролджээ. Бурхан багш тэр бүгдийн өнгийг асрал 
нигүүлсэхүйгээр дарж үүрээр нь төгс гэгээрэлд хүрсэн 
учиртай. Бурхан багш тэнд байж орчлонгийн бүх зовлонг 
эцэслэж, гэгээрлийн бүрэн утгыг олон, хүний хөгжлийн 
оргил болсон бурханд хүрч чадсан учраас бодь модыг 
ихэд бэлгэшээдэг. Модны мөчрийг энд тэнд ургуулж 
ерөөл тавьдаг.

ГҮНж МоД, ХАТАН МоД
Ягаан, үзмэн ягаан өнгийн цэцэгтэй энэхүү модыг хаан 
мод, хатан мод, гүнж мод гэж нэрлэдэг бөгөөд цэцэглэсэн 
үедээ маш үзэсгэлэнтэй сайхан мод юм. Ягаан өнгө нь 
дотроо олон төрөл байх бөгөөд энэ төрлийн өнгө нь хаан, 
дээд зиндаа, язгууртан зэргийг илтгэдэг байна.

УДГАН МоДНы ТУХАЙ 
саглагар модны дор тойрон бүжиг бүжиглэдэг байсан нь 
яваандаа “Удган мод” гэгдэх болж улмаар түүнийг ямар 
нэг ер бусын ид шидтэй хэмээн бишрэн шүтэж, эзнийг 
нь өөрсдөдөө ивээлтэй байлгахын учир өргөл барьц өгч, 
эзнийг нь баярлуулахдаа сүр жавхаатай хөөр баяслаар 
дүүрэн, сэтгэл уужим байж, бүжиг бүжин цэнгэн 
баярладаг байжээ. шанш мод нь нутгийн хүмүүс мөчир 
салаанд нь хадаг уяж, идээ цагаагаа өргөн хүндэтгэл 
үзүүлж ирсэн. саглагар мод нь удган мод шиг догшин 
байх албагүй. Хүмүүс ийм модыг түүнд ямар нэг ид шид 
оршдог гэж үздэг учраас тасалдаггүй.

УДГАН МоД “МоНГоЛыН НУУц Товчоо”-Ноо

“МНТ”-ны 57 дугаар зүйлд: “…Хотола хаанд өргөмжилж 
Хор-хоногийн саглагар модны дор хавирга газрыг халцартал, өвдөг 
газрыг өлтөртөл дэвхцэн бүжиглэж хуримласан тухай бичихдээ: 

Хор-хоногжи бурын хөндийд 
Хулдгархуны өвөрт 
Саглагар модны дор 
Сайхан хурим үйлдэж 
Сайтар бүжиглэн жаргаж 
Санаа сэтгэл нэгдэж 
Сайн нөхөд боловоо“ хэмээсэн байдаг.
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ХАЙЛААс МоД
Хазгай газар ургадаг нь 
Хайлаас модны жам юм аа хө
Харийн газар очдог нь 
Бүсгүй хүний заяа юм аа хө

Хайлаас мод монголын газар нутагт тархан ургадаг 
бөгөөд хамгийн их тархсан, судлагдсан, бас домог болтлоо 
дуулагдаж байдаг мод маань хазгай газар ургадаг гэж 
магтагдан дуулагдсаар өдий хүрсэн. Монголчууд Хайлаас 
модыг “ариун мод” хэмээн нэрлэж тахилгат уул овоо, сүм 
хийд, шашин номын газар, ихэс дээдсийг нутаглуулсан 
газар оронд тарьж суулгаж байсан бөгөөд өөртөө нарны 
илчийг шингээн амилж, хамгийн нарийнхан мөчир салаа 
нь хүртэл хахирган хатуу цагийн зодуур нүдүүрийг даан 
хойтон хавар нь амилан ургаж чаддагаараа гайхамшигт 
мод. Хазгай газар гэдэг ус тогтдоггүй налууг хэлэх бөгөөд 
ямарч газар хөрс гололгүй, тэр тусмаа говь цөлийн бүсэд 
ч ургаж олон зуу насалдаг.

ДоМоГ

Хайлаас, яргай, сухай сухайг авч болдоггүй, охин шулмас 
орогнож байдаг, ийм сухайг шатааж дээр нь мах тавиад 
шарахад шуламс нь биежиж, эхнэр хүний дүртэй болж 
харагддаг гэж домоглосоор иржээ. Энэ нь мод ургамал цаанаа 
хийбод эзэнтэй гэж шүтэх шүтлэгийн нэг илрэл бөгөөд оюун 
санаа, сүнс хэлбэртэй хий бод эзэн нь махтай нэгдсэнээр 
биежиж амилна гэж үзсэнээр ийм домгийг гаргажээ. Нөгөө 
талаас ус ургамал ховортой говийн мод ургамлыг хамгаалахын 
тулд чөтгөр шулмасаар айлгаж иржээ.
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ХУс МоД
Монголчууд хус модоор багана, уурга тэргүүтэн 
хийхийг чухалчилдаг нь бат бэх чанарыг бодолцсоны 
зэрэгцээ бэлгэшээх ёстой ч бас холбоотой. Тэрчлэн бөө 
мөргөлийн шүтлэгт хус мод онцгой үүрэгтэй бөгөөд 
бөө удган нар онгод тэнгэрүүдээ дуудах, тэдэнтэй 
харилцахад хусан залам мод дамнуур гишгүүр нь болдог 
учир тэнгэрийн заяатай мод гэнэ. Хус модонд аянга 
буудаггүй учир гэрийн багана хийдэг. Монголчууд хус 
модыг тайрахад цус гардаг, үүнээс болж хус мод их өвдөж 
шаналдаг хэмээдэг нь хус модноос гардаг шүүс улаан 
байдагтай холбоотойгоос гадна мод ургамлыг тайрах 
нь хүний гар хөлийг тайрахаас өөрцгүй хэмээн зүйрлэн 
бодож, амьтай, урган төлждөг бүхнийг энэрэн хайрлаж 
ирсэн сэтгэлгээтэй нь холбоотой юм

ХУс МоДНы ХЭРЭГЛЭЭ

Хус модыг хүн малд ээлтэй хэмээн үзэж гол төлөв гэрийн 
багана, эмээл, уурга, унага, туглын зэлний гадас, унаганы 
зэлний чагтны тээг, сүхний иш зэрэг эдлэл хийхэд өргөн 
ашигладаг. 

УЛИАс МоД
Эрт үеэс уламжлалт зан үйлийн улмаас дурьдахад 
улиас мод нь хүнээс муу энерги зайлуулдаг гэж үздэг 
байсан байна. Улиасан төглийн ойн мод бол ид шидийн 
бүхнээс зугтаах хамгийн сайн газар гэнэ. Хар цагаан 
хэл ам хүрсэн болон нүдний хор орвол үүнээс үүдэлтэй 
үр дагаврыг ямар нэг аргаар саармагжуулдаг гэж үздэг 
байна.
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БУРГАс
шүтэж эрхэмлэх мод, ургамал нутаг нутгийн заншил 
байдлаар ялгагдана. Халхчуудын ихээхэн эрхэмлэдэг 
модны нэг бургас юм. Бургасаар хана, унь, тооно хийх 
ба түлшинд хэрэглэнэ Бургасыг ихэвчлэн монгол мод 
гэж нэрийдэн аль ч нутагт гол ус дагаж, бөөн бөөн 
ургасан цагаан бургасанд гар хүрдэггүй. Хэдийгээр 
хугарч унасан байлаа ч төдий л авдаггүй байв. Халхчууд 
бургасыг “монгол мод” гэж эрхэмлэсээр иржээ. Уул 
даваанд босгосон овооны оройд заавал бургас хатгадаг 
уламжлалтай. Үүнийг “залам” гэдэг. залам хийх бургасны 
мөчрийг огтолж авдаггүй, цуулж авдаг заншилтай. Буцаж 
буй бургас нь хүний бүх сөрөг энергийг зайлуулдаг 
шүүлтүүр хэмээн үздэг.

БУРГАсТАЙ ХоЛБооТоЙ ЗАН ҮЙЛ

Бүтэн сар гарсан шөнө бургасны холтсонд бүсгүй хүн үсээ уяж 
байгаад дараах зан үйлийг хийвэл модонд бүх зовлон шаналлаа 
үлдээнэ гэсэн зан үйл байдаг. Гэсэн хэдий ч энэхүү зан үйл хийснээс 
хойш нэг өдөр дор хаяж бургасны мөчир унасан байвал энэ нь хүний 
хувь тавиланд хөндлөнгөөс нөлөөлж болох гэсэн үг юм.
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БУРГАс
шүтэж эрхэмлэх мод, ургамал нутаг нутгийн заншил 
байдлаар ялгагдана. Халхчуудын ихээхэн эрхэмлэдэг 
модны нэг бургас юм. Бургасаар хана, унь, тооно хийх 
ба түлшинд хэрэглэнэ Бургасыг ихэвчлэн монгол мод 
гэж нэрийдэн аль ч нутагт гол ус дагаж, бөөн бөөн 
ургасан цагаан бургасанд гар хүрдэггүй. Хэдийгээр 
хугарч унасан байлаа ч төдий л авдаггүй байв. Халхчууд 
бургасыг “монгол мод” гэж эрхэмлэсээр иржээ. Уул 
даваанд босгосон овооны оройд заавал бургас хатгадаг 
уламжлалтай. Үүнийг “залам” гэдэг. залам хийх бургасны 
мөчрийг огтолж авдаггүй, цуулж авдаг заншилтай. Буцаж 
буй бургас нь хүний бүх сөрөг энергийг зайлуулдаг 
шүүлтүүр хэмээн үздэг.

БУРГАсТАЙ ХоЛБооТоЙ ЗАН ҮЙЛ

Бүтэн сар гарсан шөнө бургасны холтсонд бүсгүй хүн үсээ уяж 
байгаад дараах зан үйлийг хийвэл модонд бүх зовлон шаналлаа 
үлдээнэ гэсэн зан үйл байдаг. Гэсэн хэдий ч энэхүү зан үйл хийснээс 
хойш нэг өдөр дор хаяж бургасны мөчир унасан байвал энэ нь хүний 
хувь тавиланд хөндлөнгөөс нөлөөлж болох гэсэн үг юм.

АРц
Монголчууд арцыг ариун мод хэмээн ихэд хүндэтгэж, 
үндсээр нь айраг сүү хутгах халбага, цацал, морины 
хусуур, хөөрөг зэргийг хийхийг эрхэмлэхийн сацуу 
арцны урыг төл малд сайн хэмээн хананд дүүжлэх ч 
заншил байдаг. Арцаар сан тавьж, аливааг ариулах, ад 
чөтгөрийг хөөн зайлуулах зан үйл эртний үүсэлтэй. 
Хүчтэй ариутган цэвэрлэгч хүчин чадлыг агуулсан арц 
модны хүч хүмүүс рүү биш харин бидний хүрээлэн байгаа 
эд зүйлс рүү чиглэсэн байдаг. Арцны шилмүүс орчны 
таагүй энергийг арилгаж, үлдэн хөөнө. Арцны ханд нь 
таагүй энерги эд зүйлс, эрдэнэст үйлчлэх хүчтэй. Арц 
уугиулахад утаа нь далд ертөнцийн биетүүдийн нөлөөтөй 
тэмцэх хүчийг бэлэглэнэ.

АРц МоДНы ХЭРЭГЛЭЭ

Арцны мод, үндсийг ариун гэж цацал, хурдан морины хусуур, 
айраг тарагны халбага, хутгуур, шатар хийх зэрэгт ашиглана. XIY 
зууны үед өвс ургамлын дотроос эмийн ургамлыг онцгойлон 
хамгаалсан байна. Энэ үед ЧойжиОдсэр Рашаан зүрхэн зохиолыг 
орчуулан хэрэглэж Монголд эмийн дөрвөн үндсийн сургуулийг 
анх дэлгэрүүлсэн, гэлэн Лувсанданзанжанцан, мөн Зая Бандида 
Лувсанпэрэнлэй нар ургамал, тэнгэр хамгааллын ном судар 
зохиосон байна.

сАРНАЙН БУТ 
Эртний итгэл үнэмшлийн дагуу байшингийхаа цонхны 
доор сарнайн бут суулгаж тарьвал таны гэр бүлд эв 
найрамдал цэцэглэн бий болж аз жаргал ирнэ гэж үздэг. 
Түүнээс гадна хэрэв мөчрүүд нь хана дагуу цонхны өмнө 
байрлаж байвал урт удаан аз жаргалтай амьдрах болно 
гэж үздэг. сарнайн өөртөө шингээсэн сөрөг бүх муу 
зүйлсийг арилгахын тулд сарын сүүлчийн нар жаргах үед 
шатаадаг. Хуучирсан бут сөөгийг нь гэр бүлийн хэрүүл 
маргааныг авч хаядаг гэж үздэг.
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УРГАМЛыН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ
Ургамлын аймаг замаг, мөөг, хаг, хөвд, ойм, нүцгэн 
болон далд үрт ургамлаас бүрдэх бөгөөд бүгд нийлээд 
байгалийн үзэгдэл, уур амьсгал, хүн амьтны өдөр тутмын 
амьдрал оршин тогтнох үндсэн эх үүсвэр болсон ногоон 
бүрхэвчийг үүсгэдэг. Манай орны гуурст ургамлын ойм 
үрт ургамал олон янз байдал харьцангуй арвин бөгөөд 
Монгол оронд эх газрын эрс тэс уур амьсгалд зохицсон 
3200 орчим зүйлээс бүрдэнэ. Тэдгээрээс 400-аад зүйл 
ургамлыг ховордож буй, хамгаалах дорвитой арга хэмжээ 
авахгүй бол устаж болзошгүй ургамалд тооцдог. Гэвч 
сүүлийн жилүүдэд олон зүйл ургамлын тархалт, нөөц 
багасч, улмаар устах аюул нүүрлээд байна. Үүний гол 
шалтгаан ургамлын нөөцийг малын бэлчээр, тэжээл, 
үйлдвэрлэл, хүний ахуйн хэрэглээнд хэтрүүлэн ашиглаж 
байгаатай холбоотой. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт, 
газрын зохисгүй ашиглалт, тухайлбал уул уурхайн 
олборлолт, мал аж ахуй эрхлэх уламжлалт арга барил 
өөрчлөгдсөний улмаас ургамлын амьдрах орчин эвдрэн 
сүйдэж, экосистемийн тэнцвэр алдагдахад хүрч байна.
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АЛТАН ГАГНУУР
Бэртэж, бяцарсан яс махыг гагнаж эдгэрүүлэх увидастай 
ургамал юм. Ялангуяа яс, шөрмөс, мөгөөрс, булчин 
хэмхэрч тасрах, мэдрэл, сэтгэл санаа зүр уушигны 
сүрьеэ, ходоод гэдэсний өвчин анагаах бие тэнхрүүлэх, 
хөгшрөлтөөс сэргийлэн урт наслахад хүн орхоодойг 
орлуулан хэрэглэж ирсэн уламжлалтай.

цЭцЭГсИЙН БЭЛГЭДЭЛ

• Бадамлянхуа цэцэг ариун ариуны дээд учир бурхны дээр нь 
залдаг.

• Цэцгэн хээнд дуртай ариун сэтгэлийн бэлгэдэл, цэвэр тунгалагийн 
бэлгэдэл гэж үзнэ.

• Арвайн үрийг өсөн үржиж, өөдлөн дэгжиж, мандан бадрахын 
бэлгэдэл гэж үзнэ. 

• Цагаан уул цэцгийг голын цэцэг гэж хүндэтгэнэ.
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АЛТАНХУНДАГА цЭцЭГ
зүрхний ажиллагааг тэнхрүүлэн залуужуулах эмгэг 
согогийг эмчлэн анагаах гоц ач тустай нэгэн ховор 
ургамал, түүнийг ийнхүү нэрлэсэн нь шинжлэх 
ухааны гүн гүнзгий утга санааг илэрхийлдэг. зүрхний 
ажиллагааг сэргээх үйлчилгээтэй энэ ургамлын цагаан 
цэцэг хар ногоон навч төдийгүй үр нь хүртэл импортын 
бэлдмэлийг орлуулах эмийн үнэт нэгэн ургамал болохыг 
манай эрдэмтэд нээн эмнэлгийн практикт нэвтрүүлжээ. 
Гэрийн нөхцөлд аяга буцалсан усанд хоолны халбага 
нунтаг алтан хундага хийж бүрж хандлаад хоолны 
халбагаар өдөрт 3 удаа хэрэглэдэг.
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АЛТАНЗУЛ цЭцЭГ
Ходоодны дотор зул асаах адил хоолны шингэцийг 
сайжруулах гэсэн утгаар нэрлэсэн байж болох юм. 
Ходоодны гэдэс, элэг цөсний өвчин анагаах түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх, хоолны хордлогоос хамгаалах 
төдийгүй, гэмтэл осол, идээт шархны цус алдалтыг 
тогтоох бие тэнхрүүлж зүрхний ажиллагааг тордон 
сэргээх зорилгоор хэрэглэж ирсэн уламжлалтай. 
Нутгийн хүмүүс тосонд хуурах, махан хуурга шөлтэй 
хоол амталж, хоолны шингэц сайжруулахад хэрэглэдэг. 

-31-



АЛТАН Товч
Туйлдаж ядарсан эд, эрхтэний үйл ажиллагааг эмхлэн 
товчлон тогтоох адил эдгэрүүлэх үйлчилгээтэй. 
Монголчууд халуун бууруулах, шарх анагаах, бодисын 
солилцоог сэргээн идэвхжүүлэх, зүрхний титэм судсыг 
өргөсгөн эрчимжүүлэх цөс, ходоодны шүүс ялгаруулан 
хоолны шингэцийг сайжруулах зорилгоор хэрэглэж 
иржээ. Гэдэсний халдварт өвчин үүсгэгч нян устгах 
зэрэг онцгой нөлөөтэй тиланин, глюкозид, эфирийн 
тос, алколоид, лактон зэрэг амин үйлчилгээтэй эмийн 
бодисууд агуулагдах тул басхүү анхилуун дарс, мах ногоог 
гэмтээхгүй савлаж хадгалахад хэрэглэх болов.
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АЛТАН УТАс УРГАМАЛ
Алтан утас гэж хүндэтгэн нэрлэсний учир бол судас 
тасарч, цус алдах, амь эрсдэх тохиолдолд судасны хана 
биежүүлэн, бүлэгнүүлж цус тогтоох гайхамшигтай 
чанарыг танин эзэмшсэний нэгэн нотолгоо ажээ. Агь 
шарилж мэт ургамлыг ороон ургах, шимэгч амьдралтай 
энэ ургамлыг оточ эмч нар осол гэмтэл, шархны цус 
алдалт төдийгүй уушиг, цөсний өвчинд хэрэглэж иржээ.
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ҮР ТАРИА
Үр тариаг идэж хэрэглээд зогсохгүй үндэс ишийг нь 
ашиглан цаас хийж байсан. Мөн баян тарган амьдралын 
шинж гэгддэг учир шинэ залуу хосуудад аяга дүүрэн 
будаа хийж гэр бүл болгодог, энэ нь мөнхөд баян тарган 
байхын бэлгэдэл гэж үздэг ёс бий.
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АЛТАН цЭГцҮҮХЭЙ
Бие махбодын гадна, дотор орчинд өвчин үүсгэгч нян, 
мөөгөнцрийн хор хөнөөлөөс ариусган халдваргүйжүүлэх 
шарх анагаах, үрэвслийг дарах, судасны хана биежүүлэн, 
цус алдалт, цус харвах аюулаас сэргийлэн хамгаалах 
үйлчилгээтэй болохыг эртнээс танин эзэмшин ийнхүү 
нэрлэж иржээ. Хангай, Хэнтийн хад мод, хусан ой, нуга 
сөөгөн дунд ургах энэ ургамлыг гэр ахуйн нөхцөлд 
нэг аяга буцалсан халуун усанд хоолны нэг халбага 
нунтагласан өвс хийж, 10 минут бүрж буцалгаад хөргөн 
шүүж, хооллохын өмнө аяганы гуравны нэгээр өдөрт 3 
удаа хэрэглэх жишээтэй.
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УРГАМАЛ МоДоо ХАЙРЛАН 
ХАМГААЛАХ цЭЭР Ёс

цээр ёс-1 Монголчуудын дунд "Онгон ганц модыг 
огтолж, гэмтээвэл гай гамшиг дайрна, савдаг хилэгнэн 
гэм тавина", "сэтэрт онгон модыг цавчих огтлох 
гэмтээхийг цээрлэнэ, зөрчвөөс дайрлага дайрна, өвчин 
олно, осол нүүрлэнэ", "Удган модны сүүдэрт сууваас 
өвчин тусна, лусын хорлол болно" гэх мэтээр ямагт "лус, 
савдаг"-тай холбосон хорио цээр байдаг.

цээр ёс –2 шанш модыг огтлох, сүүдэрт нь наадан 
тоглох, мөчрийг нь хугалах, охид хүүхнүүд шанш модны 
дэргэд очих цээртэй. Өндөр газар ургасан ганц модыг 
огтлох цавчихыг цээрлэнэ. Насандаа ганц бие болно 
хэмээдэг.
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цээр ёс -3 Монгол хүн бэлчээр нутгаа бохирдуулахыг 
эрс цээрлэнэ. Нүүхдээ голомтынхоо үнсийг дарж, гэрийн 
буурь, хот бууцаа сайн цэвэрлэнэ. Цэвэрлэхгүй орхивол 
хот бууцны өвс ногоо нь сэргэхгүй, хогийн ургамал 
ургана. Бэлчээрт хаягдсан мал амьтны сэг сэвсийг булж, 
өвс ургамлыг бохиртохоос хамгаалдаг. зүлэг ногоон дээр 
тогоо хөөлөх, мал нядлах, морь мал хатгахыг цээрлэнэ.

цЭЭРЛЭХИЙН УчИР Нь:

Онгон содон модтой холбоотой дээрх хорио цээрээс харахад сондгой 
ганц мод, мөн усны дэргэд ургасан, уулын оройд ургасан, бусад 
модноосоо онцгой том мод нь тухайн газрынхаа хамгийн үржил 
шимтэй хэсэгт, хөрсөн доорх усны гол зангилаа, хагалбар газарт 
оршдог тул тийм модыг огтолбол, модны үндсээр дамжин хөрсөн 
доорх ус ууршин, газар үржил шим чийгээ алдах, гол ус ширгэхийг 
өвөг дээдэс маань ажиглаад модыг онголон дархалж байна.
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цээр ёс-4 Өвс ургамалд гар хүрэхийн учрыг ч ухаант 
дээдэс бидэнд сургажээ. Амьд байгаль сэргэн төлжих 
хавар, зуны цагт нялх ногоо, цэцэг зулгаах, нойтон 
модны мөчир хугалах, боловсроогүй ургамал жимсийг 
үндэстэй нь түүх, жимс, эмийн ургамлын үндэс, 
мөчиртэй нь түүх, мөөгөн хүрээг хоослохыг цээрлэж эх 
болсон байгалиа хамгаалсаар ирсэн. Түүнчлэн тархац нь 
бага буюу цөөн хэсгээрээ сондгой ургасан мод бутанд ер 
гар хүрдэггүй. 

2015 оны 282-р тушаал, Байгалийн нөөц ашигласны 
төлбөрийн тухай хуулийн 9.1, 14.1, 16.2, 17-р зүйл, 
БОАЖЯ-ны сайдын 2011 оны А-354-р тушаал, ЗТХ-ийн 
7.7, ЭХ-ийн 24.8. 

цээр ёс-5 Түймэр гарахаас машид болгоомжилно. Ер 
нь бэлчээр сүйтгэх, түймэр алдахад онц хүнд ялладаг 
хуультай байв. “Халх журам” хэмээх хууль цаазын бичигт 
хэн хүн түймэр шатаж байхыг үзвэл, зартай, заргүй ирж 
унтраах тухай заасан байдаг.

ДоМоГ

“Ээж мод” өдрийн цагт үндсээрээ таван их голтой харьцдаг, шөнийн 
цагт мөчрөөрөө тэнгэрийн гурван марал одтой харилцдаг.Тиймээс 
энэ модны ид шид, хүч чадал нь түүнд оршдог юм гэнэ. Ээж мод 
оршдог газрыг “Ээж дэвсэг” гэдэг ажээ
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ДоМоГ

“Ээж мод” өдрийн цагт үндсээрээ таван их голтой харьцдаг, шөнийн 
цагт мөчрөөрөө тэнгэрийн гурван марал одтой харилцдаг.Тиймээс 
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цээр ёс-6 Ямар модонд гар хүрэх цээртэй вэ? 

зулзаган мод, өнчин мод зэргийг огтолж авахгүй. 
Ганцаар ургасан саглагар сүрлэг модыг “удган мод” 
(зарим газар шанш мод) хэмээн ихэд хүндэлж хадаг зүүж 
тахина. 

Мөн этгээд сонин хэлбэр төрхтэй модыг сэтэрлэн хив 
хадаг зүүдэг. Хэрвээ удган мод, сэтэртэй модыг огтолж 
гэмтээвэл, дайрлага дайрах, өвдөж осолдох нигууртай 
гэж үздэг. 

Удган модны сүүдэрт амарч суух, хэвтэхийг ч 
цээрлэнэ. Хэсэг модтой газрыг олон модтой болохыг 
бэлгэдэж “зуун мод”, “Мянган тооройн булаг” гэх мэтээр 
нэрлэн шүтэж, гар хүрдэггүй. Монголчууд ой модноос 
зайдуу оройд цойлж ургасан модыг түрүүч мод хэмээн 
хэзээ ч тайрдаггүй. Тайрвал, ой модны усны зохицуулалт 
алдагдаж ой бүхэлдээ сүйрнэ гэдэг. Ер нь ургаа мод 
огтолбол, мод сүүгээр уйлж, огтолсон хүнийг сүү, цагаан 
идээний хомсдол, гачаалд хүргэнэ гэж цээрлэдэг.
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цээр ёс-7 Хаанаас мод хөндөх цээртэй вэ? Монгол хүн 
гол усны эх, голын сав газрын модыг хөндөж болохгүй, 
хэрэв хөндвөл лусын хорлол болж гол мөрөн ширгэнэ 
гэж үздэг. Гол ус дагаж бөөн ургасан цагаан бургасанд 
гар хүрдэггүй. Тахилгатай овооны дэргэдээс мод авч 
болохгүй. сүм дуганы бараа харагдах газраас мод огтолж, 
газар хөндөхийг хориглоно. Тархац нь бага газрын мод 
бутыг авч хэрэглэхийг цээрлэнэ.

цээр ёс-8 Хэзээ мод бут авахыг цээрлэдэг вэ? Хавар 
мод бут ногоорч, цэцэглэж байх үед мод огтлох цээртэй. 
Боловсорч үрлэж байгаа үед нь авахыг цээрлэнэ. 
Байгалийн зохирлоор модыг тайрсны дараа газрын 
чийгийг хадгалахын тулд хожуул дээр нь шороо асгадаг. 
Мод тарих, бургасаар хашаа хороо барихдаа гол толгой 
мөчрийг мухарлан огтлохыг цээрлэнэ. Огтолвоос толгойг 
нь хяргаснаас өөрцгүй гэх буюу мод, бургас ховордоно 
гэж тайлна.
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МоД ЭРҮҮГИЙН ХУУЛь
24.6 дугаар зүйл.Хууль бусаар мод бэлтгэх

1.зөвшөөрөлгүйгээр ойд мод бэлтгэсэн, гарал 
үүслийн гэрчилгээгүйгээр мод, модон материалыг 
бэлтгэсэн, тээвэрлэсэн, худалдсан, худалдан авсан 
бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс таван мянга дөрвөн 
зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, 
эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг 
хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл 
нэг сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг 
хязгаарлах ял шийтгэнэ.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 
хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

2.Энэ гэмт хэргийг:

2.1.байнга тогтвортой;

2.2.бүлэглэж;

2.3.улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ойд;

2.4.төрийн албан хаагч үйлдсэн бол нэг жилээс таван 
жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл 
нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ.

3.Энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн нэрийн 
өмнөөс, хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө 
үйлдсэн бол хуулийн этгээдийг тодорхой төрлийн үйл 
ажиллагаа явуулах эрх хасаж хорин мянган нэгжээс нэг 
зуун хорин мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгох ял шийтгэнэ.
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БАЙГАЛь оРчИН, АЯЛАЛ 
жУУЛчЛАЛыН сАЙДыН 

ТУшААЛ
2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр

Дугаар А/176
Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай

Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг шинэчилснээр 
ойн нөөц ашигласны төлбөрөөс орон нутгийн төсөвт 
жилд дунджаар ордог байсан 3 тэрбум төгрөг хамгийн 
багадаа 3 дахин нэмэгдэж, ойг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд 
зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдэх боломж бүрдэж 
байгаа юм.

Мөн ойд хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан 
нөхцөлд Байгаль хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу 
ойн экологи-эдийн засгийн нийт үнэлгээг 3 дахин 
нугалсантай тэнцүү хэмжээгээр нөхөн төлбөр ногдуулах 
тул хууль бус мод бэлтгэл, уул уурхайн ашиглалтаас 
үүдэлтэй ойд хохирол учруулах, түймэр тавих зэрэг ойн 
баялгийн эсрэг үйл ажиллагаанд тооцох хариуцлагыг 
өндөрсөж, тэдгээрийг таслан зогсооход томоохон алхам 
болно гэж үзэж байна.
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цАГ АГААРыГ УРГАМАЛ, МоДооР 
шИНжИХ УХААН

Монголчууд байгалийн элдэв үзэгдэл түүний дотор 
цаг уурын олон янзын өөрчлөлт, хувирлыг орчин 
тойрныхоо эд юмс, амьтан ургамал, од гараг, бусад 
зүйлтэй холбон шинжиж, ажил амьдралаа зохицуулсаар 
ирсэн уламжлалтай. Монголчуудын цаг уурын үзэгдлийг 
урьдчилан тааварлаж хэлэлцдэг үг тоймгүй арвин. 
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	Ургамал ногоо ишээ ургаж гүйцээгүй байхад 
толгойлж цэцэглэх нь хойшдоо гандуу байхын 
шинж

	Ургамал ногоо намар гандаж шарласны дараа энгэр 
нөмөр газраар дахин хэнзлэн нялхарч ургавал өвөл 
өнтэй болно

	Бэлчээрийн ногоо эрт хүрэнтэж толгойлбол өвөлдөө 
зудархуу болно

	Ойн яргуй хээр тал газруудад өндөр иштэй ургавал 
өвөл нь их цас орно

	Хазаар өвс урт ургавал тэр жилийн өвөл нь цас их 
ордог

	Багваахай цэцэг их ургавал тэр жилийн өвөл нь цас 
их ордог

	Гол газраар цахилдаг эрт цэцэглэвэл зундаа гандуу 
байдаг

	Цагаан уул цэцэг их ургавал зундаа гандуу байдаг
	Хангай газар зуны эхэн сард цагаан цэцэг их ургавал 

хуршихын шинж
	Хялгана өвс их шивээлж ургавал өвөл нь цас их 

орно
	Гэрийн хошоонгорын их цэх шулуун босох, 

шинжээний цэцэг гичгэний навч цэцэг дэлгэрэх 
зэрэг нь тэнгэр бүрхэж бороо орохын шинж

	Таана эрт толгойлбол цас их унана
	Агь өндөр ургаж толгойлбол хүйтэн болно
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газар 
шороогоо 
хайрлан 
хамгаалах

“ “Газар ойчсон хүн 
Газраа түшиж босдог



Эртнээс нааш өвөг дээдэс маань эх орныхоо 
сөөм газрын төлөө алтан амиа хайрлахгүй 
тэмцэж ирсэн түүхтэй. Овоо тахилга үйлдэх 
зан үйл нь мөн л эрт цагаас хэвшсээр ирснийг 
тэмдэглэвэл зохино. Монголчууд уул толгод, 
даваа хөтөл дээр овоо босгож, түүнийгээ 
хүндэтгэн тахиж байгаль орчноо хайрлан 
хамгаалсаар ирсэн билээ. Байгаль орчноо 
хайрлан хамгаалах уламжлалт ёс заншлыг 
төрийн хэмжээнд авч үзэж сэргээх талаар 
ард түмэн санал хүсэлт гаргаснаар 1995 оны 5 
сарын 16-нд “Богд хан хайрхан уул, Хан Хэнтий 
уул, Отгон тэнгэр уулыг тайх уламжлалыг 
сэргээх санаачилгыг дэмжих тухай” Монгол 
Улсын ерөнхийлөгчийн 110 дугаар зарлиг гарч 
уламжлалыг сэргээсэн байдаг. 



 ТАНИН МЭДЭХҮЙД:

Монголчууд хээр талынхаа чулууг өшиглөж хөдөлгөхгүй гэсэндээ 
гутлынхаа хоншоорыг ээтэн болгосон, тал нутгийнхаа шороог 
хөндөхгүй гэсэндээ гуталдаа өсгий наагаагүй юм гэнэ хэмээн 
өгүүлдэг нь хэдийгээр домгийн шинжтэй ч эргэцүүлээд бодоход 
үнэний хувьтай ажээ.

Газар бол ургамлын булаг
Гал бол амьдралын булаг
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овоо ТАХИХ ЁсЛоЛ 
Уул овоо тахих ёслолын тухайд, тодорхой нэгэн газар 
олон олон эзэн савдаг нэг дор цугларах боломжтой, тэр 
газар нь уулсын орой байх бөгөөд чухам тэнд нь овоо 
босгох тухай, тэрчлэн түүнийхээ эзэн буюу лус савдаг 
гэдгийг бий болгож, түүнийгээ янз бүрийн байдлаар 
дүрслэн гаргаж тухайлбал, Увс аймгийн сагилын 
голын эхний Хан Харгайн овоо нь хөх морь унасан хөх 
дээлтэй эм хүн байдаг ч гэх юм уу, эсвэл Ховд аймгийн 
Манхан сумын Гурван цэнхэрийн эзэн нь хөх дээлтэй 
салаалсан гэзэгтэй, түүнийгээ сүлжсэн, цайвар тунгалаг 
царайтай эмэгтэй ч юм уу аль эсвэл бүр сүхбаатар 
аймгийн Дарьганга сумын нутагт байдаг Баяндулаан 
уулын эзэн нь Догшин цэргийн буман аймгийн иог 
бадарсан их цэргийг захирсан хар хөх морьтой, их 
эрдэнийн чимэгтэй, цусан улаан жадтай, эдийн тэвшийг 
зүүн гартаа барьсан, алив дайсныг даран устгах олон 
дагуултай цэргийн ноён догшин тэнгэр буй гэх зэргээр 
сургадаг хэмээн өгүүлдэг байсан ажээ.

 МЭДҮҮшТЭЙ

Хүмүүс овооны хажуугаар өнгөрөхдөө нар зөв гурван удаа тойрч, уул 
болон даваан дээр байдаг чулуун овоон дээр хүн бүр гурван чулуу 
бэлээс авчирч тавиад: 
 Овооны их нь тандаа, Олзны их маньдаа
 Өнийн их нь тандаа, Өлзийн их нь маньдаа хэмээн шившдэг.
Тэгээд аян замдаа учрах саадыг арилгахын тулд овоонд 
боломжоороо өргөл өргөх тул тухайн газрын лус савдаг түүнд нь 
талархан аян замыг нь саадгүй, ажил үйлсийг амжилттай бүтээхэд 
нь тусалж ая таатай цаг агаараар ивээн, ад мөрийн хорлолоос 
хамгаалдаг гэдэг.

 ТАНИН МЭДЭХҮЙД:

Монголчууд хээр талынхаа чулууг өшиглөж хөдөлгөхгүй гэсэндээ 
гутлынхаа хоншоорыг ээтэн болгосон, тал нутгийнхаа шороог 
хөндөхгүй гэсэндээ гуталдаа өсгий наагаагүй юм гэнэ хэмээн 
өгүүлдэг нь хэдийгээр домгийн шинжтэй ч эргэцүүлээд бодоход 
үнэний хувьтай ажээ.
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овоо ТАХИЛГА БА шАшИН 
шҮТЛЭГ

Овоо тахилга нь анх бөө шүтлэгтний тахилгын нэг ёс 
байснаа хожим бурхны шашны нэгэн ёслол болсон зан 
үйл, ёс заншил юм. Овоо тахилга нь нийтлэг шинжтэй, 
жил бүхэн тогтсон өдөр цагтаа тахидаг. Овоог хилийн 
овоо, лус савдагийн овоо гэж хоёр ангилдаг. Лус 
савдагийн овоог бас лусын болон савдагийн гэж ангилна. 
Лусын овоо гэдэг нь булаг шанд, рашааны эхэнд гол 
усны бэлчирт буюу устай ойр босгосон байдаг. Лусыг 
усны эзэн гэх бөгөөд ус нь бүх юмны эхлэл, амьдралыг 
тэтгэгч гэж үздэг. Лусын овоог лусын гэр орон гэж үзэх 
учир идээ унд, шүүс цагаанаар тахиж лусын эзнийг 
баярлуулдаг байна. Өндөр уул давааны овоог савдагийн 
овоо гэнэ. Монголчууд сар шинийн өдөр нар ургахаас 
өмнө уулын овоонд идээний дээж өргөн ирж байгаа 
шинэ ондоо эрүүл энх, аз жаргалтай байж эд, мал идэх 
уухаар элбэг дэлбэг, элэг бүтэн цог хийморьтой байхын 
ерөөл бэлгэдлийг шившин хүн, байгаль хоёрын холбоо 
нандин шүтэлцээ болсон овоондоо даатгадаг сайхан 
уламжлалтай. Лусын овоо ялгаагүй (лус өвөл унтаж, 
хавар сэрдэг тул сэрээд зооглоорой хэмээн) хавар гол 
мөрөн, нуур, далай гэсэх үед идээний дээжээ өргөхөөс 
биш эд мөнгө тавьдаггүй ёстой байна.
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УУЛ ТАЙХ ЁсЛоЛ
Байгаль орчиндоо энэрэл хүндэтгэлтэй хандаж ирсэн ёс 
заншлуудын дотроос нийтийг жигдэрсэн онгон тансаг, 
олны хайр хүндэтгэлийг илүү татсан тийм газар нутагт 
хамарсан, хамгийн илүү хүндэтгэлтэй зан үйл нь уул 
тайх ёслол байв. Энэ нь овоо тахилгаас ялгаатай, илүү 
өргөн газар нутгийг хамардаг бөгөөд гэхдээ хаа нэгэн 
модтой, хадтай, уултай газар нутагт хийж байсангүй, 
үзэсгэлэн төгөлдөр, өндөр нэр хүндтэй, ой мод, ургамал 
амьтан баялаг үйлддэг байсан байна. Монгол түмэн уул 
тахиснаар тэр жилийн ган гачиг арилан, мал сүрэг хүн 
ард нь амгалан жаргалтай амьдарна гэж үздэг байжээ.

ХАЙРХАНАА ДЭЭДЛЭХ
Байгалийн тогтоц, унаган төрхөөрөө нэн үзэсгэлэнтэй, 
ховор амьтан, ургамал бүхий газар нутаг, уул усыг 
“догшин хайрхан" хэмээн нэрийдэж, тэндээс хөрс 
шороо, чулуу хөдөлгөх, ургамал, өвс, мод таслан авах, 
ан гөрөө хийхийг чандлан цээрлэдэг байжээ. Хэрэв 
ийм үйлдэл хийвээс лус савдаг догширч түүний хорлолд 
өртөж, хүн, малын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд гай 
түйтгэр учирна гэж үздэг байв.

“ГУРвАН ХАЙРХАНы ТУХАЙ”

Хэнтий ханыг тахиж дархалснаар зүүн аймгуудын уул усыг 
хамгаалж, Отгонтэнгэр, Богдхан уулыг дархлан төв халхын 
нутаг усыг хамгаалж, Алтай хэмээн сүсэглэдэг Алтайг 
баруун монголчууд тахиж байснаас үзэхэд дээрх гурван 
уулсын нэрийн дор монголын бүх нутгийг хамарсан байгаль 
хамгаалах уламжлал байжээ.
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ДоГшИН ГАЗАР ХЭМЭЭХ Нь
Монголчууд эрт дээр үеэс уул усаа хамгаалан анхны 
байдлаар нь авч хадгалахын тулд тухайн газар 
орчинд лус савдаг амьдардаг гэсэн утга санааг гаргаж 
ард түмнийг үнэмшүүлсэн байдаг нь эдүгээ хүртэл 
уламжлагдан ирсэн байдаг. Газар усаа тахиж шүтэх өөр 
нэг зан үйл бол “догшин газар” буюу элдэв өвөрмөц 
хэлбэр, өнгө бүхий хад хясаа, гүвээ, толгод, рашаан устай 
булаг горхи зэргийг эрхэмлэнэ. Монголчууд ганц овоо, 
толгой, улаан өнгөтэй газар, хурц дэл хясаа хад, өл хөтөл 
газруудад муу юм оргонон, гүйдэл барцадтай хэмээн 
цээрлэж, тийм газраас хол хөндий явах, бууц нутаг 
үзэх, ялангуяа гэр орон зэргийг чиглүүлж барихыг ихэд 
цээрлэдэг.
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ГАЗАР АРГАДАХ ЗАН ҮЙЛ
Газар дэлхийгээ бохирлож сэвтүүлснээс байгалийн 
зохицол тэнцвэр алдагдаж, энэ нь хүний амьдралд 
эргээд муугаар нөлөөлдөг болохыг ухаант өвөг дээдэс 
маань гярхай ажигласнаар ийнхүү хорио цээрийн ёс, хэв 
хуулиудыг тогтоожээ. "Үхсэн хүнийг оршуулах замдаа 
газарт тавьж амрахыг цээрлэнэ. заавал газарт тавих 
хэрэг гарвал хүрэл зоос тавьж газрын үнийг төлнө" гэсэн 
цээр нь явцуугаар авч үзвэл тухайн газарт үхээрийн 
бузар шингээхгүй гэсэн утгатай, өргөн утгаараа газар 
шороогоо хүндэтгэн дээдлэх агуулгатай. Мөн эртний 
уг улбаатай ёс заншлын нэг бол оршуулгын газар 
сонгох. Оршуулах газрыг товлосны дараа шарил залахад 
бэлтгэхийн өмнө газар авах ёс гэдгийг гүйцэтгэдэг. 
Ингэхэд хадаг тавьж газраа хүндэтгээд, эвэр, мод, мэтийн 
зөөлөн зүйлсээр тойруулан зурж дараа нь зээтүүгээр 
ухна. Ингэхийн учир нь нас нөгчсөн хүнээ тавих газрыг 
нандигнаж байгаагийн тэмдэг ажээ. Монголын заншлаар 
хайрт хүнээ унасан газар угаасан ус, төрсөн нутгийн 
бүлээн хөрсөнд өлгийдөн оршуулахыг эрхэмлэдгийн 
учир энэ буюу. Мөнголчууд нас барагсдаа ил тавих ёс 
байсан нь ч газрын хөрсийг бүрэн бүтэн байлгахад 
өөрийн үүргийг гүйцэтгэж иржээ. Хүн хөдөөлүүлэхдээ 
идээ будаа, сүүгээ уул хангайдаа өргөдөг ёстой.
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ГАЗАР шоРооГоо ХАЙРЛАН 
ХАМГААЛАХ цЭЭР Ёс

цээр ёс-9 Бидний өвөг дээдэс хурц үзүүртэй юмаар газар 
сэндийлэх, газрын хөрсөнд шалзлам халуун ус, халуун 
шөл, галтай үнс асгах, газрын чулууг ховхолж хөндөх, 
нэг газар удаан хугацаагаар нутаглах, морь малын уяаны 
шон, гадасны нүхийг битүүлэхгүй орхихыг цээрлэдэг 
байв. Энэ нь газар дэлхийгээ зовоон цэвдэг сэтгэлээр 
хандаж буй нэгэн буруу үйл гэж сургасаар ирсэн билээ. 

ЗоовоР ХИЙХ

Нүүдлийн амьдралтай холбогдсон нэгэн үйлдэл бол зоовор юм. 
Хол замд нүүхэд ачаагаа хөнгөлөх онцгой шаардлагатай байдгаас 
өвлийн цагт хэрэглэхгүй эд агуурсаа зуслан намаржаандаа мөн 
зуны цагт хэрэглэхгүй зүйлээ өвөлжөө орчимдоо газарт нүх ухан 
тусгайлан хадгалахыг зоовор хийх гэдэг. Айл бүр зооврын газартай, 
уг орчин нь тал талаасаа төвгөрдүү, цас борооны ус тогтоод 
байдаггүй, тэгшдүү байна. Зарим нутгийнхан зоовроо намаржааны 
гэрийн буурин дээр хийдэг. Зоовроо өдрийн сайнд хийж хангай 
дэлхийдээ идээ будаа өргөн хүндэтгэл үзуүлнэ. Зоовор хийх нь 
нүүдэлчин ардууд газар дэлхийтэйгээ харьцаж өгөөж буяныг нь ямар 
нэг сөрөг нөлөөгүйгээр ашиглаж ирсэн нэгэн төрлийн үйл ажиллагаа 
байсан нь тодорхой юм.
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1. Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр ашигт малтмалын эрэл 
хайгуул, олборлолт, боловсруулалт, ашиглалт явуулсан, 
эсхүл ашигт малтмал олборлохоос өөр зориулалтаар 
хууль бусаар газрын хэвлийд халдсан бол таван мянга 
дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс 
таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

2. Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр ашигт малтмалын 
хайгуул, ашиглалт, олборлолт, боловсруулалт явуулсан 
талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг зохих журмын 
дагуу хийгээгүйн улмаас байгаль орчинд их хэмжээний 
хохирол учирсан бол арван мянган нэгжээс дөчин 
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, 
эсхүл хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хорих 
ял шийтгэнэ.

3. Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэргийг 
хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн 
ашиг сонирхлын төлөө үйлдсэн бол хуулийн этгээдийг 
тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа явуулах эрх хасаж 
хорин мянган нэгжээс нэг зуун хорин мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох ял шийтгэнэ.

4. Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан гэмт хэргийг 
хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн 
ашиг сонирхлын төлөө үйлдсэн бол хуулийн этгээдийг 
тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа явуулах эрх хасаж нэг 
зуун хорин мянган нэгжээс дөрвөн зуун мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох ял шийтгэнэ.

ГАЗАР шоРооГоо ХАЙРЛАН 
ХАМГААЛАХ цЭЭР Ёс

цээр ёс-9 Бидний өвөг дээдэс хурц үзүүртэй юмаар газар 
сэндийлэх, газрын хөрсөнд шалзлам халуун ус, халуун 
шөл, галтай үнс асгах, газрын чулууг ховхолж хөндөх, 
нэг газар удаан хугацаагаар нутаглах, морь малын уяаны 
шон, гадасны нүхийг битүүлэхгүй орхихыг цээрлэдэг 
байв. Энэ нь газар дэлхийгээ зовоон цэвдэг сэтгэлээр 
хандаж буй нэгэн буруу үйл гэж сургасаар ирсэн билээ. 

ЗоовоР ХИЙХ

Нүүдлийн амьдралтай холбогдсон нэгэн үйлдэл бол зоовор юм. 
Хол замд нүүхэд ачаагаа хөнгөлөх онцгой шаардлагатай байдгаас 
өвлийн цагт хэрэглэхгүй эд агуурсаа зуслан намаржаандаа мөн 
зуны цагт хэрэглэхгүй зүйлээ өвөлжөө орчимдоо газарт нүх ухан 
тусгайлан хадгалахыг зоовор хийх гэдэг. Айл бүр зооврын газартай, 
уг орчин нь тал талаасаа төвгөрдүү, цас борооны ус тогтоод 
байдаггүй, тэгшдүү байна. Зарим нутгийнхан зоовроо намаржааны 
гэрийн буурин дээр хийдэг. Зоовроо өдрийн сайнд хийж хангай 
дэлхийдээ идээ будаа өргөн хүндэтгэл үзуүлнэ. Зоовор хийх нь 
нүүдэлчин ардууд газар дэлхийтэйгээ харьцаж өгөөж буяныг нь ямар 
нэг сөрөг нөлөөгүйгээр ашиглаж ирсэн нэгэн төрлийн үйл ажиллагаа 
байсан нь тодорхой юм.

-55-



цээр ёс-10 Нүүдэлчид буурь сэлгэн нүүхдээ гэрийн 
буурь, ойр орчмын газрыг цэвэрлэлгүй орхидоггүй. 
Хог хаягдлыг оромгүй цэвэрлэж, яс, үс үлдээхийг ихэд 
цээрлэнэ. зөрчвөөс газар нутгийн сахиус нь хилэгнэнэ, 
шинэ нутаг ээлгүй болно хэмээдэг нь мөн л байгаль 
дэлхийгээ хайрлаж буй хүндлэл, ухаан юм. Мөн аянчин, 
гөрөөчин, замд яваа хүмүүс үдэлж, буудаллахдаа цэвэр 
байдлыг эрхэмлэх бөгөөд өөрсдийн хог хаягдлыг 
үлдээдэггүй уламжлалтай. 

  ГАЗАР НУТГИЙН ДоМоГ

То ван нэгэн удаа Би үхрийн ширний чинээ газар авъя гэж хэлжээ. 
«Юу л шалиа аж, авбал аваг» гэж. Гэтэл тэр бүдүүн хайнагийн шарны 
арьсыг хуйвны сур мэт маш нарийхан зүсэж аргамжаа болгоод бүхэл 
уулыг тойруулан тавиад тэр уулаа авсан гэнэ. Хойт хөршдөө Давст 
уулаа өгөхгүй гэж хамгаалан тэмцэж яваад цагийн шуурганд өртөн 
хохирч, ажил албанаас бууж хэлмэгдсэн Аварзадыг ардын баатар 
мэт бахархан өгүүлсэн яриа шинэхэн үеийн домог мэт тархсан 
байдаг.

Хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.18-д зааснаар аж 
ахуйн нэгж, байгууллага нь хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчинд хог хаягдлаас үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах 
шаардлагатай арга хэмжээг авах, аюулгүй ажиллагааг 
хангах.

10.3.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хог 
хаягдалтай холбоотой дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

10.3.1.хог хаягдлыг дэд бүтцийн шугам хоолойд хаях;

10.3.2.нийтийн эдэлбэр газар, ногоон бүс, үерийн 
далан сувагт хог хаягдал хаях;

10.3.3.хог хаягдлыг ил задгай шатаах;

10.3.4.гэрийн болон нам даралтын зууханд нийлэг 
материалтай хог хаягдлыг шатаах;

10.3.5.хог хаягдлыг хогийн сав болон тогтоосон цэгээс 
бусад газарт хаях;

10.3.6.аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хөрс 
бохирдуулагч жорлон байгуулах;

10.3.7.нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө дээр зар 
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сурталчилгаа байршуулах, шашны болон зан үйлийн эд 
зүйлс тавьж хог хаягдал үүсгэх.

Хүлээлгэх хариуцлага: 

ЭХ-ийн 24.1, ЗТХ-ийн 6.1 дүгээр зүйл.Хог хаягдлын 
тухай хууль зөрчих /Энэ зүйлийг 2020 оны 01 дүгээр 
сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./ 
1.Аюултай хог хаягдлыг: 1.1.түр хадгалах; 1.2.цуглуулах; 
1.3.тээвэрлэх; 1.4.дахин боловсруулах; 1.5.устгах; 
1.6.бүртгэх; 1.7.тайлагнах журам зөрчсөн нь эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол учруулсан хохирол, 
нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг гурван зуун нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван 
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 

цээр ёс-11 Уул овоо болон ургаа хадан дээр цус, 
түүхий мах тавихаас цээрлэдэг. зарим уул овооны бэлд 
мал ил төхөөрөх цээртэй.

цээр ёс -12 Өөр газар явахдаа тэр нутгийн овоо 
хангайг нэрээр нь хэлдэггүй. Мөн хүний нутгийн чулууг 
өшиглөвөл өөрийн гэрийн голомт доргино хэмээдэг. 

цээр ёс-13 Ууланд согтуу хөлчүү ирэх, чанга дуу 
чимээ гаргах, муу уг хэлэх, тухайн уул хайрханы нэрийг 
дуудах цээртэй

цээр ёс-14 Тахилгатай уул, давааны дэргэд буюу 
хайрханы зүг харж бие засдаггүй.

цээр ёс-10 Нүүдэлчид буурь сэлгэн нүүхдээ гэрийн 
буурь, ойр орчмын газрыг цэвэрлэлгүй орхидоггүй. 
Хог хаягдлыг оромгүй цэвэрлэж, яс, үс үлдээхийг ихэд 
цээрлэнэ. зөрчвөөс газар нутгийн сахиус нь хилэгнэнэ, 
шинэ нутаг ээлгүй болно хэмээдэг нь мөн л байгаль 
дэлхийгээ хайрлаж буй хүндлэл, ухаан юм. Мөн аянчин, 
гөрөөчин, замд яваа хүмүүс үдэлж, буудаллахдаа цэвэр 
байдлыг эрхэмлэх бөгөөд өөрсдийн хог хаягдлыг 
үлдээдэггүй уламжлалтай. 

  ГАЗАР НУТГИЙН ДоМоГ

То ван нэгэн удаа Би үхрийн ширний чинээ газар авъя гэж хэлжээ. 
«Юу л шалиа аж, авбал аваг» гэж. Гэтэл тэр бүдүүн хайнагийн шарны 
арьсыг хуйвны сур мэт маш нарийхан зүсэж аргамжаа болгоод бүхэл 
уулыг тойруулан тавиад тэр уулаа авсан гэнэ. Хойт хөршдөө Давст 
уулаа өгөхгүй гэж хамгаалан тэмцэж яваад цагийн шуурганд өртөн 
хохирч, ажил албанаас бууж хэлмэгдсэн Аварзадыг ардын баатар 
мэт бахархан өгүүлсэн яриа шинэхэн үеийн домог мэт тархсан 
байдаг.

Хог хаягдлын тухай хуулийн 10.2.18-д зааснаар аж 
ахуйн нэгж, байгууллага нь хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчинд хог хаягдлаас үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах 
шаардлагатай арга хэмжээг авах, аюулгүй ажиллагааг 
хангах.

10.3.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хог 
хаягдалтай холбоотой дараах үйл ажиллагааг хориглоно:

10.3.1.хог хаягдлыг дэд бүтцийн шугам хоолойд хаях;

10.3.2.нийтийн эдэлбэр газар, ногоон бүс, үерийн 
далан сувагт хог хаягдал хаях;

10.3.3.хог хаягдлыг ил задгай шатаах;

10.3.4.гэрийн болон нам даралтын зууханд нийлэг 
материалтай хог хаягдлыг шатаах;

10.3.5.хог хаягдлыг хогийн сав болон тогтоосон цэгээс 
бусад газарт хаях;

10.3.6.аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хөрс 
бохирдуулагч жорлон байгуулах;

10.3.7.нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө дээр зар 
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цээр ёс -15 Монголчууд хадгийг эдийн дээд хэмээн 
хүндэтгэсээр ирсэн. Тэр цаг үед хүр хорхойн шүлснээс 
гаргаж авсан буюу байгальдаа эргэн шингэдэг, огтын 
хор хөнөөлгүй эдээр хадгийг хийдэг үнэ цэнтэй байсан 
нь ийнхүү эрхэмлэн үзэхийн нэгэн шалтгаан байж. Гэвч 
энэ цагт энэхүү уламжлал төөрөлдөж чанар муутай эдээр 
хийсэн хадаг хүрээлэн буй орчин, амьтан, жигүүртэн 
байгаль эхэд хор хөнөөл учруулсаар байна. Тийм ч 
учраас Гандантэгчинлэн хийдээс “сүм хийд, уул овоонд 
хадаг өргөхдөө зөвхөн хадаг уях зориулалт бүхий тусгай 
модонд өлгөх. чингэхдээ торгон утас болон мяндсан 
утсаар л нэхсэн хадаг хэрэглэх учиртай” уриалж, ухуулж 
байгаа юм. 

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлиг. 
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Төрийн тахилгатай уул, овооны тэнгэрийг тайх 
тахилгын ёслолын журам/

2009 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр Төрийн ордон, 
Улаанбаатар хот

Дугаар 32
Энэхүү журмаар Богдхан хайрхан уул, Бурхан халдун 

уул, суврага хайрхан уул, Хан Хөхий уул, сутай хайрхан 
уул, Алтан Хөхий уул, Отгонтэнгэр уулын тэнгэрийг 
тайх, Дарьгангын Дарь овоо зэрэг тахих төрийн 
тахилгатай уулсын тайлга тахилгын /цаашид “ёслол” 
гэх/ ёслолд төрийн оролцоо, ёслолыг үйлдэх газар, 
санхүүжилт болон бусад зүйлсийг журамлан тогтооно.
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цАГ АГААРыГ ГАЗАР 
шоРооГооР шИНжИХ УХААН
	Хар чийг, шүүдэр унах, хяруу үүсэх нь маргаашдаа 

тэнгэр цэлмэг, хур тунадасгүй өнжинө.

	Ногоон доорх чулуу их тоостой бол тэр жил цас их 
ордог.

	шөнөдөө газарт манан суусан бол маргааш нь хур 
тунадасгүй
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Усаа 
хайрлан 
хамгаалах

“ “Дуслыг хураавал далай
Дуулсныг хураавал эрдэм



Монголчууд “Уусан ус рашаан, унасан шороо 
алт” гэж хэлдэг. Энэ нь хүн, малынхаа ууж 
ундалсан усыг рашаан гэж, төрсөн нутгийн 
хөрс шороог алт хэмээн дээдэлж байдгийг 
илтгэх хэллэг юм. Монголчуудын эртний 
шашин шүтлэгийн ёсонд ус газар бүгд эзэнтэй 
гэж үздэг байсан. Хэрэв гол мөрөн, булаг шанд, 
рашаан нуур цөөрмийн усыг бузартуулбал 
усны эзэн (Лус) хилэгнэж муу юм болно гэж ихэд 
айн болгоомжилно. Монголчуудын олон зуун 
жилийн амьдралд энэ нь байнгын дадал заншил 
болсон тул усаа хамгаалах нэгэн сайн арга 
болсон юм. 



 “УсНы шАсТИР”-Т

“Эмийн түрүүч нь ус агаад, өвчнийг эмчилнэ. Усны чанар 
сэрүүн амтлаг, зөөлөн хөнгөн, шингэц сайтай, тунгалаг, 
муу үнэргүй, хоолойд хорлолгүй, ууваас ходоодонд тустай” 
хэмээжээ. Газрын шим өвс ургамал, ой цэцэрлэг, булаг 
шанд, мөрөн гол, эрдэнийн уурхай тэргүүтэн бүгдээр усны 
тэжээгдэлд харгалзана. “Арьс махны завсраар орж” эм 
тан болж эдгээж илааршуулж хайрла хэмээн шүтэн биширч 
өвчин эмгэгээсээ салж байжээ. Монголчууд шүүдрийн усыг 
ихэд эрхэмлэнэ. Мөн ус нь анагаах, хангах, бахыг төрүүлэх, 
сэтгэлийг сэргээх, шингэн тунгалаг, тодорхой амтгүй, сэрүүн, 
хөнгөн зэрэг найман зүйлийн эрдэм төгөлдөр рашаан 
хэмээн үнэлж түүгээр ундаан болговол таван махбодыг 
тунгалагжуулж, сэтгэл санааг амирлуулан насан хутгийг 
уртасгана хэмээн ярилцдаг.
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 “УсНы шАсТИР”-Т

“Эмийн түрүүч нь ус агаад, өвчнийг эмчилнэ. Усны чанар 
сэрүүн амтлаг, зөөлөн хөнгөн, шингэц сайтай, тунгалаг, 
муу үнэргүй, хоолойд хорлолгүй, ууваас ходоодонд тустай” 
хэмээжээ. Газрын шим өвс ургамал, ой цэцэрлэг, булаг 
шанд, мөрөн гол, эрдэнийн уурхай тэргүүтэн бүгдээр усны 
тэжээгдэлд харгалзана. “Арьс махны завсраар орж” эм 
тан болж эдгээж илааршуулж хайрла хэмээн шүтэн биширч 
өвчин эмгэгээсээ салж байжээ. Монголчууд шүүдрийн усыг 
ихэд эрхэмлэнэ. Мөн ус нь анагаах, хангах, бахыг төрүүлэх, 
сэтгэлийг сэргээх, шингэн тунгалаг, тодорхой амтгүй, сэрүүн, 
хөнгөн зэрэг найман зүйлийн эрдэм төгөлдөр рашаан 
хэмээн үнэлж түүгээр ундаан болговол таван махбодыг 
тунгалагжуулж, сэтгэл санааг амирлуулан насан хутгийг 
уртасгана хэмээн ярилцдаг.

ЛУс сАвДГИЙН ТУХАЙ
Лус хэмээгдэгч эгэл нүднээ үл үзэгдэгч амьтан нь нуур 
далай, горхи булаг, мөрөн голд оршдог ажээ. Хатан 
сэлэнгэ, Туул, Орхон болон бусад голуудаа хайрлан 
хамгаалж үлгэр домогтоо мөнхжүүлж ирсэн билээ. 
Тэнгэр дээдэс, эх дэлхий, сав шим ертөнцийн юм бүхэн 
эзэнтэй, түүний бүтээгдэхүүн хүн ч буян хишгийг 
хүртэхдээ тэд нарын өршөөл ивээлийн дор зөв сайн 
санаа, сэтгэл үйлийн ачлал хүртэнэ гэдэг ойлголтод 
нэгдэж байсан байна. Энэ үзэл баримтлал яваа яваандаа 
тахилга тайлгын, сүсэг бишрэл төдийгүй ахуй ёсны хэв 
хэмжээ, ёс суртахууны бичигдээгүй хууль буюу олон 
мянган жилийн турш уламжлагдан оюуны ёс суртахууны 
их баялаг сан хөмрөг болжээ. Огторгуй тэнгэр, орон 
дэлхийг бузарлаваас, «тэнгэр хилэгнэнэ», «лус савдаг 
догширно», «амь насанд цөвтэй», «мал хөрөнгөнд 
гарзтай», «зуд турхан болно», «хишиг буян доройтно» 
гэх мэтээр ахуй, ёс суртахууны хэвшил болгон сургадаг, 
эс биелүүлбэл зэмлэн цээрлүүлдэг үг олон байв. Байгаль 
дэлхий, уул ус, ой хөвч, араатан жигүүртэн бүгд лус 
савдагтай таарамжгүй харьцаж хандвал хилэгнэж хорлол 
болдог гэсэн сүсэг бишрэлийг Монголчууд үр хойчдоо 
бага балчир наснаас нь ой тойнд суулгаж ойлгуулах арга 
замаар түгээн дэлгэрүүлдэг байжээ.

“Усны эх булаг 
Улсын эх ард”
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УсАА ХАЙРЛАН ХАМГААЛАХ 
цЭЭР Ёс

цээр-16 Гол мөрөн, булаг шанд зэрэгт бузар /цус, сүү/ 
оруулахаас ихэд цэрвэж усны сав, шанагыг үргэлж тусад 
нь цэвэр цэмцгэр байлгана. Урсгал юм угаах, гол мөрөн, 
булаг шанд, усны ойролцоо гадаалахыг /бие засах/, гол 
горхийн хөвөө, булаг шанд, ялангуяа урсгалын эхэнд биеэ 
угаахыг нэн цээрлэдэг юм. 

 зТХ-ийн 7.15 дугаар зүйл .Усны тухай хууль зөрчих

3.Усны эх, ундаргын онцгой хамгаалалтын бүсэд 
хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан бол учруулсан 
хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг хоёр мянган 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 
хорин мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгоно.
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6.Рашааны эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүс, 
хязгаарлалтын бүс, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг 
зөрчсөн, эсхүл эдгээр бүсэд хориглосон үйл ажиллагаа 
явуулсан бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг 
гаргуулж хүнийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг арван мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

цээр ёс-17 Булаг шанд, рашааны тулах эхэнд айл буухыг 
хориглоно. Мөн рашааны эхэнд байгаа хад чулууг 
хөндөхийг цээрлэнэ.

цээр ёс-18 Рашааны загас, жараахай, хорхой, шавьжийг 
хөнөөхийг хориглоно. Голын ус, цөөрөмд унаж үхсэн мал, 
амьтны сэг зэмийг заавал цэвэрлэнэ.

цээр ёс-19 Рашаан усны элдэв могой, гүрвэл, мэлхий, 
загас, жараахай, усны шувууг егүүтгэж устгахыг цээрлэж, 
эдгээр амьтад нь рашаан усны эзэд, албат төдийгүй усны 
шимийг тэтгэгч нар хэмээн үздэг.

цээр ёс-20 Голын ус булаг шандад үнс нурам хийхийг, 
голын эхэнд хаяхыг цээрлэдэг. 

цээр ёс-21 Тал хээр, говийн малчил малаа услахдаа 
худгийн усыг аль болохоор хямгатай зарцуулахад 
ихээхэн анхаардаг. Хүйтний улиралд онгоцондоо ус 
үлдээж хөлдөөхийг ч цээрлэнэ.
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ГовИЙН МАЛчДыН УХААН

Говийн малчид харгана, хар улаан бударгана, дэрс, хайлаас 
зэгс зэрэг ургамлын байдлаар “усны судас” олох өргөн 
мэдлэгтэй ажээ.

ХУДАГ ХЭРЭГЛЭХ ХЭв ЗАНшИЛ
шинийн нэгэнд худаг дээр хоосон очдоггүй, цагаан идээ 
боорцог авч очдог. Худгаас татаж гаргасан усаа дахин 
буцааж хийдэггүй, худгийн онгоцыг хоосон орхидоггүй, 
малаа усалсны дараа заавал ус дүүргэж орхидог нь 
цангасан малд хишиг хүртээвэл худгийн ус үл дундарна 
гэж үздэгтэй холбоотой. Худаг дээр зогсож байгаа 
цангасан малыг өөрийн бусдын гэж ялгалгүй усалдаг 
ёстой. Худаг дээр хоосон хувин савны амсрыг дээш 
харуулан тавибал ус татарна гэх тул заавал хөмөрч, эсвэл 
таглаж тавина. Худаг дээр мал усалж байгаа, ховоо татаж 
байгаа хүнд заавал ховоо ус татаж өгөөд, хэрвээ яаруу 
яваа бол учраа хэлээд цааш явна.

-66-



ГовИЙН МАЛчДыН УХААН

Говийн малчид харгана, хар улаан бударгана, дэрс, хайлаас 
зэгс зэрэг ургамлын байдлаар “усны судас” олох өргөн 
мэдлэгтэй ажээ.

ХУДАГ ХЭРЭГЛЭХ ХЭв ЗАНшИЛ
шинийн нэгэнд худаг дээр хоосон очдоггүй, цагаан идээ 
боорцог авч очдог. Худгаас татаж гаргасан усаа дахин 
буцааж хийдэггүй, худгийн онгоцыг хоосон орхидоггүй, 
малаа усалсны дараа заавал ус дүүргэж орхидог нь 
цангасан малд хишиг хүртээвэл худгийн ус үл дундарна 
гэж үздэгтэй холбоотой. Худаг дээр зогсож байгаа 
цангасан малыг өөрийн бусдын гэж ялгалгүй усалдаг 
ёстой. Худаг дээр хоосон хувин савны амсрыг дээш 
харуулан тавибал ус татарна гэх тул заавал хөмөрч, эсвэл 
таглаж тавина. Худаг дээр мал усалж байгаа, ховоо татаж 
байгаа хүнд заавал ховоо ус татаж өгөөд, хэрвээ яаруу 
яваа бол учраа хэлээд цааш явна.

РАшААН ХҮРТЭХ Ёс 
Ус чандмань эрдэнэ гэвэл тэрхүү чандмань эрдэнийн 
дээд нь рашаан бөгөөд элдэв төрлийн өвчнийг анагаан, 
тамир тэнхээ, эрч хүч сэлбэж байдаг ид шид увидастай. 
Монголчууд газар усны эзэд, далдын хүчинд итгэх өөр 
нэгэн төсөөлөл бол рашаан бүхий булаг усыг тахиж 
өргөл тахил өргөдөг ёс юм. Рашаан усыг   зоргоороо уух, 
мал сүргээ услахыг ямагт цээрлэсээр иржээ. Учир нь 
рашааныг хамаагүй уувал архаг хууч хөдөлж, хор болдог 
тул оточ эмчээс асууж, өдөр судар үзэж, тодорхой цаг 
хугацаа, тун хэмжээгээр уудаг ба рашаан уухаар ирээд 
рашаан булгийн дээд талд, саахалт айлаас ойрхон зайд 
гэр майхнаа барьдаггүй ажээ. Рашаан усанд тухайн 
нутгийнхны зэрэгцээ өвчин эмгэгээ эдгээхээр хол ойроос 
зорьж ирсэн хүмүүс өргөл барьц өргөж дээдэлдэг. Рашаан 
булагт ихэвчлэн хадаг, дал (яс) тэргүүтнийг олноор нь 
зүүж, түүний эхэнд юм угаах, хог буртаг хаях, сүү цагаан 
идээ дусаах зэргийг ихэд цээрлэх бөгөөд мал, хүн өвдөх 
тохиолдолд рашаан усанд элдэв хорио цээртэй юм 
оруулснаас газар ус догширлоо гэж төсөөлж ойлгосоор 
ирсэн ба ер нь л монголчууд ургаж байгаа цэцэг, ундарч 
байгаа булагт хиртэй гар хүргэхийг цээрлэдэг. Энэ бол 
өргөн утгаараа байгаль хамгааллын нэгэн өв уламжлал 
мөн.

 ЭРТНИЙ Ёс

Хүннү, Сүннүгийн үеэс эхлэн бидний өвөг дээдэс аян замдаа 
мордохдоо уснаас амсаж, чулууг нь өвөртлөн оддог байсан 
ажээ.

“Усны гүнийг уургаар мэдэх 
Хүний гүнийг үгээр мэдэх”
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УсАН ТАХИЛ
Бурхан шүтээнд тэдгээрийн эрдэм, дүр төрхийг сэтгэлдээ 
ургуулан сүжиглэж тахил өргөвөл хилэнц түйтгэр 
арилж, сэтгэлд номын эрдэм төрөх барцад арилдаг. 
Ялангуяа усан тахил нь өргөхөд хялбар, харам, омог 
зэрэг муу сэтгэлийн гэмгүй тул урьд болоод эдүгээд 
дээдэс мэргэдүүд эрхэмлэн өргөж иржээ. Тахил өргөхдөө 
орчноо цэвэрлэн гараа угаан цэвэр цэмцгэр байдлаар 
тахилын цөгцнүүдийг арчин жигдэлж өрнө. Өрөхдөө 
эхлээд ёроолд нь багахан ус хийж, цөгц хоорондын 
зайг нэг арвайны зайтай өрөх юм. Ёроол хоосон өрвөл 
бэлгэ дэмбэрэл муу бөгөөд хоорондын зай хэт холдвол 
багшаас хагацах, ойртвол ухаан доройтох, хавирч дуу 
гаргавал галзуу тэнэг болох ёр гэдэг. Цөгцийг өрөх болон 
тахил өргөх үед баруун талаас нь эхэлдэг бөгөөд тахилыг 
хураах үед зүүн талаас нь хураах юм. Улмаар усан тахилаа 
өргөж эхлэхэд их хаан, их хүмүүнд хоол цай аягалах мэт 
хүндэтгэлтэй дүр байдлаар усыг эхлээд багаар нарийн, 
дунд нь бүдүүрүүлж, адагт нь мөн нарийсган хийж мөн 
нэг арвайн чинээ дутуу дүүргэнэ. Хэрэв дүүргэхгүй бол 
ядуурах, гадагш асган халиулбал явдал мөр цалгайрах, 
хүчтэй цалгиулах аваас муу үйлд орох ёртой.
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ЗАН ҮЙЛ
Анхны бороо орох үед Хан хурмаст Хөх тэнгэр минь 
зунаа наашаа, зудаа цаашаа Өнөө наашаа, Өвлөө цаашаа 
Хураа наашаа, Хуйгаа цаашаа Хойтоо базааж Ногоогоо 
элбэгжүүлээсэй гэж хэлдэг.

АХМАДыН сУРГААЛ

“Зуны нар буцахаас өмнө урсгал усанд ордоггүй, хор нь 
гараагүй цагт усанд орвол өвчин олно, өрөөл татанхай болно. 
Намрын уур орсон өдөр усанд орж угаалга хийдэггүй, цагаан 
мараа өвчин олно. Гурван цагаан нуугдлын хугацаанд усанд 
орох цээртэй” гэх мэт хориг байдаг ажээ. Мөн настайчуул 
“Зун шар цэцэг гүйцсэний дараа усанд орж болно” гэж хэлдэг 
байжээ.

ЗАН ЗАНшИЛ
шинэ буудалд нутаг эхлэн буух, бууж төвхнөсний дараа 
үйлдэх зан үйлд ч эртний газар нутаг шүтэх шүтлэгийн 
ул мөр хадгалагдсаар байжээ. шинэ бууц нутагт нүүх үед 
газар дэлхийн лус савдаг баярладаг гээд шинэ ёслолын 
хувцсаа өмсөнө. Тухайн нутаг усны лус савдаг догширч 
магадгүйг урьдчилан болгоож ёслолын хувцастай эхнэр 
хүнийг ачаа хөсөгнөөс түрүүлж шинэ нутагт заавал 
очуулдаг байсан нь шүтлэг домгийн эх үндэстэй өвөрмөц 
заншил юм. шинэ нутагт буунгуут, тэрчлэн үдэш, орой 
муу юм хөөж зайлуулахаар заавал дуу чимээ тавьж, буу 
бууддаг заншил тун элбэг байжээ.
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МоНГоЛыН ТоМооХоН  
ГоЛ МӨРӨН

Туул: Бага Хэнтийгээс эх авч мяралзан угалзалж 
урсах Хатан Туулаа ард түмэн дуулах дуундаа, ерөөл 
магтаалдаа, уянгалах хуурандаа, хайлах туульдаа магтаж 
ирсэн түүх домог арвин. Хатан Туул гол нь урт замыг 
туулж Орхон голд цутгана. Ингэж аялах замд нь Тэрэлж 
гол, Гурван баян, Горхины гол, сэлбэ гол, Улиастай, 
Тарна, Хар бухын гол, Богд уулын Хүрхрээ, Хөлийн гол 
Бөхөг Түргэний гол зэрэг урт богино том жижиг 20-иод 
гол горхи нийлж Хатан Туулын сэлбэдэг аж.

онон: Монголчууд уул усныхаа талаар сайхан 
домоглосон ч байдаг. “Тэнгэрийн хаан Хэрлэн, Онон, 
Туул гэдэг гурван сайхан охинтой байжээ. Их охин 
Хэрлэн, бага охин Туул, Дунд охин нь Онон бөгөөд харь 
нутгийн баатар эрд дурлаж алс хол явах болсон тул 
түүнийг хамгийн сайхан хувцаслах хэрэгтэй болжээ. 
Тийм учраас Онон голын үзэсгэлэн бусдаас онцгой 
гоёмсог байдаг, Онон голыг Хатан Онон гэж ярилцдаг нь 
ийм учиртай.

Хөвсгөл: Хөвсгөл далайн баруун талд хавтгай 
оройтой уул байдгийг Урандөш гэдэг. Бас хөвсгөл 
далайн голд Модонхүү нэртэй жижиг уул бий. Эрт 
цагт Урандөш уул хаа холоос сүндэрлэсэн шовх сүрлэг 
оройтой, мөнх цастай уул байж гэнэ. Тэр үед Хөвсгөл 
далай ч байсангүй, харин зах хязгааргүй говь байж гэнэ. 
Тэр говьд таргийн таван ямаа, таглаатай худаг хоёроос 
өөр юмгүй нэгэн эмгэн, өвгөн амьдарч байв. Эмгэн нэгэн 
өдөр таван хар ямаагаа услаад худгаа таглахаа мартаж 
орхиж. Гэтэл худгийн ус саваа халин цэнхэртэж улам 
улам нэмэгдсээр байв. Тэгэхэд нь ядуу эмгэн яаран буцаж 
ямаагаа уул тийш хөөн арай чамай амь гарч өндөрлөг 
газар гарваас худгийн ус оргиж улам ихэссээр хавийн 
уул хөндий дүүрэн цалгиж байжээ. Эмгэн гэртээ ирээд 
үнэн учрыг өгүүлсэнд өвгөн дарханыхаа багаж, хасуур, 
хусуураа нийлэн Урандөш уулын оройг тайран авч тэртээ 
доорх оргилон буй худгийн амыг чиглүүлэн шидсэнд яг 
онолдож ойчжээ. Урандөш уул ийнхүү хавтгай оройтой 
болжээ. Гэвч худгийн ус таглааны завсраар шүүрэн ус 
улам нэмэгдсээр буй болсон далайн усыг эмгэн хажуу 
тийш нь сэтлэн урсгажээ. Тэр цагаас энд ус, ургамал, уул 
мод нь тэгш үзэсгэлэнт нутаг бий болж шинэ тогтсон 
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далайг Хөвсгөл, худгийн амыг тагласан Урандөш уулын 
оройг Модонхүү, эмгэний сэтлэн урсгасан голыг Эг гэж 
нэрлэсэн домогтой билээ.

АНХААРУУЛГА

1966 оноос хойших хугацаанд 5565 гол горхи байснаас 683 
нь ширгэсэн, 9600 булаг шандаас 1484 нь ширгэсэн. 4193 
нуур тойрмоос 760 нь ширгэжээ. Энэ нь жилд дунджаар 60 
гаруй гол, горхи, 140 гаруй булаг, шанд, 70 гаруй нуур тойром 
ширгэж байсан гэсэн үг юм. Энэ тоо ч гэсэн ус гол маань 
санаа тавьдаг эзэнтэй байхыг сануулж байна. Амьд биеийн 
65 орчим хувь нь уснаас бүтнэ. Насанд хүрсэн хүний биеийн 
жингийн 15 хувь буюу 9-12 литр ус дутахад амь насанд аюул 
учирна.
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ан амьтнаа 
энэрэн 
хамгаалах

“ “

“Өөрөө зовох доройтохыг  
үл дурлах мэт 
Өөр амьтныг ч зовоох 
доройтуулахыг бүү үйлд



“Өөрөө зовох доройтохыг  
үл дурлах мэт 
Өөр амьтныг ч зовоох 
доройтуулахыг бүү үйлд

Байгаль дэлхийн унаган төрхийг 
хамгаалах, экологийн тэнцвэрийг хадгалж 
хамгаалахад ан амьтан бүрийн үүрэг 
асар их гэдгийг хүн бүр хэзээ ч мартаж 
болохгүй. 

Ан амьтныг хамгаалахын тулд газар 
дэлхийн бүх амьдрал, бүх байгаль 
орчинд нэгэн адил болгоомжтой хандаж 
хамгаалах ёстой. Өвгөдийн ёс заншлыг 
залуу үеийнхэнд эзэмшүүлэх монгол орны 
ан амьтныг хамгаалахад нэгэн чухал 
алхам болох юм. 



МоНГоЛчУУДыН АН АГНАХ 
УЛАМжЛАЛ 

Амьтныг буудахдаа ямар амьтныг нь таньсны дараа 
буудахаар үл барам тухайн амьтныхаа хаана нь 
хараалахаа мэдэж буудах ёстойгоос бус чимээ гарсан 
зоргоор буудаж болохгүй. Учир нь тэнд хүн, нялх, үр 
төлөө дагуулсан хээлтэй амьтан ч байж магад. Мөн цаад 
амьтан нь нас бие гүйцсэн агнаж болох амьтан байлаа ч 
дутуу буудсанаас шархдуулж болзошгүй. Агнах андаа 
ойртон очсоноор эр эм, хөгшин залуу, тарган туранхай, 
арьс үс гүйцсэн эсэх зэрэг тодорхой шинж тэмдгээр нь 
ялган мэдэрч заазалж агнах боломж анчинд өгдөг сайн 
талтай.
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АНД ЯвАХ ӨДРӨӨ соНГоХ 
Анчид ан агнахаар товлосон өдрийг тоогоор хэлдэггүй 
харин адууны хомоол харуулж гаргийн нэрээр нэрлэх, 
хугацааг далд битүү утгаар тохиролцдог. Ан амьтан 
алга байна гэдэг үгийг хэлдэггүй, ийм утгаар ярих хэрэг 
гарвал цөөн байна, бага байгаа бололтой, ойрдоо ирээгүй 
байх гэх мэтээр ярьдаг байв. шүтлэг бишрэлийн ёсоор 
бол ан амьтан бол газрын эзний (савдаг) мэдлийн үздэг. 
Тийм учраас харин газрын эзнээс уучлал гуйж, гэмээ 
наманчилдаг ёстой. Ан ав хийхдээ ямар амьтныг хэдийд 
агнах ёстой цаг хугацаа, нас, хүйс, тоо толгойг харан 
сонгож авладаг.
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Амьтны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл. Агнуурын амьтан 
агнах, барихыг хориглох хугацааг зохицуулан зааж өгсөн 
байдаг. 
9.1.Агнуурын амьтныг дор дурдсан хугацаанд ахуйн 
болон тусгай зориулалтаар агнах, барихыг хориглоно:
9.1.1.бор гөрөөс, цагаан зээр, зэрлэг гахайг жил бүрийн 
12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дараа оны 8 дугаар сарын 
31-ний өдөр хүртэл;
9.1.3.урт сүүлт зурам, тарвагыг жил бүрийн 10 дугаар 
сарын 16-ны өдрөөс дараа оны 8 дугаар сарын 20-ны өдөр 
хүртэл;
9.1.4.заарт хархыг жил бүрийн 02 дугаар сарын 01-ний 
өдрөөс 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл;
9.1.5.халздай доргыг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны 
өдрөөс дараа оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр хүртэл.

ДоМоГ

Нэгэн малчин эр гаднын хүнд гэнэ алдаж тахийн сүргийн 
нутгийг заагаад өгчихсөн юм гэдэг. Дараа нь гэмшиж 
“Бурхны өмнө наманчилж баршгүй их нүгэл үйлдлээ, үүнээс 
хойш гаднын ямар ч хүнд тахийн нутгийг битгий зааж өгч 
байгаарай” хэмээн бусдад захиж байсан бөгөөд нутгийн 
ардын дунд:
Үрэнгийн голын тахийг 
Үргээж битгий намнаарай
Үнэн сэтгэлтэй хүмүүнийг 
Олж л байж дасаарай 
гэсэн харууслын дуу өргөнөөр тархсан байдаг. 
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Амьтны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл. Агнуурын амьтан 
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өдрөөс 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл;
9.1.5.халздай доргыг жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны 
өдрөөс дараа оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр хүртэл.

ДоМоГ

Нэгэн малчин эр гаднын хүнд гэнэ алдаж тахийн сүргийн 
нутгийг заагаад өгчихсөн юм гэдэг. Дараа нь гэмшиж 
“Бурхны өмнө наманчилж баршгүй их нүгэл үйлдлээ, үүнээс 
хойш гаднын ямар ч хүнд тахийн нутгийг битгий зааж өгч 
байгаарай” хэмээн бусдад захиж байсан бөгөөд нутгийн 
ардын дунд:
Үрэнгийн голын тахийг 
Үргээж битгий намнаарай
Үнэн сэтгэлтэй хүмүүнийг 
Олж л байж дасаарай 
гэсэн харууслын дуу өргөнөөр тархсан байдаг. 

АН ХоМоРГыН ЗоХИсТ 
ХУГАцАА

Монголчуудын дунд элдэв амьтан, ан агнууртай 
холбоо бүхий хайрлал хүндлэл, сүшиг бишрэлийн 
шинжтэй домог яриа, цээр хорио, бас зан үйл багагүй 
хадгалагджээ. Ан хоморгын зохист хугацаа нь амьтны 
үржлийн хугацааг дээдэлж ан хийх хугацаагаа 
тохируулдаг байжээ. Өөрөөр хэлбэл энэ нь намар, 
өвлийн зааг үе байсан байна. Ан амьтан үржих төлжих, үс 
арьс, тарга хүч гүйцэх хугацааг нарийн танин мэдэж, зөв 
сонгон авч ан ав хийдэг, ангийн мах арьс зэрэг олзвороо 
туйлаас хүндлэн арвилан хэмнэдэг, олноороо ан гөрөөнд 
мордохдоо хүндэтгэлийн ёслол үйлддэг дэг жаягтай, 
зөрчих ахул зан заншлын төдийгүй хууль цаазын дээд 
зэргийг хүртээдэг байсан уламжлалтай.

АНГИЙН ТӨРӨЛ 
Монгол орон бол ой хөвч, гол мөрөн, уул, тал, говь, 
хээр хосолсон уул ус нь тэгш өргөн уудам нутагтай, янз 
бүрийн ан амьтнаар баялаг орны нэг юм. Ийм учраас 
монголчууд эрт дээр цагаас ан агнуурын олон төрөл 
хэлбэрийг бий болгожээ. Монголчуудын агнуур хийх 
арга хэлбэр нь амьтны төрөл байдалтай холбогдон 
гөрөөлөхүй, загасчлахуй, шувуучлахуй гэсэн гурван 
төрөл хэсэгт хуваагдах бөгөөд эдгээрийн дотроос 
гөрөөлөхүй нь түгээмэл юм. Монголын өргөн уудам 
орны хангай, ойт хээр, тал хээр, говийн бүсэд зохицож 
нутагшин амьдарсан тарвага, зээр, гахай, буга согоо, гүр 
зүр, аргал угалз, хулан тахь, хавтгай ямаан гөрөөс, үнэг 
чоно, булга суусар, минж, халиу, хярс, мануул, хэрэм, 
ирвэс, шилүүс зэрэг олон төрлийн ан амьтнаар баялаг. 
Эдгээрээс 30 шахам төрлийн ан гөрөөсийг мах үс, арьс 
ширний чиглэлээр агнаж олзворлоно.
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чоНо 
чонын нэрийг цээрлэн тэнгэрийн нохой, хээрийн 
нохой, хөдөөгийн хөх, модон сүүлт, боохой, боохондой 
гэх мэтээр нэрлэдэг бөгөөд жинхэнэ нэрээр нь хэлбэл 
хот хороонд ирж мал барина хэмээн үздэг. Энэ цээр 
нэр нутаг нутагт өөр байдгаас заримыг авч үзвэл алд 
амт, боодгай, боохой, боохолдоо, борхүү боохой, бөөн 
цагаан, бөөр, гайхал, газрын юмэн, модон, годон малгайт, 
жоодгой, их амт, мөлхөө, сайн нохой, хөдөөний нохой, 
сунадаг саарал, тэнгэрийн нохой, урт сүүлт, хөнхөр гэх 
мэтээр нэрлэдэг. Эндээс үзэхэд, монголчууд хэдийгээр 
ахуй амьдралын шаардлагаар тоо толгойг нь зохистой 
хэмжээнд байлгах, мал сүргээ хамгаалах үүднээс чоныг 
авладаг ч эртний тотем амьтан болохын хувьд хүндэтгэн 
нэрийг нь цээрлэн, чонотой тааралдвал хийморьтой явна 
хэмээн бэлгэшээсээр буй ажээ.

“Монголын нууц товчоо”-ноо Монголчуудын өвөг дээдсийн 
онгон шүтээн нь чоно байлаа. Өөрсдийгөө чононоос 
гаралтай хэмээн сүсэлнэ. “МНТ” дээр “Дээд тэнгэрээс заяат 
төрсөн бөртэ чоно...” хэмээн эхэлнэ.
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мэтээр нэрлэдэг. Эндээс үзэхэд, монголчууд хэдийгээр 
ахуй амьдралын шаардлагаар тоо толгойг нь зохистой 
хэмжээнд байлгах, мал сүргээ хамгаалах үүднээс чоныг 
авладаг ч эртний тотем амьтан болохын хувьд хүндэтгэн 
нэрийг нь цээрлэн, чонотой тааралдвал хийморьтой явна 
хэмээн бэлгэшээсээр буй ажээ.

“Монголын нууц товчоо”-ноо Монголчуудын өвөг дээдсийн 
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гаралтай хэмээн сүсэлнэ. “МНТ” дээр “Дээд тэнгэрээс заяат 
төрсөн бөртэ чоно...” хэмээн эхэлнэ.

ҮНЭГ 
Өөшилсөн амьтныг үргээвэл нүгэл хилэнцтэй, үнэгний 
үүр нүхийг уудалж суйлбал үнэгэн шулам дагана, үнэг 
агнаад махыг хамаагүй хаявал ангийн ам хаагдаж, олзгүй 
болно гэдэг. заавал сүүлийг нь аманд нь үмхүүлээд бут 
дэрсний нөмөрт орхидог ажээ.

Амьтны тухай хуулийн 9.1.2-д зааснаар шар үнэг, хярс 
үнэгийг жил бүрийн 02 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 11 
дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл агнахыг хориглосон 
байна. Хүлээлгэх хариуцлага- зТХ 7.6.1-7.6.5, ЭХ-ийн 
24.5.1, АТХ-ийн 37 дугаар зүйл
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ИРвЭс 
Монголчуудын цоохор ирвэсийг уулсын эзэн хэмээн эрт 
дээр үеэс бахархан иржээ. Агнавал арьсыг газар тавих 
цээртэй, өвчихийн өмнө биеийг нь тойруулан зурж, 
газарт дүрсийг нь заавал үлдээж авдаг ёстой гэх мэт 
амьтан шүтлэгт холбоотой. 

Ирвэс нь Амьтны тухай хуулийн 7.1-д зааснаар нэн 
ховор амьтны жагсаалтад багтдаг бөгөөд агнах, барихыг 
хориглосон байна. Хүлээлгэх хариуцлага- ЭХ-ийн 24.5.1-
24.5.2 АТХ-ийн 37 дугаар зүйл

-80-



АРГАЛь, УГАЛЗ 
Монгол өнө эртнээс аргаль угалзын орон байжээ. 
Монгол түмэн олон зуун жилийн турш ан амьтан 
түүний дотроос аргаль угалзынхаа нутагшил, нүүдэл, 
тоо толгойг судалж тогтоодог, түүнийг хамгаалж өсгөдөг 
үндэсний өвөрмөц арга барилыг үе дамжуулан үлдээдэг 
уламжлалтай байсныг түүх гэрчилж байна. Аргаль 
угалз алахыг ихэд цээрлэх ба нэг суудал дээр хоёрыг 
алах, ташир буудах, тэрчлэн аргаль үхэхдээ дуугарахыг 
ихэд муу ер гэж сэжиглэдэг байна. Аргаль угалз ховор 
амьтан учраас тоо толгойг нь цөөрүүлэхгүйн тулд нэг 
удаад зөвхөн ганцыг агнадаг. Алтайн аргалийг зөвхөн аз 
хийморьтой хүнд бараагаа харуулж, баярлуулдаг амьтан 
гээд агнахаас цааргална. Аргалийн нялх төлийг хурга, 
нэг настайг төлөг буюу мигта хүрэн, хоёр настай угалзыг 
буурал сэрвээт буюу цэнхэр угалз, гурван настайг шар 
угалз, дөрвөн настайг атгар хар, таван настайг цагаан 
тохомт буюу шаазгай угалз гэж нас хүйсээр нь хүртэл 
оноож нэрлэж байжээ.

МУ-ын зГ-ын 2012 оны 07 дугаар тогтоолын 1-р 
хавсралтад зааснаар Аргаль нь ховор амьтны жагсаалтад 
багтдаг байна. 
Амьтны тухай хуулийн 9.8.1-д зааснаар аргаль хонийг 
жил бүрийн 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс дараа оны 
8 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл агнах, барихыг 
хориглоно. Хүлээлгэх хариуцлага: зТХ-ийн 7.6.1-7.6.5, 
11.22.3-11.22.4 ЭХ-ийн 24.5.1-25.5.2, АТХ-ийн 37 дугаар 
зүйл
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ТАРвАГА
Тарвагыг өнө эртнээс монголчууд ашиглаж ирсэн. 
Тарвагыг агнахдаа одоогийнх шиг цөлмөх маягаар 
агнадаггүй, тодорхой хугацаанд зөвхөн өөрсдийн 
хэрэгцээний төдий агналт хийдгээс маш элбэг байсан 
байна. Хөхүүл тарч, мөндлийг алах байтугай үргээх 
дайжаахаас сэргийлдэг хатуу заншилтай. Монголчууд 
мөндлийг эргүүн цагаан, бөмбөрүүш, мазаахай гэх мэтээр 
нэрлэж өхөөрддөг.
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ЗАГАс 
“загас бол нүдээ аньдаггүй соргог амьтан, үржиж өсөхдөө 
нэн түргэн, үр төл ихтэй тиймээс монгол эмэгтэй 
чимэглэлд загас их оролцоно, авгай хүний ээмэг, сүйх 
мэтэст хос загасны дүрс урласан байх нь элбэг. Энэ 
нь ард түмний ойлголтоор эл бүсгүй өвчин эмгэггүй, 
цовоо сэргэлэн, муу юмнаас биеэ зайлуулан сэргийлж, 
үр хүүхдээр өнөр баян яваг гэж ерөөсөн чимэг юм” 
гэж түүх судлаачид бичсэн байдаг. Манай ард түмэн 
загасыг хүндэтгэлийн бэлгэ тэмдэг гэж үзнэ. соёмбо 
бол монголын ард түмний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын 
бэлгэ тэмдэг. Тэнд загасыг сонор соргогийн бэлгэдэл 
болгон дүрсэлсэн байдаг. Хоёр загас нь арга билиг буюу 
эр эм гэсэн утгатай бөгөөд соёмбо тэмдэгт улсын хүн ард 
эрэгтэй, эмэгтэй ялгалгүй цөм өндөр сонор сэрэмжтэй 
байж, өсөж үржин, улс орноо цэцэглүүлнэ гэсэн утга 
агуулгатай. Монголчууд араатан жигүүртэн төдийгүй 
загасыг ч хамгаалах талаар тодорхой анхаарал хандуулж 
иржээ. загас усан далайн гүнж, лусын хааны охин 
гэлцдэг. Иймээс саяхан болтол загасчлахыг төдийлөн 
таашааж үздэггүй байв.
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Амьтны тухай хуулийн 9.2-т Ахуйн болон тусгай 
зориулалтаар дор дурдсан хугацаанд шувуу агнах, загас 
барихыг хориглоно: 

9.2.3.дархадын цагаан загасыг жил бүрийн 8 дугаар сарын 
01-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл;

9.2.4.Буйр нуурын загасыг жил бүрийн 5 дугаар сарын 15-
ны өдрөөс 8 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл;

 9.2.5.омоль загасыг жил бүрийн 8 дугаар сарын 30-ны 
өдрөөс 10 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл;

9.2.6.зарам загасыг жил бүрийн 9 дүгээр сарын 05-ны 
өдрөөс дараа оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл;

9.2.7.алтайн сугас загасыг жил бүрийн 6 дугаар сарын 15-
ны өдрөөс 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл;

9.2.8.энэ хуулийн 9.2.3-9.2.7-д зааснаас бусад загасыг жил 
бүрийн 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 15-
ны өдөр хүртэл барихыг хориглоно. 

Хүлээлгэх хариуцлага: зТХ 7.6.1-.7.6.5, ЭХ-ийн 24.5.1-
24.5.2, АТХ-ийн 37 дугаар зүйл
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МоГоЙ 
Могойг монголчууд лусын амьтан хэмээн шүтдэг. 

Могойг нэрээр нь хэлэхийг цээрлэн урт хайрхан, 
хайрхан, лусын эзэн гэх мэт нэрлэдэг нь цөм 
хүндэтгэлийн аястай байдаг.

Могойг уламжлалт цаг тооллын арван хоёр жилийн 
нэгэнд оруулан уулын хажууд хэвтэштэй, урт дээсэн 
биетэй, улс бүхнийг сэртхийлгэдэг уран хэлтэй могой гэж 
магтан дуулдаг нь түүнийг хүндэлдгийн баталгаа болдог. 

Могой орж ирвэл лусын амьтан зочиллоо гээд 
хүндэтгэн гудас дэвсэж түүн дээрээ сүү, цагаан идээ 
тавьж толгой дээр нь сүү дусааж мялаагаад төмөр цохих 
чимээгээр холтгодог.
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БУГА
Бугын гоо үзэсгэлэнг шүтэн биширч бөөгийн зан 

үйлд ашигладаг, сүрлэг сайхан үзэмжээрээ, эрхэмсэг 
зөөлөн алхаагаараа, уянгат сайхан урамдах дуугаараа 
хангай нутгийн эзэн савдаг болсон. "Хан хөхийн бугыг 
халтар халиун, яхир хар гэж ялгадаг. Яхир хар нь халтар 
халиунаасаа бие ба эвэр томтой, цээж өргөн, эршүү 
баргил дуутай, омголон догшин араншинтай, сүргийн 
сор, хангайнхаа чимэг гэж болохоор сайхан амьтан. 

Буга эрхэмлэдгийн нэг жишээ бол буга мөн согооны 
соёог онголж, хүүхдийн дээл хувцас, тоглоомонд хэлхэж 
зүүдэг ёс юм. Мөн том хүмүүс хүзүүнээсээ зүүдэг нь 
унтахдаа шүд хавирахыг болиулдаг дом юм. Түүнчлэн 
бугын ходоодонд цагаан бараан хоёр өнгийн чулуу 
байвал тэдгээрийг тэнгэрийн чулуу, задын чулуу гэж 
тусгайлан хадгалдаг. 

Бугыг шүтэж ирсний учир нь тотем шүтлэгтэй 
холбоотойгоос гадна буга бол чоно үнэг шиг махчин 
амьтан бус өвс идэж, ус уудаг. Буга өөрийн нутагшсан 
газартаа их хайртай тул нутаг орон сахигч ч гэж үздэг, 
үхэхдээ заавал эврээ дээш харуулж эрүүгээ газар тулгаж 
үхдэг. 

Бугын эврийг дээр үеэс ховор эм болгон хэрэглэж 
байсан тул түүнийг ид шидтэй хэмээдэг байсан, мөн буга 
маш хурдан амьтан зэрэгтэй холбоотой. Буга урт настай 
амьтан тул олныг албал нас буянд цөвтэй хэмээдэг. 
захчин нутагт буга агнахыг хориглодог. Буга агнасан 
анчин хүн бугын эврийн магнайн салаанд хадаг уяад 
арцаар сан тавьж мөргөдөг. 

МУ-ын зГ-ын 2012 оны 07 дугаар тогтоолын 1-р 
хавсралтад зааснаар Халиун буга нь ховор амьтны 
жагсаалтад багтдаг байна. 
Амьтны тухай хуулийн 9.7.4-д зааснаар халиун бугыг жил 
бүрийн 9 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс дараа оны 6 дугаар 
сарын 30-ны өдөр хүртэл.агнах, барихыг хориглоно. 
Хүлээлгэх хариуцлага: зТХ-ийн 7.6.1-7.6.5, 11.22.3-11.22.4 

ЭХ-ийн 24.5.1-25.5.2, АТХ-ийн 37 дугаар зүйл
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ТҮГшҮҮРИЙН ХАРАНГА

Монгол оронд халиун буга 1980 онд 140 мянга байсан бол 
одоо 10 мянга болов. 40 мянган аргал угалз 15 мянга болж 
буурчээ . 
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АГНАХ ЗАН ҮЙЛ
Буга, баавгай, чоно, цагаан шонхор зэрэг амьтныг бусдаас 
онцгойлон хүндэлж, агнаж авлах үе ирэх ахуйд зан үйл 
нь ч өвөрмөц онцлогтой байсан нь хамгаалахын бас нэг 
гойд арга ухаан юм. Бугыг нас урттай амьтан тул агнаж 
устгавал хүний амь насанд цөвтэй гэж үздэг учраас 
авлалтын ёс жаяг, хүндэтгэл нь бусдаас өвөрмөц байжээ. 
Буга агнахдаа эврийг нь гэмтээлгүйгээр газар унагалгүй 
авч өндөр модон дээр тавьж түүнд гурав, дараа нь 
хангайдаа гурав тус тус мөргөөд тусгайлсан ерөөлийн үг 
хэлдэг, эврийг нь гартаа барьж морио унаж гэртээ буцдаг. 
Гэрийн эзэгтэй нөхрөө ирж явааг хараад морины уяаны 
дэргэд очиж хормойгоо дэвсэн, малгайгаа авч сөхрөн 
хүлээж суудаг. Нөхөр нь ирээд бугынхаа эврийг эхнэртээ 
өгөхөд хормойгоо тосч аваад:
Ай Алтай хангай минь
Хайнаг шар юм билүү
Монгол шар юм билүү
Нэг шараа хайрлажээ гэж хэлээд эвэрт гурав мөргөж 
эврээ авч гэртээ орж баруун талаар өгсөж хоймортоо 
босоо байдлаар нь тавьдаг тухай өгүүлсэн байна.
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БААвГАЙ
Баавгай ямар нэг овог аймгийн өвөг, дээд тэнгэрээс 
гаралтай овгийн онгон шүтээн буюу тотем шүтлэгийн 
амьтан гэж үзсэн ойлголт дэлхийн олон үндэстний аман 
зохиол, зан үйлд нийтлэг байдаг. Тэр дундаа дэлхийн 
бөмбөрцгийн хойд хагасын олон угсаатнууд баавгайг он 
хөвчийн сүр хүчит их эзэн, гэгээн ариун амьтан хэмээн 
хүндэтгэдэг. Баавгай эрхэм амьтан болох тухай өөр 
нэг үзэл бол баавгай хүн төрөлхтнийг анх төрүүлсэн 
эх, амьдралыг заяагч хэмээн үзэх үзэл юм. Баавгайг 
Монголчууд уулын эзэн хэмээн ихэд шүтэж биширдэг, 
амьтдын дотроос хамгийн хүндтэйн нэг нь баавгай аж. 
Монголчууд их хүндтэй, настай, садан төрлийн хүнийг 
болон заримдаа өвөг эцгээ хүндэтгэн баавай гэдэг нь 
баавгай гэдэг үгтэй нэг язгуур бөгөөд элэнц хуланцаа 
хүндэтгэх, баавгайг эцэг эхтэйгээ адилтган шүтэх ёстой 
холбоотой. Монголын олон ястан тухайлбал буриад, 
ялангуяа Дархадад баавгайг нэрлэх цээр нэлээд түгээмэл 
юм. Баавгайг "өвөөкээ", "хайрхан", "өтөг" гэх мэтээр 
жинхэнэ нэрийг ондоошуулан нэрлэж, түүнийг ой 
хөвчийн эзэн араатны хаан гэдэг.

МУ-ын зГ-ын 2012 оны 07 дугаар тогтоолын 1-р 
хавсралтад зааснаар Хүрэн баавгай нь ховор амьтны 
жагсаалтад багтдаг. 
Хүлээлгэх хариуцлага: зТХ-ийн 7.6.1-7.6.5, 11.22.3-11.22.4 
ЭХ-ийн 24.5.1-25.5.2, АТХ-ийн 37 дугаар зүйл
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АГНАХ ЗАН ҮЙЛ
Баавгай агнахад бэлгэдэл ерөөлийн үг хэлдэг бөгөөд 
тэр нь тухайн амьтныг доромжлох, хөнөөх гэх юм уу 
элбэг баяндаа ташууран зугаа цэнгэл болгож алсангүй, 
харин ядуу зүдүүгийн эрхээр амжиргааны шаардлагаар 
арга буюу аллаа гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна. 
Дархадууд баавгай агнавал арьсыг нь өвчиж янзалж 
дууссаны дараа баавгайн толгойг гэрийн зүгээс нөгөө 
тийш харуулан модны мөчир дээр тавьж, буцах зүгээ 
буруулж, замын чигт хоёр гурван мод хөндлөн тавьж, 
толгой зүг рүү хий буу тавиад явдаг заншилтай байжээ. 
Мөн баавгайн арьсаар дэвсгэр хийх, хөл дороо тавихыг 
цээрлэдэг. Баавгай эрхэмлэх ёс, агнах зан үйлийн тухай 
мэдээ сэлтээс үзэхэд, монголчууд ан амьтныг зайлшгүй 
шаардлагатай л биш бол аль болох агнахгүйг хичээдэг 
бөгөөд ялангуяа ганц нэгээрээ яваа гүйдлийн амьтан, 
эрхэмсэг сүрлэг амьтдыг агнадаггүй. Ан амьтныг хангай 
дэлхийн хишиг гэж үздэг тул ан гөрөөний эзэн, хангай 
дэлхийн эзнээс гуйсан агуулгатай тусгай зан үйл үйлдээд 
агнах ба ийнхүү зан үйл хийсэн ч эмээн сүсэглэсээр 
байдаг. Баавгайг тахиж хүндлэхдээ түүний толгой 
хоншоорын арьсыг хуулан авч гэрийн баганын толгойд 
өлгөж хатаан тэнд нь байлгадаг байжээ.
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шУвУУ 
Манай ард түмэн зөвхөн араатан гөрөөсийг ч хайрлан 
хамгаалж байсангүй бусад хэвлээр явагч, жигүүртэн 
шувууд, загасыг ч хайрлан хамгаалахад зохих ёсоор 
анхаарал хандуулж иржээ. Монголчууд шувууг 
тэнгэрийн амьтан хэмээн дээдэлсээр ирсэн бөгөөд 
хамаа бусаар агнадаггүй. чухам тэнгэрийн амьтан 
гэж нэрлэдгийн гол учир нь монголчууд өнө эртнээс 
тэнгэрийг эцэгтэйгээ адилтган маш ихэд хүндэтгэсээр 
ирсэнд оршино. Есүхэй баатрын боржигон овгийнхны 
онгон сүлд нь цагаан шонхор шувуу байжээ. Энэ нь 
шонхор шувууг монголчууд өнө эртнээс энэрэн шүтэж 
ирсний нэгэн баримт юм. 

Амьтны тухай хуулийн 9.2.1-д зааснаар шивэр хөтүү, 
дагуур ятуу, эрээнхавирга хахилаг, говийн ногтруу, 
хар хур, эгэл сойрыг жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-ны 
өдрөөс 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл;
9.2.2.Галуу, нугас болон ус, намгийн бусад агнуурын 
шувууг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 8 дугаар 
сарын 31-ний өдөр хүртэл, 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 
дараа оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл агнахыг 
хориглоно. Хүлээлгэх хариуцлага: зТХ-ийн 7.6.1-7.6.5, 
11.22.3-11.22.4 ЭХ-ийн 24.5.1-25.5.2, АТХ-ийн 37 дугаар 
зүйл
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ХЭРЭМ 
Хэрэм хүүхэд шиг цагаан сэтгэлтэй, нэг модны 

оройгоос нөгөө модонд гайхамшигтайгаар дүүлж явдаг 
сэргэлэн амьтан, модны оройд байхад нь буудахад 
нуугдах буюу нуугдахгүй үед хоёр хөлөөрөө нүүрээ хаадаг 
учир алахыг хүсдэггүй байжээ.

Ан амьтныг хамгаалахын тулд газар дэлхийн бүх 
амьдрал, бүх байгаль орчинд нэгэн адил болгоомжтой 
хандаж хамгаалах ёстой. Өвгөдийн ёс заншлыг залуу 
үеийнхэнд эзэмшүүлэх монгол орны ан амьтныг 
хамгаалахад нэгэн чухал алхам болох юм.

Амьтны тухай хуулийн 9.1.2-д зааснаар ойн булга, 
хадны суусар, элбэнх, шилүүс, нохой зээх, шар үнэг, хярс 
үнэг, бараан хэрэм, ойн солонго, усны булга, өмхий хүрэн, 
мануул мий, хотны үен, цагаан үен, чандага туулай, бор 
туулайг жил бүрийн 02 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 11 
дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл агнахыг хориглоно. 
Хүлээлгэх хариуцлага: зТХ-ийн 7.6.1-7.6.5, 11.22.3-11.22.4 
ЭХ-ийн 24.5.1-25.5.2, АТХ-ийн 37 дугаар зүйл
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цээр ёс-22 Монголчууд аливаа амьтныг зовоож 
тарчилгаж алахыг цээрлэдэг билээ.

цээр ёс-23 Анд явах үедээ хоорондоо хэрэлдэх, маргах, 
ан амьтдын тухай муу үг хэлэхийг цээрлэдэг

цээр ёс-24 Нялх үр төлөө дагуулж яваа цагаан сүүтэй 
амьтан, хээлтэй амьтан, бага зулзаган амьтныг агнах, 
үргээх, хөөхийг цээрлэн хэрвээ агнавал их нүгэл болно, 
эх үрс хагацах аюул ёрлоно гэдэг.

цээр ёс-25 Цасан шуурга, хүчтэй салхи, ган зуд, үер 
мөндөр, гал түймэр зэрэг байгалийн аюул гамшгийн 
үед, намаг шаварт шигдсэн болог өөрийгөө хамгаалж 
чадахгүй болсон эсхүл амь зулбан яваа амьтныг агнахыг 
цээрлэдэг.

цээр ёс-26 Хосоороо яваа ан амьтан, содон өнгө төрхтэй 
ховордсон амьтан, шинэ ирж нутагшиж байгаа амьтан, 
сүргийн манлай эцэг амьтан, сүргээр амьтныг сүргээр 
нь агнадаггүй, агнавал ан авын тэнгэр хаяна, ан амьтан 
дайжиж ховордоно гэж үздэг

цээр ёс-27 Ан амьтан цугладаг газар, ус, хужир мараан, 
онцгой овоо толгой, улаан өнгөтэй газар хөтлөөс ан 
хийхийг цээрлэдэг.
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цээр ёс-28 Ан амьтны жим гүйдэл дээр хэц тавих, хавх 
урхи зүүх, булах бусад хөнөөлт арга хэрэглэх, нүхэнд ус 
цутгах, утах, хор тавих, ичдэг амьтныг ичээнд алах, үүр 
ноохой ичээ нүх зэрэг амьдрах орчныг эвдлэн сүйтгэх 
зэргийг ихэд цээрлэдэг байжээ. Эдгээр цээрийг зөрчсөн 
хүнийг анчин бус алуурчин гэж үздэг байжээ.

цээр ёс-29 Монголчууд загасыг урт настай амьтан, лусын 
сүрэг гэх тул дураараа хөнөөх, идэхийг цээрлэдэг байжээ. 
зөрчвөөс лус хилэгнэнэ, нас охор болно гэнэ. Мөн тул 
загасыг дур зоргоороо гогдох, хөнөөхийг цээрлэнэ. 
Тэрчлэн ан амьтныг авлах улирал хугацаанаас өмнө нь ан 
хийхийг хатуу цээрлэдэг, ухаант түмэн юм.

Амьтны тухай хуулийн 9.2-т Ахуйн болон тусгай 
зориулалтаар дор дурдсан хугацаанд шувуу агнах, загас 
барихыг хориглоно: 

9.2.3. Дархадын цагаан загасыг жил бүрийн 8 дугаар 
сарын 01-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл;

9.2.4. Буйр нуурын загасыг жил бүрийн 5 дугаар 
сарын 15-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл;

 9.2.5. Омоль загасыг жил бүрийн 8 дугаар сарын 30-
ны өдрөөс 10 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл;

9.2.6. зарам загасыг жил бүрийн 9 дүгээр сарын 05-ны 
өдрөөс дараа оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл;

9.2.7. Алтайн сугас загасыг жил бүрийн 6 дугаар 
сарын 15-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл;

9.2.8. Энэ хуулийн 9.2.3-9.2.7-д зааснаас бусад загасыг 
жил бүрийн 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 
15-ны өдөр хүртэл барихыг хориглоно. 

Хүлээлгэх хариуцлага: зТХ 7.6.1-.7.6.5, ЭХ-ийн 24.5.1-
24.5.2, АТХ-ийн 37 дугаар зүй
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цээр ёс-30 Ан амьтан ер бусын номхон хүлцэнгүй 
байдалтай айл амьтны хот хорооны ойролцоо идээшиж, 
хүн малаас огт үргэхгүй байгаа үед газар усны эзний хүнд 
үзэгдэх хэлбэр, эсвэл өвөг дээдэс бөө удганы сүнс гэж 
үзээд ийм амьтдыг агнахыг цээрлэдэг.

 цЭЭРЛЭХИЙН УчИР Нь: 

“Үртэй амьтны үрийг таслах ёсгүй” гэдэг хэлц нь ан амьтдыг 
хүйс тэмтрэн дуусгаж болохгүй гэсэн утгыг илэрхийлнэ.

цээр ёс-31 зээр гөрөөсийг хаж тавин агнавал анчин 
хүн хойд насандаа борви хянгаа тасчуулан зовно, 
зээр гөрөөсийг орооны цаг, хээлтэй үед нь намнавал 
хангай дэлхийн хишиг хомстоно, ан амьтныг тарчилган 
зовоовол хүний амьдралд гай барцад ирнэ.’

цээр ёс-32 Хангайн хишгийг хүртэж, байгаль эхтэйгээ 
зохирон амьдарч ирсэн гөрөөчин хүний “108 цээр” 
гэж амьтдыг, эх дэлхийгээ хайрлах их ухаан байжээ. 
Тэд ан амьтныг авлах улирал хугацаанаас өмнө нь 
ан хийх, хэрэгцээнээс илүүг агнах, үүр ноохой ичээг 
эвдэж бусниулахыг цээрлэнэ. Нүх /гэр орон/-д ус 
цутгах, утах, хавх урхи зүүх, хор тавих зэрэг аргаар ан 
агнахыг цээрлэж ан амьтныг тарчилган зовоож амийг 
нь хөнөөхгүй хэмээх уламжлалтай байв. Эдгээр цээрийг 
зөрчигсдийг гөрөөчин бус алуурчин гэж үздэг байж. 

Амьтны тухай хуулийн 9.1.3-д зааснаар тарвагыг жил 
бүрийн 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс дараа оны 8 дугаар 
сарын 20-ны өдөр хүртэл агнахыг хориглоно. Хүлээлгэх 
хариуцлага: зТХ-ийн 7.6.1-7.6.5, 11.22.3-11.22.4 ЭХ-ийн 
24.5.1-25.5.2, АТХ-ийн 37 дугаар зүйл
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цээр ёс-33 Монголчууд бол байгалийг амьтай хэмээн 
танин мэдэж, тэр хэмжээгээр ухаалаг харилцаж байсан 
ард түмэн юм. Тиймдээ ч ан амьтныг агнахдаа ид бах 
болгодоггүй. Учир нь шүтлэг бишрэлийн ёсоор бол ан 
амьтан бол газрын эзэн буюу савдгийн мэдлийнх билээ. 
Тиймээс ч газрын эзнээс уучлал гуйж, гэмээ наминчилдаг 
байжээ. Тэрчлэн хос амьтны нэгийг өнчрүүлэхгүй гэсэн 
өрөвч нинжин сэтгэлтэй тул ижил хосоороо яваа ан 
амьтны амь таслахыг тэвчдэг.

Зэрлэг амьтдын хууль бус антай холбоотой хууль
ЗТХ-ийн 7.6.1-7.6.5, 11.22.3-11.22.4,  
ЭХ-ийн 24.5.1-24.5.2
АТХ-ийн 37 дугаар зүйл

цээр ёс-34 Гөрөөлөх цаг хугацаа, агнах амьтны нас, хүйс, 
тоо толгойг хүртэл харгалздаг юм. сүргээс эх үрийн аль 
алийг агнахыг хатуу хориглож, цагаан сүүтэй амьтны 
улаан цусыг гаргаж болохгүй хэмээн ихэд цээрлэдэг. 
зөвхөн өөрийн амин зуулгаас ангид ашиг хонжоо олох 
санаагаар агнах ёсгүй хэмээдэг. 
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Эрүүгийн хуулийн 24.5 дугаар зүйл. Хууль бусаар ан 
агнах

1.Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт 
зөвшөөрөлгүйгээр амьтан агнасан, барьсан, эсхүл ховор 
амьтныг тусгай зөвшөөрөлгүйгээр агнасан, барьсан, 
зориудаар тэжээж гаршуулсан, үржүүлсэн, тэдгээрийн 
гаралтай түүхий эдийн зүйлийг хадгалсан, худалдсан, 
худалдан авсан, тээвэрлэсэн, гадаад улсад гаргасан, 
ховор амьтны чихмэл, эд, эрхтэн, тэдгээрийн гаралтай 
түүхий эдийн цуглуулга хийсэн бол таван мянга дөрвөн 
зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван 
жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл 
нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ.

2.Нэн ховор амьтныг тусгай зөвшөөрөлгүй агнасан, 
барьсан, зориудаар гаршуулан тэжээсэн, амьдрах орчныг 
алдагдуулсан тэдгээрийн түүхий эдийг бэлтгэсэн, 
тээвэрлэсэн, хадгалсан, худалдсан, худалдан авсан, 
гадаад улсад гаргасан, нэн ховор амьтны чихмэл, түүхий 
эд, эд, эрхтэн, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн 
цуглуулга хийсэн бол арван мянган нэгжээс дөчин 
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, 
эсхүл хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хорих 
ял шийтгэнэ, АТХ-ийн 37 дугаар зүйл

АТХ-ийн 37 дугаар зүйл

цээр ёс-35 шувууны ан буюу шувуудыг агнахад ач 
холбогдол өгдөггүй байсан бөгөөд жигүүртнийг ч мөн 
хайрлан хүндэтгэдэг байж. Тиймдээ ч өндгөө дарсан 
шувууг үргээж, цочоодоггүй, шувуудын өндгөнд сүүдрээ 
хүргэдэггүйг үр хүүхдэдээ сургасаар ирсэн бөгөөд 
Төрийн шагналт зохиолч Д.Нямаагийн “Талын шувуудын 
өндгөнд сүүдрээ бүү хүргээрэй” шүлгийг монгол хүүхэд 
бүр цээжилж өсдөг гэвэл хилсдэхгүй. Усны шувууд нь 
хань ижилдээ үнэнч хагацуулж орхивоос орь ганцаар 
шаналан зовж гашууддаг тул агнахыг цээрлэж шувуудын 
хараал хүрнэ хэмээдэг. Угтаа энэ нь амьтныг хайрлахын 
учир юм. Нүүдлийн шувуу, нүүдэлч амьтад ирэхэд сааль 
сүүний дээжээ өргөж, хурайлан угтдаг ариун уламжлал 
одоо ч тасраагүй. 
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цээр ёс-36 Бидний өвөг дээдсээс уламжлан ирсэн 
уул усаа тахидаг зан үйл одоо ч үргэлжилж байна. Эх 
байгальтайгаа зохирон амьдарч ирсэн монголчууд үр 
хойчдоо ч өвлүүлэн үлдээх нь тодорхой билээ. шүтлэг 
бишрэлээрээ онцгойлон үзэж, онголон дархалж, оройд 
нь овоо босгосон тэрхүү уул усаа тогтоосон цаг хугацаанд 
тахидаг. Энэ гүн хүндэтгэлт газар нутгийн өвс ургамал, 
хөрс шороо, хад чулуу, ан амьтанд ер гар хүрдэггүй. 
Хэрэв энэ ёсыг зөрчвөл газар усны эзэн / лус, савдаг) 
хилэгнэж, байгалийн гэнэтийн аюул болж хүн малд гай 
болно гэж үздэг. Энэ бол эх дэлхийгээ хамгаалах үзэл юм. 

Амьтны тухай хуулийн 9.2.1-д зааснаар шивэр хөтүү, 
дагуур ятуу, эрээнхавирга хахилаг, говийн ногтруу, 
хар хур, эгэл сойрыг жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-ны 
өдрөөс 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл;

9.2.2. Галуу, нугас болон ус, намгийн бусад агнуурын 
шувууг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 8 дугаар 
сарын 31-ний өдөр хүртэл, 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 
дараа оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл агнахыг 
хориглоно.

Хотон шувуу нь Амьтны тухай хуулийн 7.1-д 
зааснаар Нэн ховор амьтны жагсаалтад багтсан бөгөөд 
агнасан тохиолдолд ЭХ-ийн 24.5.1-24.5.2-т зааснаар ял 
шийтгүүлнэ. 

Хүлээлгэх хариуцлага: зТХ-ийн 7.6.1-7.6.5, 11.22.3-
11.22.4 ЭХ-ийн 24.5.1-25.5.2, АТХ-ийн 37 дугаар зүйл
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цАГ АГААРыГ АН АМьТНААР 
шИНжИХ УХААН

	Уулын бор гөрөөс намрын эхний цасны үеэр модны 
зах, хавар хяраар хэвтрээ засвал өвөл нь өнтэй.

	Буга оройгоор урамдвал өвөл өнтэй болно.

	Аргал угалз талд бууж ирвэл өвөл хүйтэрнэ.

	Намар эрт аргал, угалз, хулан, зээр задгай усанд ойр 
ойрхон дахин дахин ирж ус ууж байвал цас багатай, 
хүйтэн өвөл болно.

	Үхэр оготно, ам цагаан хулгана, хөеөгөө их 
цуглуулбал өвөл нь зудтай, бага цуглуулбал өнтэй 
байдаг.
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	Говь нутагт могой нүхнээс гарч ил явах нь олширвол 
бороо ордог.

	Цэлмэг сайхан өдөр загас гэнэт баригдахаа боливол 
бороо удаан хугацаагаар орохын шинж.

	Мэлхий усны гадаргуугаас дөнгөж хамрынхаа 
үзүүрийг цухуйлган гуагалбал цаг агаар муудаж 
шуурга тавина.

	Намгийн мэлхий үдшийн цагаар удаан хугацаагаар 
гуагалбал маргааш нь цэлмэг сайхан өдөр болохын 
шинж.

	Тарвага эрт хөеөгөө цуглуулж эрт ичвэл, өвөлдөө 
хүйтэрч цаг зүтгүү болохын шинж.

	Тарвага ичээгээ нүхний амнаас түлхвэл өвөл удаан 
зүтгүү болно.

	Тэнгэр бүрхэг байхад тарвага хошгирвол тэнгэр 
удахгүй цэлмэнэ.

	Тарвага нүхнийхээ амсрыг тойруулан чулуу 
шороогоор хүрээлбэл бороо зүсрэн орох буюу үер 
болно.

	Муур нохой цагариглан хэвтэж, хошуугаа дөрвөн 
хөлний хооронд хийж унтах нь салхи ширүүсэх, цас 
бороо орохын шинж.

	Муур хумсаа хурцалж, найтаах нь тэнгэр бүрхэж хур 
бороо орохын шинж.

	Туулайн бөөр нь битүү өөхөлсөн байвал өвөл 
хүйтэрнэ.

	Буга эврээрээ их сэжлэх нь тэнгэр муудахын шинж.

	Усны шувууд намар орой маш дээгүүр нисэн 
өнгөрвөл өнтэй өвөл болохын шинж. Доогуур нисч 
өнгөрвөл зудархуу өвөл болно.

	Болжмор сүрэг сүргээрээ олон дахин нисж буух, 
биеэ ойр ойрхон сэгсрэх нь хүйтрэхийн шинж.

	Хэрээ мод, чулуу, хашаа хороон дээр сууж гуаглавал 
хавар, намрын улиралд шороо шуурах, өвлийн цагт 
цас орохын шинж.
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