
Лусын дагина Мод Эгшиглэн

Багш Ээж Ойн савдаг

Анар Ану Билгээ



Сургуулийн гадаа...

Дрр 
Др

р

Дрр 
Др
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Сайхан. Сайхан 
амарсан уу 

Анараа?
Өнөөдөр багш 

бидэнд мөнгөний 
тухай илүү их 

ойлголтыг өгнө 
гэсэн...

Тийм үү?

Тийм шүү. 

Өмнө нь чи надад 
хүсэл хэрэгцээгээ 

хэрхэн ялгахыг 
сургасан шүү дээ.

За ангидаа хурдан 
орцгооё.

Сайхан амарсан уу 
Ану?
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анги... 

₮

Сайн байцгаана уу, 
хүүхдүүдээ?

Сайн, багшаа Та 
сайн байна уу?

Сайн, багшаа Та 
сайн байна уу?

Багш нь өнөөдөр та нарт 
мөнгөний тухай бяцхан 
түүх ярьж өгье. Тэгээд 

дараа нь мөнгөний тухай 
дэлгэрэнгүй ярилцъя.
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Эрт дээр үед мөнгө 
гэж байдаггүй байхад 

төлбөрийн хэрэгсэл нь 
бараа бүтээгдэхүүн байжээ. 
- Малчид ноосоо гурилаар 
сольж анчид мах, арьсаа 
талхаар арилждаг байв.

Асуулт байна 
багш аа!

Энэ нь тэдний дунд маргаан гаргаж цаашид арилжаагаа хийх илүү сайн арга зам хайхад 
хүргэжээ. ЭХЭН ҮЕ- д... Шүр, сувд, хясаа, жижиг амьтад, тариа зэргийг арилжааны 

хэрэгсэл болгон ашиглаж байсан түүхтэй. Дараа нь төрөл бүрийн металлаар мөнгийг 
хийж эхэлжээ. Гэтэл энэ нь хэтэрхий хүнд байсан тул металлийг цаасаар орлуулан 

мөнгийг хийж эхэлсэн нь одоо болтол хэрэглэгдэж байна.

За асуугаарай...

Би зоосон мөнгө хийдэг 
байсан талаар сонсож байсан. 
Харин цаасан мөнгийг хаана 

үйлдвэрлэдэг юм бол?

Манай улсын мөнгөний нэгжийг Төгрөг 
гэдэг. Анхны цаасан дэвсгэртийг 

ЗХУ-д хэвлүүлж байсан бол сүүлийн 
үед Франц, Герман, Их Британи зэрэг 
улсад маш их өртөгтэйгөөр захиалан 

хэвлүүлдэг болжээ.
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Хөөх ямар их өндөр 
үнээр бүтдэг юм бэ?

Цаасан мөнгийг маш их 
өртөгтэйгөөр хэвлүүлдэг 

гэсэн. Та илүү ихийг хэлж 
өгөөч.

Ану тийм шүү. Маш их 
өртөгтэйгөөр хэвлүүлдэг. 
Ойролцоогоор 1 төгрөгийг 

70 төгрөгөөр, 5000 
төгрөгийг 150 төгрөгөөр 

үйлдвэрлэдэг.

Хөөх...

Бага дэвсгэрт болох 1, 5, 10, 
20, 50-ийн дэвсгэртүүд том 

дэвсгэртийн хэвлэлтийн 
өртөгтэй ойролцоо байгаа 

биз.

4 5



Тэгэхээр ийм өртөгтэй хэвлэгдсэн 
цаасан мөнгөний насжилтын хувьд гэвэл
бага дэвсгэрт 1-2 жил, том дэвсгэрт 3-4 

жил хэрэглэж байна. Монгол улсын 
мөнгөн тэмдэгтийн загварыг Их хурал 

баталж Төв банк буюу Монголбанк 
захиалж хэвлүүлдэг байна.

Тийм шүү хүүхдүүдээ. Бүгдээрээ Ану 
шиг байх хэрэгтэй. Мөнгөө ариг гамтай 
хадгална гэдэг ч гэсэн эх орондоо хийж 

буй бидний бас нэг тус юм.

Би мөнгөө гамтай цэвэрхэн 
хэрэглэхийг хичээдэг. Гэхдээ 
энэ нь ийм чухал, эх орондоо 

бага ч гэсэн хувь нэмэр оруулж 
байгаа гэдгээ мэдээгүй юм 

байна.

Багшаа би өөрийнхөө мөнгийг 
цэвэрхэн гамтай хэрэглэдэг 

гэж боддог. Бас хуримтлуулсан 
мөнгөөрөө түрийвч авсан.

Иймд бид мөнгийг зөв 
хадгалж сурвал эдэлгээ 
уртасна. Гадны үйлдвэрт 

өндөр үнэ төлж 
хэвлүүлэх зардалаа 

хэмнэх нөхцөл бүрдэх 
юм. Хэрвээ та нарт 

хуримтлалын хайрцаг 
байдаг бол 20, 50, 100, 

200, 500-ын зоосон 
төгрөг бас байдаг шүү 
дээ. Насжилт нь ч урт, 

бат бэх.
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Манайхаан гэртээ 
харих замдаа PC 

тоглох уу?

Билгээ их 
мөнгөтэй байна.

Билгээтэй хамт явъя.

Мөнгө бол хүссэн 
мөрөөдлийг биелүүлэгч. 
Мөнгөтэй байхад бүх л 

зүйлийг авч болно.
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Яагаад Билгээтэй хүүхэд бүр найзлахыг 
хүсдэг юм бол? Билгээ мөнгөгүй байсан бол 

хүүхдүүд яаж хандах бол. 

ДИН ДОН

Д
И
Н
 Д

ОНгЭр... 

Сайн уу, Ээжээ?

Сайн, миний хүү 
хичээлээ сайн 

хийсэн үү?
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Хүний хөл хүрч байгаагүй нэгэн 
тайгад Анар Ану хоёр аялаж явлаа. 

Анар “Үндэсний газар зүй” сэтгүүл уншиж 
байгаад ширээн дээрээ унтаж орхив...
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Сонин юмдаа хаалга 
харагдахгүй хэрнээ орж 

болохгүй юм.

Нууц үгтэй юм болов уу?

Үзэсгэлэнт ойн цоорхойн 
эхэнд аварга том нарс модон 

хаалга харагдана. 
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Сайн явж байна уу Анар, 
Ану хоёроо! Хүний хөл 
хүрээгүй газар орныг 

судлан явсаар л байна уу?

Хөөх миний нэрийг 
мэддэг юм байна! 

Сайн явж байнаа, та сайн 
байна уу.

Уучлаарай, Та хэн бэ?

Би энэ ойн эзэн савдаг байна. 
Хүүхдүүдийн хэрэг зориг юунд 

билээ?
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Энэ их ой тайгыг судлаж мэдэх гэсэн юм аа, бас 
тэртээ алсад харагдаж байгаа өндөр уулын сүрлэг 

оргил дээр гарсан анхны хүүхдүүд болмоор 
байна?

Энэ ойд аялах амаргүй, оргил хүрэх 
бүүр ч хэцүү, олон саад бэрхшээлийг 

өөрийн оюун ухаан, тэсвэр тэвчээрийн 
хүчээр туулж гарна. Та хоёр чадах уу?

Бид чаднаа. Та биднийг ой тайгад 
аялахыг зөвшөөрөөч?
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Аялалдаа 
хэрэг болох 
зүйл байвал 

сонгоод 
аваарай.

Хаалгаар орохоос өмнө та хоёрт 
тус болох хэдэн зүйлсийг санал 

болгоё.

Энэ гар утсаар та хоёр хамгийн 
сайн найз руугаа нэг л удаа 
залгаж болно, энэ утасны 

цэнэг дуусахгүй бас эвдрэхгүй. 
Харин дашмагтай ус уумагц 

дахин дүүрч хэзээ ч дуусахгүй.

Тэр боодолтой мөнгөний 
учрыг асууж болох уу?

12 13



Үүргэвчинд минь дашмагтай ус
 байгаа, энэ ууланд олон гол горхи байгаа, 

усны оронд мөнгө авъя. Энэ мөнгийг 
авбал гар утас зөндөө олныг авч болох юм 

байна даа. Гэхдээ тэр утсаар ямар ч үед 
найзтайгаа ярьж болдог гэхээр 

авахаар шийдлээ.

Энэ ойд орохоос чинь 
өмнө та нарт захих зүйл 
байна. Энэ ойн амьтан 

бүр хүний хэлээр ярьдаг, 
ус ургамал бүхэн нь 

хамгаалагч эзэнтэй юм 
шүү.

Тэр хуучин гутал 
юунд ч хэрэг болохгүй. 
Жаахан загасны хоол, 

арвай будаа авъя.
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Баярлалаа.

Танд баярлалаа. 

Аян замдаа 
сайн яваарай 
хүүхдүүдээ. 

Сайн уу, Анараа

Сайн уу 
Эрвээхэй минь, 
энэ ойн амьтан 
бүхэн намайг 

таних юм.
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Энэ ойд зам огт алга байна даа. 
Оргил ойрхон харагдаж байгаа ч 
өнөөдөр амжиж гарч чадахгүй нь 

бололтой.

Ам ямар их 
цангаж байнаа.

Горхи байна. 
Ус ууж жаахан 

амаръя.
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Ус ийм ойрхон байгаа 
хэрнээ хутгах гэхээр 
холдоод байх юм.

Сайн уу Ану, Анар хоёроо 
сайн явж байна уу. Ам чинь 

цангаа юу?
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Надад мөнгө байна. 
Даан ч ийм үед ямар ч 

нэмэр алга. 

Аан тиймээ. Бид ус уух 
гэсэн боловч ус улам л 

холдоод ууж болохгүй юм?

Ус уухаасаа өмнө миний 
загаснуудыг хооллох 
хэрэгтэй үүний дараа 

хүссэнээрээ ууж болно!

Харин надад байна.
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Аялалын зам урт одоо 
бид явъя даа.

Танд маш их баярлалаа. 
Баяртай.

Одоо замд тааралдсан 
гол горхи бүрээс ундалж 

болно. Замдаа сайн яваарай 
хүүхдүүд минь.
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Өлсөж байна 
шүү.

Хөөх ямар догь вэ. 
Самар байна.

Яаж авч идэх вэ.
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Хөөе 
чи чинь яаж 

байна.

Уучлаарай, би . . би . . би . . 
өлсөөд тэгээд самар унагаж 

идэх гээд л.

Над дээр шувууны үүр 
байгааг харахгүй байна уу?
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Би харсангүй. 
Уучлаарай. Та надад 
хэдэн боргоцой өгч 

туслаач.

Би чамд боргоцой 
хүссэнээр чинь өгч 

болно. Харин чи 
эхлээд шувуудад сайн 

сайхан зүйл хийх 
хэрэгтэй.

Ямар сайн 
зүйл хийх 

билээ?

Шувуудыг хооллох 
ч юм уу эсвэл 

ангаахайнуудад 
сайхан дуу дуулж өг.
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Надад шувуудыг хооллох юм юу ч 
байхгүй. Үүргэвчинд мөнгө л байна. 
Ойн эзний санал болгосон арвайг 

авсан бол хэрэг болох байжээ.

Байна уу Эгшиглэн үү? 
Би Ану байнаа.

Аан нээрээ...
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Сайн уу Ану. Чи хаана 
байгаа юм бэ? Цаана 

чинь шувуудын жиргээ 
сонсогдоод байна.

Харин энэ шувуудад чи 
дуулж өгөх хэрэгтэй 

байна. Эгшиглээн 
найздаа туслаач.

Хэрвээ чамд тийм чухал 
хэрэг болсон бол би 
дуулж өгье л дөө...

Хүүхдүүд минь 
самраа авдаа.
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Баярлалаа, баяртай 
шувуухайнуудаа
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Миний хүү сэрээрэй, сэрээрэй.

Ээжээ та ажлаасаа 
ирчихсэн юм уу.

Миний хүү хичээлээ хийж 
байгаад ширээн дээрээ 

унтжээ дээ. Одоо 2-уулаа 
хоолоо хийе.
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Ямар сонин зүүд вэ. Өнөөдөр 
сургууль дээр болсон явдлаас 
хойш мөнгөний хүч чадлын 

тухай нилээд бодсон, үүнээс л 
болж ийм зүүд зүүдлэгджээ дээ.

26 27



Цаасан мөнгө (нүүр, ар)

Сайн байцгаана уу? Намайг Төгрөгийн 
хүү Төгрөгхөн гэдэг. Би та бүхэндээ 

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гүйлгээнд 
хэрэглэгддэг мөнгөн дэвсгэртийг 

танилцуулж байна.


