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ТАГНУУЛ СУДЛАЛ

ҮЙЛДВЭРИЙН ТАГНУУЛ БА ҮЙЛДВЭРИЙН
СӨРӨХ ТАГНУУЛ ҮҮССЭН НЬ

Доктор, профессор Л.Батдолгор

Үйлдвэрийн тагнуул ба сөрөх
тагнуулын маш олон гайхамшигтай
операциуд байдаг. Нэгнийх нь тухай
яриад нөгөөгийнх нь тухай дурдахгүй
байж үл болно. Тийм учраас энэхүү
өгүүлэлдээ ямар нэг операцийн тухай
биш, нууц дайны энэ салбар хэрхэн
үүссэн тухай өгүүлэх болно.
Эртний
Ром
эдийн
засгийн
тагнуулын сайн зохион байгуулагдсан
албатай байсан. Ром өөрийн хөршүүдийн
тухай, эсрэг талынхаа эдийн засгийн
ололтууд, түүний дотор цаг уур, зам
харгуйн байдал, газар нутгийн үржил
шим, хүн ам, хүнсний хангамжийн
нөөц, тэдгээрийг агуулдаг газрууд,
сүм хийд ба төр, засгийн удирдагч
нарын хуримтлуулсан эрдэнэс баялгын
талаар тодорхой мэдээлэл цуглуулдаг
байв.
Энэ бүх эрдэнэсийн санг тагнуул
туршуулууд илрүүлж,
эцэст нь
эдгээр эрдэнэс Ромийн Эзэнт гүрний
“үнэт эрдэнэсийн авдарт” ордог байсан
байна. Өнөөгийн эрдэмтдэд түүнээс
эртний, мөн түүнээс дараачийн үеийн
эрдэнэсийн тухай мэдээлэл байгаа
мөртлөө тухайлан Ромийн үеийнх л
байхгүй байгаа нь тохиолдлын хэрэг
биш юм.
Ромийн эзэн хаан Юстинианы
туршуулууд болох персийн тэнэмэл

дервишүүд таягийг хөндийлсөн зайнд
Хятадаас торгоны хорхойг авчирч
торго үйлдвэрлэх нууцыг нээсэн байна.
Тухайн үед Япончууд Хятадуудыг
татгалзана гэдгийг мэдэж байсан
боловч Японд торго үйлдвэрлэх хятад
мастеруудыг урих зорилготой мэтээр
албаны төлөөлөгчдийг илгээж байсан
гэдэг. Япончууд Хятадын эзэн хааны
ордонд бүх нууцыг мэдэх түвшинд
ажиллаж байсан бөгөөд тун удалгүй
Япон улс өөрийн торго үйлдвэрлэдэг
болсон байна.
“Монголд тагнах үйл ажиллагаа
үүсч хөгжиж ирсэн нь маш эртний
улбаатай
буюу
өвөг
Монголын
Хүннүчүүдийн үеэс,
дор
хаяад
МЭӨ XII зуунаас эхэлж, МЭӨ IIIII зуун гэхэд хэлбэршлээ олжээ”.1
2000 хол давсан тэртээх он жилүүдэд
төр улсаа байгуулж оршин тогтнож
байсан Монголчуудын дээд өвөг Хүннү
нар гадаад тагнуулын ажиллагааг
амжилттай явуулдаг байсан төдийгүй
сөрөх тагнуулын ажиллагааг ч сайтар
зохион байгуулж байсан түүхийн
баримт байна. Тухайлбал: “Хүннүгийн
Шаньюй өөрийн улсын нэгэн ван
хятадад урвах гэж байгаа тухай
мэдээ авчээ. Шаньюйг устгаж хятадад
дагаар орох гэсэн вангийн саналыг
Ж.Бор. Монголын тагнуулын урлаг эрт,
эдүгээд. УБ., 2010, т. 6
1

4

“ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë. 2020 ¹ 3 (51)

Хятадын эзэн хаан У Ди хүлээн авч
бослого гаргахыг хүссэн ванд цэргийн
тусламж үзүүлж Хүннүг дотроос нь
хагалан бутаргахаар 20 мянган цэргийг
НТӨ 103 онд Хун У гэгч жанжнаар
толгойлуулан Хүннү рүү илгээсэн
байна. Урвагч вантай уулзах газраа
урьдчилан тогтсон байж. Хун У-гийн
цэрэг болзоот газраа ирвэл сөрөг
тагнуулын аргаар урвагч вангийн үйл
ажиллагааг олж мэдсэн Хүннү нар
гарах гэж буй бослогыг хэдийнээ дарж
улмаар бослогод нэгдэхээр ирсэн
хятадын цэргийг бүслэн авч буулган
авчээ”.2
“Монголын
тулгар
төр
байгуулагдаж Чингис хааныг Монгол
Улсын хаанаар өргөмжилснөөс хойш
цөөн хэдэн жилийн дараа Харагчин
гахай жилийн (1203 он) хавар
Хэрэйдийн Ван хан Тоорил, түүний
хөвгүүн Нилха Сангум, Чингис хааны
хүчтэй өрсөлдөгч жадран овгийн
Жамуха, хааны авга Алтан, Хучар
нарын язгууртан ихэс “Сангумын
охин Чаурбэхийг хааны ууган хүү
Зүчид бэр буулгаж өгөх ураг барилдах
хурим
найр
хийх
“халхавчаар”
хааныг ойр дотны хүмүүсийн хамт
урин авчирч гэнэдүүлэн барьж хөнөөх
нэн аюултай хуйвалдааныг үгсэн
зохион байгуулахаар зэхэж байсныг
хуйвалдаанд оролцогч Их Чэрэн
эхнэртээ үг алдсаныг Хэрэйдийн
хүрээнд байсан Чингис хааны үнэнч
хүмүүс (туршуулууд Л.Б.) Бадай,
Хишлиг нар мэдэж уг явдал үнэн
болохыг дахин шалгаад хаанд мэдээ
хүргэснээр3 Монголын төрд нүүрлэсэн
их аюулыг сэрэмжлэн зайлуулсан

гэдэг.
“Азовын тэнгис хавийн Калка
голын тулалдаанд 1223 онд Чингис
хаан орос, кипчакийн цэргийг бут
цохисон. Тэр үед оросын түүхчид энэ
тулалдаанд онцгой ач холбогдол өгөөгүй.
Он дарааллын бичигт Оросын энэ шинэ
дайсан “урд өмнөх дайснуудаас хүчтэй
юм” гэж л тэмдэглэж байв. Гэвч хааны
ордныхны хувьд энэ тулалдаан, дараа
нь Днепр мөрнийг өгссөн дайралт үнэн
хэрэгтээ шинэ газар нутгийн төлөө
хийсэн монголчуудын тагнуулын аян
дайн байсан юм. Оросын эрх баригчид
энэ тулалдааны дараа Монголын хэдэн
зуун туршуул Орос газарт үлдэж хүн
амын байдал, шинэ газрыг судлаж
байсныг ойлгосонгүй. “Тагнуул“-ын
энэ ажил 14 жил үргэлжилсэн байна.
Энэ хугацаанд монголчууд оросын
вангуудын тухай асар их мэдээлэл
цуглуулжээ.
Оросын
хуваагдмал
байдал,
вангууд
хоорондоо
дайсагналцаж цэргийн нэг жанжны
удирдлагын дор байлдах чадваргүй
байсан нь монголчуудын хувьд онцгой
үнэтэй мэдээлэл байлаа”.4
“Жинхэнэ эдийн засгийн болон
цэрэг-үйлдвэрийн тагнуулыг үүсгэн
байгуулагч нь Чингис хааныг гэж
тооцдог нь үнэн бололтой. Ирээдүйн
дайсныхаа нутаг дэвсгэр дэх эдийн
засгийн байдал, байгалын баялаг,
ашигт
малтмал,
үйлдвэрлэлийн
(гар урлалын) хөгжлийн түвшин,
цэргийн хэрэг, нуугдмал баялагыг
судлахгүйгээр Чингис хаан нэг ч
аян дайныг эхлүүлдэггүй байжээ.
Туршуулуудын
туслалцаатайгаар
Чингис хаан ба түүний ойрын

Д.Тод. Монгол нууцын товчоон. УБ., 1992,
т. 28
3
Р.Сайшаал. Чингис хааны товчоон. Дээд
дэвтэр. Хөх хот, 1985, т. 259-260

4

2

Татаро-монгольский
КГБ. История
спецслужб в зеркале средств массовой
информации. Тайная канцлярия. №1 (63) М.
2001, стр. 8-9
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залгамжлагч нарын гарт аббасидуудын
асар их баялаг, хятадын хаад,
багададуудын халифуудын эрдэнэсийн
сан, исидуудын алт цутгадаг байв.
Чингис хааны аян дайн өвөрмөц
байсан. Тиймээс түүнийг одоо “ноухау” гэж нэрлэдэг бөгөөд эзэлсэн
хотуудын мастерууд, зэвсгийн болон
алтны дархчууд, уран барилгачид,
нууц үйлдвэрлэл эрхлэгч нарын амийг
өршөөгөөд ч зогсохгүй, хууль гаргаж
бүх ард түмнүүдийн бий болгосон
шилдэг бүхнээс суралцдаг байлаа.”5
Орос болон Европын орнуудыг
тагнан
турших
ажиллагаандаа
Монголчууд хивчагууд,
оросуудыг
төдийгүй итали, англи хүмүүсийг
ч ашиглаж байжээ. Тухайн улс
орнуудын нийгэм, улс төр, шашин
шүтлэг, үндэсний онцлогыг харгалзан
үндэстэн хоорондын болон шашны
зөрчил, тэмцлийг ашиглах, цуу мэдээ
цацах, эрх мэдэл амлах, цол хэргэм
эрх мэдэл олгох, бүх нийтийг айдаст
автуулах гэх мэтийн аргаар нийгмийн
янз бүрийн давхрагын хүмүүсийг
тагнуулч,
туршуулаар
элсүүлж
6
байжээ.
Эзэн Чингис хааныг залгамжлагч
их хаадын үед ч тагнуул, сөрөх
тагнуулын ажиллагааг чамгүй сайн
явуулж байсан байна.
XVIII зуунд шаазан үйлдвэрлэх
арга
“хятадын
нууц”-ыг
мэдэх
гэж хөөцөлдөж эхэллээ. Хятад руу
олон тооны туршуулуудыг илгээж
тэдгээрийн дотроос нэг нь энэ хэрэгт
Р.В.Денисов.
Соискатель
кафедры
экономики
Российского
университета
дружбы
народов.
“Из
историй
экономической разведки” Оперативник
(сыщик) №1 (26) январь, М.2011, стр. 31
6
Ж.Бор. Монголын тагнуулын урлаг эрт,
эдүгээд. УБ.,2010, т. 74
5

5

амжилт олсон ба тэр нь францын
лам-иеузит байв. Тэр эзэн хааны
шаазангийн
үйлдвэр
байрладаг
хаалттай хот Зиндэжэньд нэвтэрч
чаджээ.
Хэдийгээр
хятадын
сөрөх
тагнуулынхан
сонор
сэрэмжтэй
байсан ч франц хүн шаазангийн
үйлдвэрлэлийн технологи нарийвчлан
судлаж,
түүхий эдийн дээжийг
Францад
илгээж
чаджээ.
Хэсэг
хугацааны дараа алдартай Севрийн
шаазанг тэнд үйлдвэрлэж эхлэв.
Мөн түүнчлэн Севред ажиллаж
байсан Английн туршуул Томас Бриан
Францчуудаас шаазан үйлдвэрлэх
технологийг хулгайлж, удалгүй тэр нь
Англид патент авсан байна.
Германы
химичид
(чухамдаа
алхимич Фридрих Бетгер) шаазангийн
үйлдвэрлэлийн нууцыг бие дааж XVIII
зууны эхээр нээснийг хэлэх хэрэгтэй.
Саксоны шаазангийн нууцын хойноос
хятад шаазангийн араас хөөцөлдөхөөс
ч дутахгүй ажиллаж байжээ. Бетгер
өөрийн нууцыг нягт нямбай хамгаалдаг
байсан ба түүнээс өөр хэн ч түүнийг
мэддэггүй байв. Түүний шаардлагаар
эрдэмтэн Немиц жорын хагасыг, 2
дугаар хэсгийг нь Гартельмей гэгч
цээжилж тогтоосон байжээ.
Зуун жилийн туршид шаазан
тагнах ажиллагааны гол бай байсан
гэж үзэж болно. Гэвч мэдээж хэрэг
үйлдвэрлэлийн бусад нууцын араас
хөөцөлдөж
байсан.
Английн
ган
хайлагч Фома тэр үед английн ганг
муу чанартай гэж үзэж ноорхой хувцас
өмсөж, тэнэмэл хийлчийн дүрээр эх
газар луу явсан байна. Тэнд европын
ган хайлуулах төвүүдээр орж шилдэг
зэрэглэлийн гангийн үйлдвэрлэлийн
нууцыг
хулгайлж
чадсан
байна.
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Удалгүй түүний заводууд Англидаа
хамгийн том нь болсон. Тэр баян хүн
болж, хүүхдүүд нь язгууртны хэргэм
хүртсэн аж.
Үйлдвэрлэлийн нууц бүхнийг
ямагт хүнд хөдөлмөр гаргаж олж
авч байгаагүй. Жишээ нь, дарь олж
авсныг XIV зуунд амьдарч байсан
Германы хар лам Бертольд Шварцын
нэр дээр бичдэг. Гэтэл тэр үед
түүний үйлдвэрлэлийн нууцыг онцгой
хөдөлмөр
зарцуулалгүйгээр
нэгэн
зэрэг европын хэд хэдэн туршуулууд
исламынхан
ба
хятадуудаас
хулгайлсан, эсхүл худалдаж авсан
гэж үздэг. Монголын Их эзэнт гүрний
үед монголчууд исламынхан болон
европчуудас өмнө дарины нууцыг
хятадаас
олзолсон
байдаг.
Мөн
алхимич нар хүчлийн үйлдвэрлэлийн
бүх нууцыг арабуудаас хялбархан
хулгайлсан байна.
Нөгөө талаас тухайн үед яг
одоогийнх шиг туршуулууд байнга
бүтэлгүйтдэг байлаа. Үүнээс болж
эртний олон нууцууд өнөөдрийг хүртэл
ил бололгүй үлдсэн. Жишээ нь, Дундад
зууны үеийн туйлын аюултай зэвсэг
“грекийн гал”-ын нууцыг олох гэж бүх
орны үйлдвэрийн тагнуулууд дөрвөн
зууны туршид чармайсан боловч
түүнийг тайлж чадаагүй. Гал орчин
тойрноо түймэрдэж, усаар унтраахыг
оролдвол улам хүчээ авч дүрэлздэг
байна. Грекийн галын нууц одоо
хүртэл тайлагдаагүй ба өтгөрүүлсэн
шатахуунтай харьцуулахад тэр юу ч
биш байсан гэнэ.
Дурдсан “грекийн гал”-аас гадна
герметийн бөглөө,
хүйтэн гэрэл,
жинхэнэ цэвэр төмөр, хэт хатуу
ган, олон тооны хорны нууцууд
тайлагдаагүйд тооцогддог.

Хүн төрөлхтөнд хор хохирол
учруулж болох зарим нууцуудыг
зориуд устгаж байсан тохиолдлууд ч
бий. Тухайлбал, Оросын профессор
Филиппов дэлбэрэлтийн цохилтын
долгионыг алсад радио долгионоор
дамжуулах аргыг бий болгосон ба
харин
өөрөө
лабориторидоо
нас
барчихсан хэвтэж байсныг олжээ.
Үүний дараа Николай II хааны
тушаалаар бүх баримт бичгийг аван
шатааж, харин лабораторийг устгажээ.
Хаан өөрийн хувийн ч юм уу, эсхүл
хүн төрлөхтний ирээдүйн аюулгүй
байдлын ашиг сонирхлыг ч удирдлага
болгосон юм уу? мэдэхгүй, гэхдээ
л тийм хэрэгсэлээр атомын эсхүл
устөрөгчийн
дэлбэрэлтийн
хүчийг
дамжуулбал дэлхийн бөмбөрцөгийн
хүн амыг үнэхээр сөнөхөд хүргэх
аюултай байжээ.
Он цаг өнгөрсөөр, үйлдвэрийн
тагнуулын объектууд улам бүр
нэмэгдэв. Үйлдвэрийн тагнуул аажмаар
“хууль ёсны” болов. Францын Засгийн
газрын 1791 оны тогтоол (декрет)-д
“Францад анх удаа ямар нэгэн
гадаадын үйлдвэрлэлийг авчирсан хэн ч
тэр үйлдвэрлэлийг бий болгосон хүний
эдэлдэг тийм хөнгөлөлтийг эдлэнэ”
гэсэн нь үнэн хэрэгтээ үйлдвэрийн
тагнах ажиллагааг хөхиүлэн дэмжсэн
хэрэг байв.
XVIII зууны эцсээр Манчестерт
патенттай ба монопольтай тэмцэх
холбоо бий болжээ. Энэ нь анхны
бүх дэлхийн үйлдвэрийн тагнуулыг
хөхиүлэн дэмжсэн байгууллага байж
магадгүй. Аажмаар, төрөөс болон
үйлдвэрийн эздээс дэмжлэг авсан
үйлдвэрийн тагнуул нь аж үйлдвэрийн
хувьсгал ба улс төрийн чухал хүчин
зүйл болж хувирсан байна. Тагнуулын
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ажилд улам бүр шинэ хүмүүс, тэдний
дотор зөвхөн хөлсний тагнуулчид
төдийгүй
дэлхийд
нэрд
гарсан
эрдэмтдийг татан оролцуулдаг болсон.
Дайнд ялагдсаны өшөөг шар
айрагны чанараар авч болно гэсэн
хошин яриа байдаг.
Яг үүнийг
удирдлага болгосон Луй Пастер
гэгч 1870 оны дайны дараа германы
шар айрагны жорын тухай бүх
мэдээллийг олж аваад өөрийн германд
үйлдвэрлэдэгээс хол давсан франц
шар
айраг
үйлдвэрлэсэн
байна.
Өөрийн патентдаа Пастер “Энэ шар
айраг бол үндэсний өшөө авалт …” гэж
бичсэн байдаг. Хариуд нь германчууд
туршуулуудыг Францад илгээж, тэд
нар Пастерын нууцыг олж авч …
тэнцвэрийг сэргээн тогтоосон байна.
XIX зууны эцсээр “Женерал
электрик” фирм түүхэнд анх удаа
эрдэмтдийг, тухайлбал нэрд гарсан
математикч Штейнметцийг шинжлэх
ухааны
шинжилгээний
ажилд,
мөн тагнуулын үйл ажиллагаанд ч
ашиглажээ.
Төрийн үндсэн дээр тавигдсан
Японы үйлдвэрийн тагнуул маш үр
ашигтай байсан (одоо ч тийм байгаа).
Японы үйлдвэрийн үсрэнгүй хөгжил
зөвхөн дэлхийн II дайны дараа эхэлсэн
гэсэн хуурамч төсөөлөл олон хүнд
байдаг. Гэвч энэ нь тийм биш юм.
XIX
зууны
сүүлчээс
Япон
улс аж үйлдвэржих замд орсон
байна. Арга бүхнийг сүвэгчлэн Япон
улс тэргүүний орнуудыг гүйцэж
түрүүлэхийг эрмэлзсэн. Эхний үед
япончууд захиалга хүлээж авна гэж
амлан үйлдвэрийн нууцыг хуурч
авчирдаг байсан. Гэвч тэдний энэ
арга мэхийг илрүүлсэн байна. Илчлэх
шалтаг нь сонирхолтой будлиан байсан
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гэдэг. Япончууд том захиалга хийнэ
гэж амлан нэг шахуургын бүтэцтэй
танилцахыг
хүссэн.
Тохиолдлоор,
тэдэнд санал болгосон загвар дотор
нүхтэй (согогтой) бортог байсныг эрэг
хийж тааруулан хоёр шурагаар боосон
байжээ. Япончууд шахуургыг яаж
харсан яг тэр хэвээр нь хуулбарласан
байна. Өөрөөр хэлбэл, эрэг, шурагтай
нь хуулбарлан хийжээ. Энэ тохиолдол
бүхэнд
илэрхий
болж,
японууд
“дуурайлган хийгчид” алдар хүртсэн
байна.
Гэвч японы туршуулууд ба
эрдэмтэд бусдын нууцыг хулгайлан,
үйлдвэрлэлд засвар оруулж, хуучныг
хүчээ шавхан ашигласаар байлаа.
Удалгүй тэд утаагүй дарь, шумбадаг
мина, ган хайлах цоо шинэ арга,
асар хүчтэй цахилгаан гэрэлтүүлгийн
техник хийж сурав. Туршуулын
туслалцаатайгаар
өндөр
чанартай
дуран авайн линзийн үйлдвэрийн
нууцыг олж, өрсөлдөөний гадуур
үнээр зах зээлд өндөр чанарын
гэрэл зургийн аппаратыг япончууд
нэвтрүүлэв. 1911 оноос эхлээд “Японд
үйлдвэрлэв” гэсэн бичиг өндөр чанар,
хямд барааны билэг тэмдэг болов.
Энэ үед Японы худалдан авагчид,
жуулчид, оюутнууд европын болон
америкийн хотуудад дүүрч хүн бүр
л зөгий үүр лүүгээ зөөж байгаа шиг
шинэ, шинэ үйлдвэрийн нууцыг Япон
руу зөөж байлаа. Тэгээд ч “Бусидо”
гэдэг нэрээр нэрд гарсан японы ёс
суртахууны ба ахуйн кодекс япон хүн
бүрийн үүргийг Эзэн хаан ба улсын
ашиг тусын тулд тагнуул хийх ёстой
гэдгээр сольж тийм үйлдлийг үүрэг,
нэр төрийн илрэл гэж тооцдог байлаа.
Туршуулын зорилтууд нь зөвхөн
аль хэдийн хийж бүтээсэн зүйл,
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томъёолол, аргыг олоод зогсохгүй
бүтээлийг хамгийн эхний үе шатанд
нь мэдэж авах, патентын мэдүүлгийг
олж авах, зохион бүтээгчид ба жижиг
лабораторийн санхүүгийн хүндрэлд
орсон хүмүүсийг илрүүлэх, дараа нь
тэдгээрийг өөрийн сонирхолд ашиглах,
“ноу-хау”-гийн нууцыг эзэмших (Их
эзэн Чингис хааны арга туршлага),
“тархи урсах” ажлыг зохион байгуулах
ба бусад цуврал, заль мэхтэй аргуудыг
ашиглана. Тэдэнтэй илүү нарийн
аргуудаар тэмцэж болно. Эдгээр
нь аж үйлдвэрийн сөрөх тагнуулын
ажиллагааны эх загвар болсон гэдэг.
Францын
Наполеон
бол
үйлдвэрийн тагнуулыг онцгой хөхиүлэн
дэмждэг
төрийн
зүтгэлтнүүдийн
нэг байсан. Тэр сонгон шалгаруулах
уралдаан ч гэмээр асуудлыг зарлаж
шилдэг гангийн төрөл бэлтгэсний
төлөө (ямар ч аргаар хамаагүй
хулгайлаад, эсхүл зохион бүтээж) хэд
хэдэн шагналыг санал болгосон байна.
Хачирхалтай нь туршуулуудаас тоолж
баршгүй олон тооны нууц томъёолол,
заводын ган худалдаж авсан Фридрих
Крупп гэгч герман залуу ялжээ. Тэр
ган нь эцэстээ нэг биш удаа Франц улс
ба түүний ард түмэнд асар их хохирол
учруулжээ.
Наполеоны
шагналыг
Крупп
тийнхүү
ашигласан
юм.
Түгшүүртэй, эмгэнэлтэй үйл явдлаар
дүүрэн, аль аль талаасаа туршуулууд
асар их үүрэг гүйцэтгэсэн Круппын
эзэнт гүрний түүхийн тухай олон боть
ном бичигдсэн бөгөөд түүнийг давтаж
ярих ямар ч боломжгүй. Бид түүнийг
дурсдаг учир нь Фридрих, Круппын
хүү Альфредыг зохион байгуулалттай
үйлдвэрийн сөрөх тагнуулын эцэг гэж
нэрлэж болно.

Альфред Крупп эцгийн өвийг
сөрөг тэнцэтгэлтэй өвлөж аваад өөрөө
тагнуулчнаар ажиллаж үйлдвэрийн
нилээд олон нууцыг эзэмшиж тун
удалгүй баяжжээ. Тэдгээрийг тэр
үйлдвэрүүдэд нэвтрүүлээд өөрийн
өмнө тэдгээрийг хулгайд алдахгүй байх
зорилт тавив. Тийм учраас Альфред
үйлдвэрийн аюулгүй байдлын асуудалд
онцгой анхаарах болсон юм. Ажилчид
түүнд онцгой итгэж, зүтгэх тангараг
өргөхийг үүрэг болгохыг Пруссын
Засгийн газраас хүсч байв. Тэр
бүхнийг сэжиглэдэг байсан. Тэрээр
ахдаа илгээсэн албан захидалдаа: “Би
шөнийн манаачийг сэжиглэж байна.
Тэр байнга ажил дээрээ байдаг” гэж
бичжээ.
Альфред Крупп өөрийн хөтөлбөрөө
амжилттай
хэрэгжүүлж,
гадаад
тагнуулын ажиллагаа болон дотоодын
аюулгүй байдлаа өндөр
түвшинд
хүргэсэн юм.
Тэрээр 1872 онд дотоод журмыг
хэвлэж алба хаагчиддаа тараасан нь
орчин үеийн аж үйлдвэрийн аюулгүй
байдал анх удаа хуульчилагдсан нь
энэ юм. Энэхүү журмын эхний нэг
өгүүлбэр нь: “Үйлдвэрийн зардлаас
үл хамааран ажилчдыг байнга хянах
эрчимтэй,
туршлагатай
хүмүүс
ажил саатуулагч, залхуу этгээд,
туршуулуудыг барих бүрдээ шагнал
авч байвал зохино” гэсэн байна.
Жилээс жилд Круппын эзэнт
улсын
сөрөх
тагнуул
өөрийн
үйлдвэрийн үйл ажиллагааг улам
боловсронгуй болгож байлаа. Круппийн
аж үйлдвэрийн хөгжил нь хүмүүсийн
биед туяа нэвтрүүлэх хүмүүнлэг бус
техникийг бий болгосон (тэдэнд өөрсөд
нь мэдэгдэхгүйгээр) бөгөөд энэ нь
тухайн үедээ хүний биеийг хямраадаг,
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мөн икс-туяагаар
гэрэл зургийн
хальсыг гэрэл цохиулдаг байжээ.
А.Крупп нь тагнуулаар өвчилж
өөрийн үйлдвэр, завод дахь мөрдөх
ажиллагааг дээд цэгт нь хүргэсэн гэдэг.
1933 оноос 1939 оны 9 сар хүртлэх
хугацаанд Круппын 700 албан хаагчыг
олноор хорих лагерьт илгээсэн байна.
1945 онд Эссенд Густав Круппын
товчооны байшингийн доорхи хонгилд
холбоотнууд тарчилган зовоох газар
олсон байдаг. Круппын үйлдвэрийн
аюулгүй байдлын алба тагнуул гэж
сэжиглэгдсэн
хүмүүсийг
тамлан,
тэдгээрийн хүүрийг заводын нутаг
дэвсгэрт булдаг байжээ. Энэ бүх зэрлэг
балмад үйлдэл Круппын фирмээс нэг
ч нууцыг гадагш гаргахгүйн төлөө
хийгджээ.
Үүнээс
гадна
Пинкертоныг
Круппын нэгэн адил үйлдвэрийн
тагнуулын үндэслэгч гэж үзэж болох
юм.
Америкийн нэгдсэн улсад өнгөрсөн
зууны дундуур үүссэн Пинкертоны
агентлаг анхны үйлдвэрийн аюулгүй
байдлын бие даасан агентлаг болсон
байна. Үйлдвэрийн тагнуулын ба
сөрөх тагнуулын асуудлыг нухацтай
тавьсан гавъяа уг агентлагт хамаатай
гэж үздэг. (Үүний зэрэгцээгээр энэ
агентлаг үйлдвэрчний эвлэлийн болон
ажилчны хөдөлгөөний удирдагчдыг
хатуу ширүүнээр мөрдөж байснаараа
“алдаршсан”. Нэрд гарсан тагнуулын
түүхч
Роуан
“хүн
төрөлхтөн
Пинкертоны агентууд шиг булай үл
бүтэх этгээдүүдийг мэдэхгүй” гэж
баталсан байна.)
Америкт Пинкертоны агентлаг
үүссэний дараа удалгүй Брансын,
Уекенхатын, Глобын “Интерстейт”
гэсэн том том хувийн цагдаагийн
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агентлагууд
үйлдвэрийн
аюулгүй
байдлын асуудлуудыг эрхэлж эхэлсэн.
Дараа нь тэдэнтэй бусад нь нэгдсэн
байна.
Америкчууд үйлдвэрийн нууцыг
хамгаалах аргуудыг нэлээд хатуу
ширүүн хэрэглэсэн. Зарим компаниуд
өөрийн хамгаалалтынханд удирдлагын
хэлтсүүд
хавиар
зөвшөөрөлгүй
явсан
хэнийг
ч
гэсэн
тулгаж
буудахыг зөвшөөрсөн. Үйлдвэрийн
тагнуулаас
хамгаалах
шалтгаар
цагдаагийн бороохойгоор сэтгүүлчид,
үйлдвэрчний эвлэлийн зүтгэлтнүүдийг
далимдуулан зодсон тохиолдол олонтаа
гарч байлаа. Үйлдвэрт орж ирэгсэд
болон үйлдвэрийн ажилтнуудыг байнга
нэгждэг, тэдгээрийг зодох үйлдэл
дагалддаг байсан. Хэлтсүүд ба эсхүл
лабориториудад дуугүй кинокамер
суулгасан (тэр үед телевиз арай
гараагүй байсан) ба хэн нэг нь эзэнгүй
өрөөнд цонхоор нэвтрэх үед тэр нь
автоматаар залгагддаг байжээ.
Энэ бүх арга хэмжээ сэжиглэх
уур амьсгалыг бий болгож зөвхөн
сөрөх тагнуулын зорилгоор ч биш
тооцоо бодоход ашиглагддаг байв.
Олон компанид “Зөвлөгөө өгөх газар”
байгуулагдаж,
тэдгээрийн
нэг
зорилго нь компаний ерөнхийлөгчийн
байж болох өрсөлдөгч нарыг мөрдөх
ажиллагаа байсан юм. Тэд нар нь ч
зүгээр суусангүй “Зөвлөгөө”-г буруу
зөвлөгөө өгөх арга болгон хувиргаж
ерөнхийлөгчийг дэгээддэг байв.
Энэ бүх талын тагнах ажиллагаа
хүний сэтгэхүйд нөлөөлж байсан юм.
Бүр 1935 онд америкийн том компаниуд
болох “Кодак”, “Дюпан” болон бусад
компаниуд ерөнхий захирлууд болон
дэд ерөнхийлөгч нарыг тэдгээрийн
үйл ажиллагаа аюулгүй байдалд аюул
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занал учруулж байна гэсэн шалтгаар
ямарч хэрүүл шуугиангүйгээр сэтгэл
мэдрэлийн эмнэлэгт илгээхийн тулд
сэтгэл мэдрэлийн мэргэжилтнүүдийг
ажилд авч байсан гэдэг.
Томоохон
компаниудын
хоорондын тэмцэл шинэ тагнуулчид,
сөрөх тагнуулчдыг шаардах болсон.
Үүнд зарцуулах зардал 1938 онд нэг
тэрбум доллараас давж байсан юм.
Зарим фирмүүд эсрэг талын
туршуулуудыг
төөрөлдүүлэх
аргуудыг хэрэглэж байжээ. Жишээ
нь, францын нэг дугуй үйлдвэрлэх
компани үйлдвэрт ашиглаж байсан
бүх дулааныг хэмжигчдийн шаталбар
дахь хэмжээсийг өөрчилжээ. Сөрөх
тагнуулын
зөвлөснөөр
зарим
компаниуд мэргэжилтнүүдийг хөлсөлж
эсрэг талын сонирхож болох схемүүд
ба томъёололд бага зэрэг өөрчлөлт
хийдэг байжээ.

1992 оны 4 дүгээр сард “НьюЙорк Таймс” сонинд мэдээлснээр:
“Тагнуулын төв газар
анхаарах
асуудлаа өөрчилж байна гэсэн байна.
Бушийн засаг захиргаа тагнуулын
албадын шинэ зорилтуудын 40 орчим
хувь нь олон улсын эдийн засгийг
хамаарах ёстойг Буш даалгасан”
гэж АНУ-ын Тагнуулын төв газрын
захирал Роберт М.Гейтс хэлжээ.
Мөн М.Гейтс “Олон улсын эдийн
засгийн ач холбогдол хир зэрэг
огцом өссөнийг Үндэсний аюулгүй
байдлын тойм харуулж байна” гэж
тэмдэглэсэн байна. Тэрээр тагнуулын
байгууллагууд “үйлдвэрийн тагнуул
эрхэлдэггүй,
эрхлэх
ч
ёсгүй,
ирээдүйд ч эрхлэхгүй” гэж цохон
тэмдэглээд тагнуулын албад үндэсний
аюулгүй байдал ба эдийн засгийн
өрсөлдөх чадварт нөлөөлөх чадвартай
технологи дахь хандлагуудыг мөрдөх
ажиллагаанд улам хүчтэй зорилт
дэвшүүлж байгаа” гэжээ.
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АМЕРИКИЙН СУПЕР ЗЭВСГИЙН
БОЛОВСРУУЛАЛТ
Докторант Ц.Насанбат
Цэргийнхэн маргааш бидэнд юу “бэлэглэхийг” хэн тааж үл мэднэ.

Персийн буланд юу болов?
СэНЗ буюу Сэтгэцэд нөлөөт зэвсэг
нь бас нейроны зэвсэг гэж нэрлэгддэг
ба энэ нь хувь хүн болон бүлэг хүмүүст
нөлөөлдөг хамгийн үр дүнтэй, шууд,
үхлийн хөнөөлгүй зэвсгийн нэг хэлбэр
юм. Энэ зэвсгийн үйл ажиллагааны
зарчим нь хүний зан төлөв, физиологийн
үйл явц, ухамсрыг үл мэдэгдэх нарийн
ажиллагаагаар төөрөгдүүлэн, хүний
сэтгэцэд зайнаас үйлчлэхэд оршино.
СэНЗ-ийн үйлчлэх хүч нь хүний
организмд хүчтэй өөрчлөлт үзүүлэгч
тодорхой
давтамжтай
цахилгаан
соронзон цацруулагч юм.
Зэвсгийн
ийм
хэлбэрийн
боловсруулалт нь бүр нацист Германы
үед хийгдэж эхэлсэн гэж үздэг ба
туршилтын хэлбэрээс гадна цэрэг
байлдааны
зорилготой
хэрэглэсэн
тухай мэдээ ч бий. Ийм зэвсгийг
хэрэглэсэн орчин үеийн тохиолдлын нэг
нь Персийн буланд явагдсан дайны үед
Иракийн армийн ширүүн эсэргүүцлийн
бүсэд
Америкчууд
довтлохоосоо
өмнө цахилгаан соронзон “их бууг”
хэрэглэснийг хэлж болно. Довтолж
байсан америк цэргүүдэд ямар ч
эсэргүүцэл учраагүй нь гэнэтийн зүйл
болсон ба Иракчууд бүрэн дарамтанд
орж гөлийсөн байдалтай болсноос тэд
олзлогдож зэвсгээ хураалгасан байдаг.

Энэ тухай Этьен
Кассегийн “Дэлхийн
г у р а в д у г а а р
психотрон
дайн”
номонд
юу
гэж
тайлбарласныг
товчлон үзье.
2003
оны
дайны эхний хэдэн
долоо хоногт америкчууд ширүүн
эсэргүүцэлтэй
гэнэт
тулгарсан.
Дайн
илэрхий
сунжирч
эхэлсэн
тул шинжээчид АНУ-ын армийн
бүтэлгүйтлийн талаар ярьж эхэлсэн.
Гэнэтхэн хэдхэн хоногийн дотор нөхцөл
байдал эрс өөрчлөгдөж, Иракийн
арми байхгүй болчихсон мэт болов.
Америкчууд ямар ч саадгүй Багдадыг
эзэлчихсэн. Тэгээд хэсэг хугацааны
дараа (1 сар гаруй) гэнэт сэрсэн аятай
иракчууд партизаны ширүүн дайн
өрнүүлж тэгээд одоог хүртэл (2012
он) үргэлжилсээр байна. Үйл явдлын
хачирхалтай өрнөл биш гэж үү?
... Одоо би 2003 онд Иракт юу болсон
талаар ойролцоо дүр зургийг гаргаж
чадах боллоо. Ширүүн эсэргүүцэлтэй
тулгарна
г э д г э э
тооцоолсны
үндсэн дээр
америкчууд
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“сэтгэл зүйн дайн” явуулахад эртнээс
бэлтгэж эхэлжээ. Тус оронд янз бүрийн
шугамаар олон зуун мянган “дахин
дамжуулагч” оруулж ирээд олон
хүн цуглардаг газар, түүний дотор
цэргийнхний
орчимд
байрлуулсан
байна. Эдгээрийн заримыг иракийн
тусгай
албад
илрүүлсэн
боловч
дийлэнх хэсэг нь (овор хэмжээ нь бага
байдаг тул) олоход хүндрэлтэй байсан
байх.
Тэгээд ч түүнийг цэрэг дайны
зорилготой гэж төсөөлөөгүй бололтой.
Пентагоны боловсруулсан “Муужрал,
Дагжил”
ажиллагаа
эхэлмэгц
Персийн булангийн эрэг орчимд
“Висконсин” хөлөг онгоц дөхөн ирж
ямар нэгэн долгион цацаж эхэлсэн
бөгөөд түүнийг нь нөгөөх тараан
байрлуулсан дамжуулагчуудаар өсгөн
хүмүүсийн ухамсарт шууд нөлөөлж
эхэлсэн байна. Асар хүчтэй үйлчлэлд
өртсөн иракчууд ховсдуулсан мэт
гөлгөр ноомой болж, өөрийнхөө эрх
баригчдад эгдүүцэн дургүйцэж, бараг
эсэргүүцэлгүйгээр
нийслэл
хот,
цэргийн гол цэгүүдийг эзлэх бололцоо
олгосон. Харин сарын дараа Висконсин
хөлөг онгоц буцахад иракчууд “ховс”оос сэрж, “чөлөөлөгчийнхөө” танкыг
дэлбэлж,
нисдэг тэргийг сөнөөж
эхэлсэн юм. Сэтгэцэд нөлөөлөх ийм
цэргийн ажиллагаа бодитой юу?
Үхлийн туяа
Оросын эрдэмтэн М.Филипповоос
гадна XX зууны эхний хагаст дэлхий
даяар олон эрдэмтэд “Үхлийн туяа”
гэж нэрлэгдсэн зайн нөлөөллийн
технологийг боловсруулж, практикт
хэрэгжүүлж байв.
1905 оны 9 дүгээр сард ОросЯпоны дайн дууссаны хэдхэн хоногийн

дараа Сасебо боомтод Японы флотын
хуягт онгоц “Мисака” живсэн байдаг.
Онгоцны дарины зооринд тодорхой
шалтгаангүйгээр
дарь
авалцаж
дэлбэрэн 256 усан цэрэг нас баржээ.
Хүмүүс ямар
нэгэн ойлгомжгүй
хайрцаг барьж явсан хүнийг харсан
ба дарийг нууц “Үхлийн туяа”-гаар
авалцуулан асаасан гэж олон хүмүүс,
тэр дундаа цэргийн мэргэжилтнүүд
дүгнэлт хийсэн байна. Үүнтэй адилхан
түүх 1907 онд Францад болсон. Эдгээр
тохиолдлууд нь цэргийнхний “үхлийн
туяа”-г сонирхох сонирхлыг нэмсэн юм.
1923 онд Европын сонингуудад
Германд нэгэн төрлийн туяа зохион
бүтээсэн бөгөөд түүнийг газраас
ажиллуулахад нисэх онгоц, агаарын
бөмбөлөг, автомашин, танкны мотор
зогсдог гэсэн шуугиан тарьсан мэдээ
гарч байлаа. Энэ асуудал гадаадын
техникийн сэтгүүлүүдэд мөн гарчээ.
Тухайлбал, Бельгийн “Bulletin Beige
des Sciences Militaires” (1923 оны 12-р
сар) сэтгүүлд зохиогч Даквеллер тийм
бүтээлийг зурагт тайлбартай, баримт
гарган үзүүлж байжээ.
1908 онд алдарт зохион бүтээгч
Никола Теслагийн лабораторын өндөр
давтамжийн
багаж
төхөөрөмжийн
ажиллагаанаас болж түүнээс нэлээд
хол
зайд
байсан
“Колорадогийн
цахилгаан эрчим хүчний компани”-ийн
бүх цахилгаан машинууд нь шатжээ.
Теслагийн
аппаратуудын
чадал
300 кВатт байсан ба ямар ч антенн
байгаагүй тул цахилгаан соронзон
резонанс бий болгосон гэж Америкийн
эргийн хамгаалалтын сэтгүүлд бичжээ.
Цахилгаан соронзон долгионтой
холбоотой өөр нэг сонин баримт бол
Парис-Бухарестийн агаарын нисэх
шугамд нисч байсан онгоцны моторууд
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Германы Баварын бүс нутгийн зөвхөн
тодорхой нэг байрлалд явж байхдаа
гэнэт зогсдог онцгой үзэгдэл тохиолдож
байсанд Франц ихээхэн түгшиж
байжээ. Энэ үед Францад автомашиныг
зайнаас удирдах туршилтууд явагдаж
байсан гэдэг.
1924 онд Английн зохион бүтээгч

Гриндель Метьюз “Үхлийн
цацраг”-ийн туршилт хийж байна

Гриндель Метьюз “Цахилгаан цэнэгтэй
гэрлийн
цацраг”-ийн
туршилтаа
хийжээ.
Үүнийг
хэвлэлд,
амьд
организмыг зайнаас үхүүлэх, дарийг
дэлбэлэх, автомашин, нисэх онгоц
зэргийг хөдөлгөөний үед нь зогсоох
чадвартай
“Үхлийн
туяа”
буюу
“Чөтгөрийн туяа”-ны нээлтээ хийлээ
гэж бичиж байлаа. Метьюз өөрийн
нээлтээ
үйлдвэрлэлд
хэрэгжүүлж
амжилгүй
Америкт
байхдаа
хачирхалтай байдалтайгаар гэнэт нас
барсан юм.
1925 онд орос гаралтай Английн
иргэн Грилович Зөвлөлт Засгийн
газарт үхлийн туяаны боловсруулалтад
туслах санал тавихад холбогдох
байгууллагуудаас
эффект
үүсгэх
туршилтад зориулан 35 фунт стерлинг
хуваарилан
өгснөөр
судалгааны
ажлаа эхэлсэн байна. Тэрээр өөрийн
туршилтаараа
Метьюзийн
арга
барилыг улам боловсруулан хөгжүүлж,
хэрэглэж байсан рентген туяаг бодвол
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цахилгаан соронзон цацрагийг илгээх
ионжсон агаарын илүү хүчтэй аргыг
олсон байна.
Зохион бүтээгчийн санал болгож
байсан цацраг-туяаг гаргаж авах
арга нь: цахилгаан прожекторын
булангийн
зүрхэвчинд
цезийгийн
шахмал давс байрлуулна. Түүнээс
гарсан туяаг нарийн багцын цацрагт
нягтруулан, гурван талт призмээр
хугалж гаргахад спектрээс 4596 болон
4556 гэсэн цацраг туяа ялгарч объект
руу чиглэгддэг. Өндөр хүчдэлийн
трансформаторын
туйлуудын
аль
нэгний дэргэдүүр нь цацраг явж
өнгөрөхөд
трансформаторын
хоёр
дахь туйл нь эсвэл газардах, эсвэл
4596 болон 4556 гэрлийн урсгалыг
цэнэглэдэг. Ийм байдлаар урсаж байгаа
хөх цэнхэр туяа нь трансформатороос
өгөгдөж
байгаа
өндөр
хүчээр
цэнэглэгдсэн дамжуулагч болдог байна.
Энэ гэрэл нь газартай холбогдсон ямар
нэгэн дамжуулагчтай нийлэнгүүтэй
хоёрдугаар багц гэрлийн хөдөлгөөнд
оруулж цэнэггүй болгодог ажээ.
Өнөөдөр
Метьюз
болон
Гриловичийн аргыг Америкийн HSV
Technologies компани үл хөнөөхтетанизер бүхий хэт ягаан туяаны
лазерийн
цацрагаар
агаарыг
ионжуулахдаа ашиглаж байна.
Мөн Английн нэгэн сэтгүүлд
Вена хотын профессор Езау “Үхлийн
зэвсэг”-ийг нээсэн тухай бичиж байлаа.
Энэ нь тамхины хайрцагт багтах
хэмжээтэй төхөөрөмж бөгөөд ультра
богино долгион цацруулан жижиг
амьтдыг үхүүлэх, мөн савхан бактери
нянг устгаж чаддаг ажээ.
1936 онд Италийн алдарт зохион
бүтээгч, Нобелийн шагналт Гульельмо
Маркони, дуче (Италийн удирдагчийн

14

“ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë. 2020 ¹ 3 (51)

өргөмжит цол) Муссолинид автомашины
хөдөлгүүрийн шаталтын системийг
зайнаас зогсоох өөрийн нээлтийг
үзүүлжээ. Мөн оны 6-р сарын 8-нд
Милан хотоос хойд зүг чиглэсэн зам
дээр багажыг ажиллуулахад замаар
явж байсан машинуудын цахилгаан эд
анги, төхөөрөмжүүд хагас цагийн турш
ажиллахгүй болсон байна. Энэ түүхийг
бусад гэрчүүдийн зэрэгцээ дучегийн
эхнэр Ракел Муссолини намтартаа
дурсан бичсэн байдаг.
Теслагийн
дамжуулагчгүй
цахилгаан
1900 оны 6 дугаар сард НьюИоркийн ойролцоох Кони-Айлендэд
Америкийн нэгэн саятан Морганы
санхүүгийн туслалцаатайгаар дэлхий
даяар алдартай зохион бүтээгч Никола
Тесла энергийг утасгүй дамжуулах
системээ Ворденклиф цамхагт барьж
эхэлжээ. Цамхагийн эргэн тойронд
Теслагийн
лабораториуд
байрлах
болов. Удалгүй тэнд ямар нэгэн
байж боломгүй зүйл үүсч эхэлжээ.
Зугаалж
байсан
хотын
хүмүүс
тэдний бие гэрэлтэж эхлэх, агаарт
ногоовтор
гэрэл
тархахыг
гэнэт
анзаарах болов. Теслагийн цамхагаас
энергийг мөн дэлхийн нөгөө тал руу
дамжуулах туршилт хийгдэж байлаа.
Энэ туршилтуудтай нэгэн зэрэг
Орос улсын Подкаменный Тунгуст
шалтгаан нь тухайн үедээ ч, ирээдүйд
ч тогтоогдохгүй маш хүчтэй дэлбэрэлт
болсон юм. Харин дараа нь ямар нэгэн
сонин зүйл тохиолдов. Америкийн бүх
сонингуудад бичиж байсан гайхалтай
тэр шөнийн дараа Тесла өөрийн
туршилтаараа зөвхөн Нью Иоркийн
дээрх тэнгэрийг төдийгүй Атлантын
далай дээрх хэмжээгүй их орон зайг

ноцоон асаажээ гэжээ. Дараа нь Тесла
гэнэт тодорхой бус шалтгаанаар
лабораторио орхин явж, тэнд байсан
бүх зүйлийг хэвээр нь үлдээж дахин
хэзээ
ч
Ворденклиф цамхагийн
босгыг алхаагүй, түүгээр нэг ч удаа
үзэгдээгүй гэдэг. Бүр илүү сонин бол
тэндээс Тесла нэг ч тооцоо, нэг ч зураг
баримт бичиг цаас аваагүй ажээ.
Лавлагаа: Н.Тесла 1856 онд АвстрУнгарын Эзэнт улсын нутаг одоогийн
Хорватад орших Смилян сууринд
төрж, хожим АНУ-ын иргэн болсон
серб
үндэстэн
инженер, зохион
бүтээгч
бөгөөд
“ д э л х и й н
нүүрэн
дээр
гэрэл тусгасан”
хүн
гэгддэг.
Тэр
утасгүй
холбоог бүтээж,
ц а х и л г а а н
үйлдвэрлэлийн
салбарт
эргэлт
хийн, хувьсах гүйдлийн цахилгаан
тэжээлийн
системийн
үндсийг
тавьсан нь аж үйлдвэрийн хоёр дахь
хувьсгалыг эхлүүлж, өнөө үед бидний
амьдралтай
салшгүй
холбоотой
болсон алсын удирдлага, робот,
хэт туяаны дуран авай, радар,
компьютерийн технологи, цөмийн
болон онолын физикийн хөгжилд
хөтөлжээ.
Үнэхээр ч хүн төрөлхтнийг өдөр
нь Нар гийгүүлж, шөнө нь Тесла
гийгүүлдэг нь үнэн билээ. Никола Тесла
үхэхээсээ өмнө 400 км-ын зайд байгаа
10000 нисэх онгоцыг устгах чадалтай
“Үхлийн
туяа”
зохион
бүтээсэн
тухайгаа
ярьж
байжээ.
Алдарт
цахилгааны
инженерийн
тухай,
түүний шинжлэх ухаанд оруулсан
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хувь нэмэр, бүтээсэн ажил, нээлтийнх
нь тухай олон арван сонирхолтой ном
хэвлэгдэн гарсан байдаг. Авч үзэж буй
сэдвийн хүрээнд зайнаас хүнд нөлөөлөх
энергийн үйлчлэл, цахилгаан соронзон
орны шинж чанарыг судлан гаргасан,
түүнийг нь тусгай албад ашиглаж ирсэн
тухай өгүүлсэн дараах номнууд байдаг.
Үүнд: Абсолютное оружие Америки,
Марк Сейфер, 2005, (Америкийн
үнэмлэхүй зэвсэг), Власть над миром,
Никола Тесла (Дэлхийг засаглах нь),
Запрещенный Тесла, П.Горьковский,
(Хориглогдсон Тесла), Никола Тесла
Повелитель
молний,
О.Фейгинь,
(Н.Тесла бол аянга эрхшээгч), Тесла и
сверхсекретные проекты Пентагона,
О.Фейгин (Тесла ба Пентагоны маш
нууц төслүүд) зэрэг болно.
Эрдэмтэн
В.Райх
хэнтэй
зөрчилдөв
1930-аад оны эцсээр Австрийн
эрдэмтэн В.Райх түүний нэрлэснээр
сансрын амьдралын түгээмэл оргоны
энергийг нээсэн ажээ. Оргоны энерги
нь цахилгаан соронзон энергээс эрс
ялгардагийг тэр баталсан юм. Оргоны
үзэл баримтлал нь физик химийн
тодорхой хуулиудыг зөрчдөггүй, зүй
тогтлын дагуу Ньютоны эфирийн
бүтцийн онолтой холбогдож байсан
байна.
Эрдэмтний ажлын онцгой үр
дүн болох дорбастер (DOR Buster) нь
хүнийг удирдахдаа техникийн хувьд
тохирон таарч байсан явдал юм. Тэр нь
энергийг хүнийхтэй зохицонгуй болгож
чаддаг тул хязгааргүй аз жаргалтай,
урам
зоригтой
болгодог
ажээ.
Төхөөрөмж хүнийг эйфорид оруулж
сэтгэл санааг нь өндөр болгодог, бас
эсрэгээр нь нойрмоглуулан, хүчийг
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нь
сулруулж,
у н т у у л ж ,
трансын байдалд
оруулж ч бас
чадах юм байна.
Р а й х ,
х у в и а р а а
судалгаа хийхээ
больж АНУ-ын
Засгийн газартай
цаг
агаарын
DOR-buster
хяналтын талаар
хамтран ажиллаж эхлэв. Энэ агуу
хүний бүтээлийн титэм оргил болсон
сайжруулж боловсруулагдсан ОРГОН
бол орчин тойрныг бохир биоэнергээс
цэвэрлэдэг багаж юм. Дорбастерээр
Чернобыль, Хиросима, Нагасакийг
цацраг идэвхт бодисын хороос хурдан
цэвэрлэж болох байв. Райх оргоныг
удирдаж, түүний тусламжтайгаар
байгальд нөлөөлж болно гэж үзсэн.
Далайн шуурга, догшин салхи өөртөө
“Үхмэл оргон”-ыг буюу DOR энергийг
хадгалж байдаг. Догшин салхи нь DORын үхмэл энергийн хуримтлалтай
холбоотой байдаг. Өөрөөр хэлбэл,
спиралын уруудсан салаа хэсгийн
энерги юм. Оргон ба үхмэл оргон нь
амьд организмд нөлөөлдөгийн нэгэн
адил хүрээлэн байгаа орчинд ч бас
нөлөөлж чаддаг. Энэ үзэл санаа нь
Дорно дахины “ЦИ” буюу амьдралын
эрч хүч, “ША” буюу муу зогсонги
энерги гэсэнтэй адилхан ойлголт юм.
Мөн түүнчлэн муу гэгдэх зүүн талын
торсион талбай, тааламжтай баруунторсион талбайтай нэгэн ижил байх
нь. Эрдэмтэн Райх оргоны энергийн
амьдрал дахь илэрлийг судалсан
цуврал туршилтуудыг явуулсны дүнд
өөрийнхөө багажаар
тэр
догшин
хүчтэй салхины хүчийг багасгаж

16

“ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë. 2020 ¹ 3 (51)

сурсан байлаа. Клоудбастер нь зөвхөн
үүл сарниулаад зогсохгүй, салхийг
зогсоож, бороо болон их салхийг ч
дуудаж чадна.
Тэр
зохион
бүтээсэн
RBR
төхөөрөмжийнхөө
тусламжтайгаар
оргоны энергид үйлчилж, янз бүрийн
хөнгөн ба хүндээр өвдсөн хүмүүсийг
амжилттай эмчилж улмаар
“цаг
уурыг удирдаж”
сурсан
байлаа.
Төхөөрөмж
нь
хүнийг эмчилж
болж
байгаа
бол
зохих
тохируулгыг
нь
өөрчилвөл
хүнийг зайнаас
хүрэлцэхгүйгээр
В.Райхын зохион
бүтээсэн үүл задлагч өвчлүүлж чадах
юм биш биз? Түүний бүтээлийг ямар
нэгэн өөр зорилгод ашиглах санаа
бодолтой хүмүүс тэр үед гарч ирсэн
байна.
“Америкийн
анагаах
ухааны
ассоциацын
сэтгүүл”
(JAMA)ийн нэр хүндтэй эрхлэгч Моррис
Фишбейн
нь
Райхын
бүтээлийн
нэг хэсгийг худалдан авч түүний
хэрэглээг хянахыг хүсчээ. Райх түүний
саналыг эсэргүүцэн хүлээн авсангүй.
Фишбейнтэй холбоотой тэр үеийн
анагаах ухааны албан ёсны холбооны
олон эмч нар Райхын RBR технологийг
амжилттай хэрэглэж байсан ч дээрээс
ирэх бодит дарамтаас айснаасаа болж
“хар жагсаалтад” оруулах болсон
юм. Аймшигт өвчнөөр сүйрч байсан
сая сая хүнд амьдрал буцаан өгч
байсан Райхын бүтээл үүний үр дүнд
хориглогдож бараг мартагдсан билээ.
1945 онд АНУ-ын Хүнс ба эмийн
ассоциаци эрдэмтэн Райхыг коммунист

байсан өнгөрсөн үеийнх нь төлөө
шүүхэд өгөв. Шүүх түүний аппарат
төхөөрөмжийг болон анагаах ухааны
номнуудыг
устгахаар
шийджээ.
Түүнийг шоронд 2 жил хорих ял
оноосон ба хэдхэн сарын дараа тэр
камертаа зүрхний шигдээсээр өөд
болсон юм.
Хүний
сэтгэцийн
нөлөөллийн
аливаа
судалгааг
ил
нээлттэй
байлгахыг бүх орны эрх баригчид, бүх
цаг үед нуун дарах гэсэн илт хандлага
байсаар байгаа. Райхын эмгэнэлт хувь
заяа, түүний бүтээлийн гунигт явдлыг
ямар нэгэн гуравдах хүчин, тэдгээр
нь аль хэдийнээ СэНЗ-ийг эзэмшигч,
түүнтэй төсөөтэй боловсруулалтыг
нийгмийн хүртээл болгохыг хүсдэггүй,
нууц албад найруулан тавьсан нь ил
тод харагддаг гэж судлаачид үзэж
байна. Хүний өвчин бол бизнесийн том
зах зээл, их мөнгө, ашиг сонирхол,
түүгээр зогсохгүй их эрх мэдэл юм
гэж дүгнэх л үлдэж байна.
ТТГ-ын
нууц
“PSY-SPY”
төслүүд
Дэлхийн II дайнаас өмнө АНУ-д
психотроникийг тун бага судалдаг
байжээ. Харин дайны төгсгөлөөс эхлэн
энэ ажилд ихээхэн нухацтай хандах
болсон нь дараах учир шалтгаантай.
Америкийн цэрэг, тусгай албадынхны
гарт
Германы
парапсихологийн
с у д а л г а а н ы
материалууд
орсон
бөгөөд
Нюрнбергийн
шүүх
хуралд
хэлэлцэгдэх
нууц баримтууд бас байв. Эдгээр
баримтуудад
хүний
тархитай
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холбоотой хийж байсан хүнлэг бус
туршилтууд,
парапсихологийн
чиглэлийн судалгааны ажил, тэр ч
байтугай төвд лам нарын оролцоотой
хийсэн туршилтууд хүртэл байжээ.
Нюрнбергийн
шүүх
хурлын
америкийн талын төлөөлөгчийн нэг
доктор Камерон уг материалуудыг
ихэд сонирхон анхаарсан ба тун
удалгүй
“Алланы
дурсгалын
хүрээлэн” хэмээх нууц хөтөлбөрийг бий
болгож удирдах болжээ. Чухам энэхүү
хөтөлбөрийн
хүрээнд
МК-Ультра
хэмээн нэрлэгдсэн алдартай төсөл
гараагаа эхэлсэн бөгөөд 1957-1970-аад
оны дунд үе хүртэлх хугацаанд маш
олон “хүмүүнлэг бус” туршилт хийж,
судалгааны материалыг бүтээсэн юм.
Америкийн
цэргийнхэн
хүнд
зайнаас нарийн арга ажиллагаагаар
үйлчлэх
тоног
төхөөрөмжийг
боловсруулан туршсан тухай баримт
материалыг
нуусаар
ирсэн
нь
тодорхой. Хэт өндөр давтамжийн
цацралтын тусламжтайгаар
тархи
руу командыг шууд дамжуулдаг нь
тодорхой бөгөөд энэ талаар тэд нэлээд
эртнээс, тэгэхдээ Дэлхийн II дайны
дараа судалгаа, туршилтын ажил
явуулж байсныг доорх баримтуудаас
харъя.
1945 онд “Цаасны хавчаар” (Paper
Cli p) төсөл эхэлсэн. АНУ-ын Төрийн
департамент,
Цэргийн
тагнуулын
газар нацист Германы 600 эрдэмтдэд
хувийн аюулгүй байдлын баталгаа
өгсний үндсэн дээр тэднийг элсүүлж,
оронд нь АНУ-ын Засгийн газрын нууц
төслүүдэд ажиллуулах болсон байна.
Тэдний хийсэн боловсруулалтууд нь
ТТГ-ын хожмын алдарт “МК-Ультра”
төслийн эхлэл болсон гэж үздэг.
1948 онд ТТГ-т “CHAPTER”
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нэртэй ЛСД-г (сэтгэцэд нөлөөлдөг
химийн бодис) судлах төсөл хэрэгжиж
эхэлсэн.
Үүнийг
хүмүүс
дээр
зөвшөөрөлгүйгээр туршиж байжээ.
1950 онд ТТГ-т “BLUEBIRD”
(Хөх шувуу) гэж нэрлэгдсэн хүний
оюун ухаанд хяналт тавих судалгааны
анхны хөтөлбөр гараагаа эхэлсэн.
Туршилтыг Хойд Солонгосын цэргийн
олзлогдогсод дээр явуулж байв.
1951 онд “BLUEBIRD” төслийн
нэрийг “ARTICHOKE” гэж нэрлэв.
ЗХУ тэргүүтэй коммунист улсууд
хүний зан байдлыг удирдах шинэ
туршилтыг явуулсан нь энэ удаа дээрх
гайхалтай төслийг хэрэгжүүлэх бодит
шаардлагыг нөхцөлдүүлсэн байна.
1951 онд АНУ-ын БХЯ-наас
“CHATTER” гэх “Үнэний мөн чанар”ыг эрж хайх төсөл эхлүүлэв. Туршилтад
барбитурат, амфетамин, героин гэх
зэрэг мансууруулах бодисыг ашиглаж
байв.
1952 онд Канадын Засгийн газар
биологийн болон психологийн зэвсгийн
боловсруулалтаар АНУ-ын Агаарын
цэргийн хүчинтэй хамтран ажиллаж
эхлэв. Хордуулах болон мансууруулах
бодисыг агаараар дамжуулан түгээх
судалгааг
Виннипег
хотод
анх
явуулжээ.
1952 онд Хүний сэтгэл хөдлөлийн
уналт, хөөрөлтийг судлах зорилготой
“CASTIGATE”
төслийг
ТТГ
ба
Тэнгисийн цэргийн хүчин хамтран
эхлүүлсэн ч бүтэлгүй болов.
1952 онд
АНУ-ын
БХЯ-ны
Биологийн судалгааны төвийн тусгай
ажиллагааны хэлтэст “MK-NAOMI”
нэртэй төсөл хэрэгжиж эхлээд ДОХын вирусыг нээснээр дууссан. Анхлан
төсөл нь Америкийн хар арьстны
тархалтыг сааруулах зорилт тавьж

18

“ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë. 2020 ¹ 3 (51)

байв. (МК-”управление разумов” буюу
тархийг удирдах нь, NAOMI-Negroes
are Only Memontary Individuals буюу
негрүүд бол зөвхөн анхаарах бие хүн
юм гэсэн үгний товчлол)
1953 онд ЗХУ цахилгаан соронзон
зэвсгийн салбарт түрүүлж байгаа гэж
АНУ мэдэгдэв. “Москвагийн сигнал”
нь ТТГ болон Пентагоны хувьд айдас
төрүүлж,
бас туршилтаа урагш
явуулах сэдэл өгчээ. Энэ үед Москва
дахь АНУ-ын ЭСЯ-ыг ямар нэгэн
онцгой микро долгионы цацруулагчаар
шарж байгаа тухай шуугиан дэгдэв.
Хожим Элчингийн олон ажилтан
тодорхойгүй өвчнөөр өвдсөн байдаг.
1953 онд ТТГ-аас хэрэгжүүлэх
“MK-ULTRA” төслийн хүрээнд хүний
оюун ухаан, зан байдлыг удирдахад
зориулж
мансууруулах
бодисын
судалгааг эхлүүлэв.
Лавлагаа: Эхлээд “Хөх шувуу”,
дараа нь “Артишок”, харин 1953 оноос
нууц ажил нь “МК-Ультра” төсөл
гэсэн нэртэй болсон туршилтын
зорилго нь зөвхөн хүнд нөлөө
үзүүлэхэд байсангүй, харин түүний
бодол санааны дүрслэлийг дахин
бий болгох амин чухал зорилготой
байлаа. Нууц төслүүдэд ажиллаж
байсан хүмүүс ээлж дараалан учир
битүүлгээр амиа алдаж байсан
тохиолдол бий. Тухайлбал, “Хөх
шувуу” төслийн ажилтан Вимель
Дажипхай, Роберт Гриньхолд нар
гүүрэн дээрээс үсэрч үхсэн, Дэвид Сэнс
өөрийнхөө машинд дэлбэрсэн, Питер
Пипл өөрийнхөө машинд угаартсан,
Колин Фишер хутганы шархнаас нас
барсан, Ананд Шарид амиа егүүтгэн
нас баржээ.
1954 онд ЗХУ дахь зөн билгийн
(экстрасенс) салбарт явуулж буй

идэвхтэй судалгааны талаар АНУын тагнуулын байгууллага мэдэгдэл
гаргав. Энэ нь тэднийг энэ чиглэлээр
ажиллах сэдлийг төрүүлсэн байна.
1955-1958
онуудад
олон
мянган эмнэлгийн ажилтнууд болон
оюутнуудыг
хамруулсан
ЛСД-ийн
судалгааг явуулав.
1956 онд ТТГ өөрийн хамгийн
“зэрлэг” аймшигтай нь болох “MONARCH” төслөө эхлүүлэв. Энэ судалгаа
нь хүүхдийн оюун санааг төөрөгдүүлэн
хуурах нарийн аргыг судалж байв.
1957 онд ЗХУ дэлхийн анхны
хиймэл дагуулыг хөөргөсны дараа
БХЯ-ны “DARPA” агентлаг (Хэтийн
ирээдүйтэй боловсруулалт хариуцсан
агентлаг) байгуулагдсан.
1958 онд Канадын Макжилл
их сургууль дээр өвчтөний өөрийн
зөвшөөрөлгүй
ЛСД-г
ашиглан
мансууруулах-ховсын
судалгааг
явуулав.
1963
онд
Европт
“THIRD
CHANCE”, харин Ази тивд “DERBY
HAT” зэрэг мансууруулах бодисын
тусламжтайгаар
сэтгэцийн
хувьд
хувиргагдсан бие хүн бий болгох
судалгааны ажлын төслүүд хэрэгжиж
байв.
1964 онд “MK ULTRA” төслийн
нэрийг “MK SEARCH” гэж өөрчлөв.
Судалгааг хүмүүс болон амьтад дээр
явуулж тэдний зан байдалд нөлөөлөх
боломжийг судалж байв. Олон нийтээс
төслийг хаах тухай шаардлага тавьж
байсан боловч 1980-аад онд л зогсоосон
юм.
1965 онд Мэрилэнд муж улсын
Бетесде
хотын радио
биологийн
судалгааны хүрээлэнд тархи руу
команд илгээн үйлдлийг нь удирдах
бичил долгион цацруулагчийн судалгааг
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эхэлсэн боловч эрдэмтэд дөнгөж 1980
онд л мэдэгдэхүйц амжилтанд хүрчээ.
Пси судалгааг цэргийн судалгааны
байгууллагуудад мөн явуулж байсан
ба олон зуун сая долларыг зарцуулсан
гэдэг.
Лавлагаа: Бетесдед боловсруулсан
цацруулагчийн төхөөрөмж нь овор
хэмжээний хувьд бага, зөөвөрлөх
боломжтой
байжээ.
Цэргийнхэн
үүнийг импульс-долгионы миотрон
гэж нэрлэсэн бөгөөд түүнээс гарах
цацрагийг хүн рүү ойрын зайнаас
илгээвэл хүсэл зоригийг мохоон дарж
идэвхтэй үйлдэл хийх хүсэлгүй
болгодог. Тэдний үзэж байгаагаар
ийм төхөөрөмж ихээхэн ирээдүйтэй,
учир нь гадны цэргийн хүчин, алан
хядагчидтай
тэмцэхэд
ашиглаж
болно гэж үзэж байлаа.
1967 онд ТТГ-аас хэрэгжүүлсэн
“OFTEN/CHICKWIT” төсөл нь хоосон
зүйлийг зохиомлоор
бий болгох
(сэтгэцийн
хүрээнд)
судалгааны
төслийг эхлүүлсэн. Судалгааны дүнд
“EA-3167” эмийг хэрэглэсэн цэргийн
албан хаагч, энгийн хүмүүс дээр
сэтгэцийн үргэлжилсэн сөрөг шинж
тэмдгүүд илэрсэн гэж ТТГ-ын баримт
бичигт тэмдэглэжээ.
1969
онд
хүний
дархлааны
давуу байдлыг сулруулахад чиглэсэн
синтетик
биологийн
бэлдмэлийн
судалгаанд
зориулан
Пентагоноос
доктор Р.Макмахенд 10 сая долларын
санхүүжилт гаргахыг зөвшөөрөв.
1970 онд ДОХ-ын вирусын анхны
хэв шинж H.R.15090-ын боловсруулалт
хийгдэж, Форт-Детрик хотод түүнийг
боловсронгуй болгох нууц лабораторыг
байгуулсан. Мөн ондоо хүмүүсийн
угсаатны тодорхой бүлэгт нөлөөлөх
чадвартай
“Угсаатны
зэвсэг”-ийг
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бүтээх ажил эхэлсэн.
1972 онд ЗХУ-д телепат болон
телекинезийн салбарт их амжилтанд
хүрч байгаа тухай ТТГ-аас мэдээлэв.
1973
онд
АНУ-ын
цэргийн
парапсихологийн доктор Шапиц хүнийг
ховсдон программчилах технологийг
танилцуулав. Түүний туршилтаар
Конгрессын нэгэн алдартай гишүүнийг
трансын байдалд оруулж сармагчинг
алах тушаал өгч алуулаад дараа нь
түүнийг хэвийн байдалд оруулжээ.
Хийсэн видео бичлэгийг үзсэн гишүүн
золтой л амиа хорлочихоогүй гэдэг.
Лавлагаа: “МК-Ультра” төслийн
тухай түүнд оролцож байсан хүмүүс,
туршигдагч О.Кэтрин болон ТТГ-ын
хамтран ажиллагч байсан М.Филипс
нар анх ярьсан байдаг. М.Филипсийн
үгээр бол 1967 оны байдлаар гэхэд
туршилт
явуулах
тоног
төхөөрөмж
нь
тухайн
үедээ
хамгийн тэргүүний
технологи
байсан
ажээ.
Тэрээр
энэ
судалгаанд
нацистын эрдэмтэд
ямар чухал үүрэг
гүйцэтгэснийг
дурьдаад
хүний
сэтгэхүйн гаж, жигшүүртэй зан
араншингийн тал дээр тогтмол
нарийн судалгаа явуулж байсан ба
порнограф, хүчин, оккульт, харгис
хэрцгий арга хэрэгсэл зэрэг сэтгэхүйд
илүү үр дүнтэй нөлөөлөх аргыг
туршиж байсан гэжээ.
1975 онд Испанийн нейропсихологийн
лабораторид
хийсэн
туршилтаар
цахилгаан
соронзон
орны тусламжтайгаар хүний тархинд
нөлөөлөх асуудлыг судалсан ажил
амжилттай явагдсан гэж нийтэлжээ.
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1977 онд Хүний оюун ухааныг
удирдах ТТГ-ын нууц туршилтын
талаар АНУ-ын Сенатад доктор
Готлиб гэрчийн мэдүүлэг өгөв. Энэ
нь нэлээд хэдэн нэртэй улс төрчдийн
нууцлаг үхэлтэй холбоотой байжээ.
Лавлагаа: 1977 онд АНУ-ын
Сенатын хуралдаанд адмирал С.Тернер
мэдээлэл хийжээ. Тэрээр: “... ТТГ
хоригдлууд, хорт хавдраар өвчлөгсөд,
сэтгэл
мэдрэлийн
өвчтөн,
тэр
байтугай энгийн хүмүүс дээр “тархи
угаах”, “тархи хянах” туршилт
хийж байсан. Энэ туршилтын үеэр
хар тамхи, ЛСД болон психотропын
бусад эм бэлдмэлээр хүмүүсийг тарьж
байлаа. Туршилтад хамрагдагчдын
хувь
хүнийх
нь
хүсэл
зориг,
өөрийгөө хамгаалах зөн билгийнх нь
эсрэг дурын үүргийг гүйцэтгэхээр
хэмжээнд боловсрогдож байгаа эсэхийг
цэргийнхэн сонирхож байлаа. Тусгай
албадын зорилго нь хүний тархийг
хөтөлбөрчлөх технологийг тэдний
эрүүл мэндийг гарздаад ч хамаагүй
амжилттай нэвтрүүлэх явдал байж
болох юм” гэжээ.
1978 онд Хүний оюун ухааныг
программчилах аргыг олсон тухайгаа
доктор Мишровски мэдэгдэв. Тэр
тагнуулынхны ЗХУ-аас олзлон авсан
баримт бичгийг ашигласан гэдгээ бас
хэлжээ.
1979 онд АНУ-ын Психотроникийн
нийгэмлэгээс: Хүний сэтгэцийн үйл
ажиллагаанд
нөлөөлдөг
“нарийн
төвөгтэй” чиглэгдсэн энергийн цацраг
болох “Оросын цацраг”-ийг амжилттай
тайлж уншсан тухайгаа мэдэгджээ.
1980
онд
АНУ-ын
цэргийн
академийн захирал асан хурандаа
Ж.Александр: Зөвлөлтүүд хүний оюун
ухаанд нөлөөлдөг цацрагийг эзэмшдэг.

Тэд хүнийг үнэр, дуу авиа болон
температурыг хүлээн авахад нөлөөлж
бас тэдний зан байдлыг өөрчилж чадна
гэж хэлсэн бөгөөд парапсихологийн
болон
психотроникийн
салбарын
цэргийнхний
судалгаанд
нэмж
санхүүжилт хийхийг уриалжээ.
1985 онд ЗХУ-д нам давтамжийн
зэвсгийн судалгааны ажил үргэлжилж
байсан. Америкчуудын нэрлэснээр
“Woodpecker” гэж нэрлэсэн цацрагийн
судалгаатай холбоотой материалыг
хулгайлж авч чаджээ.
1988 онд “Хүний экологи” нэртэй
байгууллагад “Тархи угаах” шинэ
ажилд нь зориулж ТТГ-аас 60 мянган
ам.долларыг гаргаж өгөв. Энэ нь хожим
Европ болон ЗХУ-д санаа авах “үлгэр
жишээ” ажил болсон юм.
Лавлагаа: Мэрилэнд муж улсын
цэргийн нууц лабораторид ухамсар
өөрчлөх тестийн хөтөлбөрт 7000-аас
илүү хүмүүсийг хамруулсан байна.
Гэвч энэ туршилт хэр аюултайг
оролцогчдын хэнд нь ч хэлээгүй,
нууцалсан гэдэг.
1989-1974 оноос эхэлсэн богино
долгионы дууны нөлөөллийг зэвсэг
болгон хэрэглэх туршилт судалгааны
ажил №4877027 тоот патентын эрх
олж авав. Туршилтын дүнд тархи яг
телефон утасны харилцуурын мембран
шиг ажиллаж эхэлдэг байна.
1990 онд “Вашигтон таймс”
сонинд: “ЗХУ-ын УАХХ-ноос АНУ-ын
Ерөнхийлөгч Р.Никсон, Ж.Картер
нарын эсрэг паранормаль довтолгоо
хийсэн” тухай мэдээлэв.
1990 онд төрөөд 6 сар хүртэлх
насны 2000 гаруй хар арьст хүүхдэд
АНУ-д
ашиглахыг
зөвшөөрөөгүй
туршилтын вакциныг тарьжээ. “Mycoplasma incognitus” нянгаас гаргаж
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авсан хүний ДНК-ийн бүтцийг өөрчлөх
судалгааг хэрэгжүүлэх ёстой “Gene
tracking” төсөл ийнхүү гараагаа
эхэлсэн. Уг нян нь биологийн болон
генийн зэвсэгт ашиглагддаг.
1991 онд “Намуу цэцэг” төсөл
эхлэв.
Америкийн
тагнуулынхан
Тажикистанд “Үүл” нэртэй психотрон
цацруулагчийг
ашиглав.
Үймээн
самуун гарч орос хэлээр яригч олон
мянган хүн амь үрэгдэв. Энэ бол Төв
азийн орнуудаас оросуудыг хөөн гаргах
угсаатны цэвэрлэгээний эхний долгион
байлаа. Мөн Орос руу чиглэсэн хар
тамхины зам нээгдсэн. Хачирхалтай нь
энэ үед л М.Горбачев Нобелийн шагнал
хүртсэн билээ.
1994 оны 3-р сарын 17. Оросын
анагаах ухааны Академийн доктор
И.Смирнов АНУ-ын Хойд Виржинид
зохион байгуулагдсан ШУ-ны хуралд
оролцох үеэрээ “хүнд дурын хүсэл
сонирхол”-ыг үүсгэж чадах акустик
төхөөрөмжийн
боловсруулалтын
талаарх нууц мэдээллийг Америкийн
тусгай албадад өгчээ. Үүнийхээ төлөө
тэрээр эх орондоо ирсний дараа учир
битүүлэг байдлаар нас барсан байдаг.
1995 – 10-р сарын 3. “MK-ULTRA” болон хүний тархийг удирдах
бусад нууц төслийн хүрээнд олон
мянган
хүн
хохирсонд
АНУ-ын
Ерөнхийлөгч Б.Клинтон албан ёсоор
уучлалт хүсэв.
Лавлагаа: Зарим мэдээлэл ОНМХээр нэлээд хэрүүл шуугиан дагуулан
гарч ирдэг байв. Америкийн цэргийн
албан хаагчдын тархинд нь имплант
чип нууцаар суулгаж гэмт хэргийн
шинжтэй туршилтууд хийж байсан
гэж ТТГ болон БХЯ-ыг буруутган
ахмад дайчид шүүхэд гомдол гаргаж
байжээ.
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1995-1998
онуудад
Оросын
парапсихологи болон психотроникийн
зэвсгийн салбарын олон эрдэмтэн
судлаачид АНУ, Герман, Израильд
дүрвэн гарав. Учир нь ЗХУ-ын үеийн
УАХХ-нд ажиллаж байсан судлаачдыг
бөөнөөр нь ажлаас нь халсан юм.
Лавлагаа: Нууц хөтөлбөрт олон
жил ажилласан судлаач эрдэмтэн
Уолтер Боуард хэлэхдээ: “... ТТГ хүний
ой ухаан, сэтгэцийг дарангуйлах,
тэднийг хянахын тулд 40 гаруй жил
нууц туршилт хийж ирсэн. ТТГ-ын
тусгай лабораториуд болон хөлсний
гэрээт хувийн хүрээлэнгүүд, шорон,
сэтгэцийн эмнэлгүүдэд боловсруулалт
явуулахад зориулан сая сая доллар
зарцуулсан нь үнэн юм. Огт ажиг
сэжиггүй мянга мянган хүн энэхүү
туршилтын “туулай” болсон” гэжээ.
АНУ-д 1960-1970-аад онуудад
хэрэгжүүлж байсан нууц төслүүдийн
тухай 1980-аад онд л олон нийт зах
зухаас нь мэдэж эхэлсэн байдаг.
Ийн мэдэхэд тухайн үедээ цэргийн
нууц төсөлд оролцож байсан цэргийн
албан хаагчдын олон нийтэд хийсэн
мэдэгдлүүд чухал ач холбогдолтой
байжээ.
Лавлагаа: АНУ-ын зэвсэгт хүчний
цахилгаан-химийн
лабораторид
пси зэвсгийн судалгаанд зориулан
5 жилийн хугацаанд нийт 100 сая
долларыг зарцуулсан гэж “Майкровей
ньюс” сэтгүүлд 2000 онд бичсэн байна.
Психотрон
зэвсэг
(СэНЗ)-ийг
хэрэглэсэн анхны ажиллагаа нь
“Сканит” болон “Грифлейм” гэсэн
нэртэй байсан бөгөөд Форт Мидед
ТТГ болон Үндэсний аюулгүй байдлын
агентлаг хамтран явуулж, дэд хурандаа
Д.Бирден,
А.Стабенбейн,
Инго
Свана, К.Хари, Эда Деймс, Г.Кутова
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нар удирдаж байжээ. Хожим дэд
хурандаа Д.Бирден Психотроникийн
холбооны дарга болж, Э.Деймс болон
А.Стабенбейн нар “Грифлейм” төслөөс
үргэлжлүүлэн психотрон зэвсгийн
үйлдвэрлэлийн “Сайтек” корпорацийг
үүсгэн байгуулсан. Энэ бүлгийн бусад
гишүүд Жим Жонсоны шашны явцуу
бүлгийн олуулаа амиа хорлосон гунигт
явдлын үеэр нэр нь холбогдож олон
нийтийн дунд “алдаршиж” байв.
2012 онд АНУ-ын Конгресст болсон
маргаан тусгай албад, цэргийнхэн
хүний
сэтгэцэд
нөлөөлөх
арга
хэрэглэсэн байх өндөр магадлалтайг
харуулдаг. Энэ үед Ж.Маккейн,
Ж.Либерманн, К.Левин зэрэг алдартай
сенаторууд Афганистан дахь дайныг
үргэлжлүүлэхгүй
байх
талаарх
өөрсдийн байр суурийг эрс өөрчилсөн
гэнэтийн шийдвэр гаргасан байдаг. Энэ
болсон явдал БХЯ сэтгэл зүйчдийн
тусламжтайгаар сенаторуудыг хүчтэй
боловсруулалтанд
оруулсан
өргөн
хэмжээний ажиллагааг явуулснаар
тэднийг өөрийн имиж, байр сууриасаа
ухарч
үзэл
бодлоо
өөрчлөхөд
хүчээр
тулган хүлээлгэсэн гэсэн
хардлагыг төрүүлж байгаа юм. Ийм
боловсруулалтын дүнд армид цэргийн
зардал төсөв үргэлжлэн очиж эхэлсэн
билээ.
Техассын
Ричардсон
хотын
сэтгэцийн
гэмтлийг
судлах
хүрээлэнгийн захирал доктор К.Росс
сэтгэцэд нөлөөт туршилт, судалгааны
ажлын талаар: “... би энэ сэдвийг
баримтаар гэрчлэх 15000-аас илүү
хуудас материалтай танилцсан.
Тэдгээр нь бүгд АНУ-ын “Артишок”,
“Хөх шувуу”, “МК-Ультра”, “МКХайлт” хөтөлбөрүүдийн хүрээнд
хийгдсэн нууц судалгаануудын мөн

чанарыг нээж өгч байлаа. 1950-аас
1973 онуудад ховс, мансууруулах
бодис,
тархинд
гадны
тусгай
электрод суулгах гэх мэт олон янзын
аргаар хүний ухамсрыг хүчээр хянах
туршилтууд маш их хийгдэж байв.
Энэ судалгаануудад Харвард, Иель,
Лос-Анжелесын их сургууль, Тулейн
их сургууль гэх зэрэг том буурь
суурьтай ШУ-ын төвүүд оролцсон.
Эдгээр судалгаануудын зарим нь
практик дээр тухайлбал, дельфины
тархинд цахилгаан имплант-чип
суулгаснаар уг амьтныг дайсны хөлөг
рүү амиа золиослогч болгон илгээх
байдлаар хэрэгжиж байсан. Олон
нийтийн шахалт, шаардлагын улмаас
1973 онд тодорхой зарим хөтөлбөрийг
зогсоосон байна. Гэвч энэ нь хөтөлбөр,
төслүүд бүрэн зогссон гэсэн үг биш
юм. Бүх талаас нь авч үзвэл 1991 онд
пси зэвсгийг анх хэрэглэсний дараа
түүнийг Афганистан, Ливи, түүнчлэн
Иракт үргэжлүүлэн хэрэглэсэн байна”
гэжээ.
Алдарт нийтлэлч Наоми Клайн:
“... МК-Ультра төслийн гол зүйл
бол тархи угаалт биш, харин ШУны үндэстэйгээр эсрэг этгээдийн
тархинаас мэдээлэл гаргаж авах
системийн хөтөлбөр юм. ТТГ хүний
оюун ухааныг хянаж, нөлөөлж тэдний
чадварыг
нэмэгдүүлэх,
хамтран
ажиллахаас татгалзсан хүмүүсээс
асуулга хийх үед мэдээлэл тулган
гаргаж авах зэрэг ажлуудын төсөлд
сая сая доллар зарцуулж байна. Бараг
улс орон бүрт энгийн иргэд тэднийг
гэр орондоо байхад нь ухамсрыг нь
технологиор удирдах, тухайлбал,
богино долгионы цацралт, лазерийн,
ханаар дамжуулан хардаг технологи,
имплант болон хүнсний хордуулсан
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зүйлсээр зовоон тарчилгаж байгаа
тухай батлан ярьдаг. Энэ бол сайн
дураараа биш харин өөрийн эрхгүй
туршилтанд орж байгаа явдал ба
үүнийг Ерөнхийлөгчийн Био ёс зүйн
комисс албан ёсоор хөөцөлдөх ёстой”
гэж мэдэгдэж байжээ.
Лавлагаа:
МК-Ультра
хөтөлбөрийн тухай 1977 онд ТТГын дарга Ст.Тернерийн мэдэгдсэнээр
АНУ-д 44 их сургууль, коллеж, 15
судалгааны баг, 80 байгууллага болон
хувийн компаниудтай хийсэн гэрээний
үндсэн дээр хэрэгжсэн байна. Хүн дээр
туршилт явуулахын тулд 12 эмнэлэг,
3 шоронг хамруулсан байна. Гадаадад
хөтөлбөрийг Канад, Филиппин, Японд
хэрэгжүүлсэн байдаг.
Висконсиний
Мэдисоны
их
сургуулийн
профессор
Альфред
МакКой: “... ТТГ олон нийтийн
мэдээллийн хэрэгслийн анхаарлыг
“инээд хүрмээр хөтөлбөрт” хандуулж
улмаар
энэ
нь
МК-Ультрагийн
судалгааны гол зорилго болж байгаа
үр дүнд хүрсэн арга, оролдлого,
мөрдөлтийг олон нийтийн анхаарлаас
холдуулахад
хүргэдэг.
ТТГ-ын
шинээр боловсруулсан “хүрэлцэхүй,
үйлчлэхүй” арга нь хүний өөрийн хэв
шинжийн үндэс суурийг эвддэг юм.
Энэ төсөл бол гайхмаар бас энгийн
ба түүний сүйтгэгч тал маш үр
дүнтэй. Төслийн хүрээнд эрчимтэй
судалгаа
хийсний
дүнд
халуун,
хүйтэн, гэрэл, харанхуй, чимээ
шуугиан, нам жим байдал зэргээр
хүнийг айлган цочирдуулах довтолгоог
дэс дараалалтай явуулдаг. Хүний
мэдрэмжийн зүг чигийг нь алдуулах
болон өвдүүлэх гэсэн хоёр аргын
холимог байдал нь бие махбодийн
болон сэтгэл санааны гэмтэл согогийн
нэгдмэл үйлдлийг бий болгож, эцсийн
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эцэст түүнийг үхүүлэхэд хүргэдэг”
гэж мэдэгджээ.
Хүний сэтгэцэд ийнхүү зайнаас,
өөрт нь мэдэгдэхгүйгээр, хүч хэрэглэн
нөлөөлж,
сэтгэцийн
болон
бие
махбодын тогтворгүй байдал, өвчлөл
бий болгохын зэрэгцээ үхэлд хүргэдэг
нууц туршилт, судалгааг барууны
орнуудад эсэргүүцэж байгаа тухай
хааяа боловч мэдээлэл гардаг. 2004
онд Олон улсын Улаан загалмайн
нийгэмлэгээс “... тийм системийг
(сэтгэцэд хууль бусаар нөлөөлдөг)
бий болгохыг харгис, хэвийн биш
... тамлан зовоолтын төлөвлөсөн
хөтөлбөр гэхээс өөрөөр үзэх аргагүй”
гэж мэдэгдэв.
2002
онд
Канадын
Засгийн
газар, 1960-аад онд АНУ-ын ТТГ-ын
захиалгаар хийгдэж байсан “Тархи
угаах” туршилтын золиос бологсдод
нөхөн төлбөр өгчээ. Энэ нь дэлхийн
нэлээд хэдэн оронд хүний сэтгэхүйд
нөлөөлж, хянахаар явуулж байсан
Америкийн
“МК-Ультра”
нууц
хөтөлбөрийг эсэргүүцсэн олон жилийн
нүсэр зөрчилдөөний төгсгөл болсон юм.
Сэтгэцэд
нөлөөт
туршилт,
судалгааны
ажлыг
эсэргүүцсэн
хөдөлгөөн барууны орнууд болон
Орост 2000 оноос идэвхжиж эхэлсэн.
Германд хүний сэтгэцэд нөлөөлөх
зэвсэг
хэрэглэсэн
гэмт
хэргийг
эсэргүүцсэн
“Электрон
террорын
эсрэг ассоциаци”,
АНУ-д “Mind
Justice”, Орост “Оршин суугчдын
экологийн Москвагийн хороо”, Санкт
Петербургийн “Био эрчмийн терророос
хүмүүсийг хамгаалах нийгэмлэг”,
Балтийн тэнгисийн улсуудад “Талгар”
гэсэн байгууллагууд үүсч ажлаа
эхэлсэн байдаг.
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ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН
БА ИРЭЭДҮЙН ДАЙН
Доктор, дэд профессор Н.Баатархуяг
Удиртгал
Сүүлийн
10
гаруй
жилийн
хугацаанд хиймэл оюун (цаашид
ХО гэх)-тай хамаарал бүхий Квант
тооцоолол, Үлэмж өгөгдөл (Big Data),
Юмсын интернет (IoT-Internet of
things),
Жижигрүүлэх
технологи
(miniaturisation), Өөрийгөө удирдах
систем (robotics and autonomy) зэрэг
технологиуд
таамаглаж
байснаас
хурдтай хөгжиж шинэ шатанд гарч
байна. Жишээлбэл, 2014 онд Го даамны
хамгийн сайн ХО-ныг зохион бүтээсэн
экспертүүд 10 жилийн дараа гэхэд
компьютер хүнийг хождог болно гэж
таамаглаж байв. Гэтэл түүнээс ердөө
нэг жилийн дараа буюу 2015 онд
Гүүглийн Deep Mind ХО, Европын
Го даамын аварга Ван Хуйг 5:0
харьцаагаар хожжээ. ХО-ны энэхүү
үсрэнгүй хөгжилд хүргэсэн дараах гол
шалтгаануудыг нэрлэж болох юм.
1. Компьютерийн
тооцооллын
хурд огцом өсч байна.
2. Мэдээллийн баазын хэмжээ
хурдтай өсч байна.
3. Машин
суралцах1
арга
ажиллагаа, алгоритмын хэрэгжүүлэлт
шинэ шатанд гарч байна. Ялангуяа,
гүн мэдрэлийн сүлжээ (deep neural
Machine Learning- ХО-ны нэг салбар бөгөөд
мэдээллийн сангаас хэв шинжийг таних
замаар асуудлыг бие даан шийдвэрлэх
чадвартай мэдээллийн технологийн систем
юм. Тиймээс машин сургалтад хиймэл
мэдлэгийг туршлага дээр үндэслэн бий
болгодог.
1

system)-ний салбарт энэ дэвшил улам
бүр мэдрэгдэж байна.
4. ХО-нд хийж буй хөрөнгө
оруулалт огцом нэмэгдсэн.
Дэлхийн
II
дайнаас
хойш
өөрийгөө бүрэн удирддаггүй системүүд
цэргийн салбарт хэрэглэгдэж ирсэн
бол өнөөдөр хиймэл ухааны хөгжил
цэргийн салбарын технологийг үндсээр
нь хувиргаж, хүчний тэнцвэрийг ч
өөрчлөх боломж олгож байна. АНУ ба
БНХАУ-ын хоорондын геополитикийн
өрсөлдөөнд
ХО-ныг
хөгжүүлэх
уралдаан маргаангүй нөлөөлөх боллоо.
Дэлхийн тэргүүлэгч гүрнүүдийн
удирдагчид ХО нь үндэсний аюулгүй
байдлын нэн чухал бүрэлдэхүүн болж
буй энэхүү өөрчлөлтийг соргогоор
анзаарч эхэллээ. АНУ-ын Батлан
хамгаалах яам 2016 онд “ХО-ны
судалгаа
хөгжүүлэлтийн
стратеги
төлөвлөгөө” баталж, ХО-ныг АНУын цэргийн салбар дахь манлайллыг
хадгалах нэг хэрэгсэл гэж үзсэн байна.
АНУ-ын БХЯ мөн Пентагон Цахиурын
хөндий
хоорондын
нягт
хамтын
ажиллагааг идэвхжүүлэх үүрэг бүхий
Батлан
хамгаалахын
инновацийн
төвийг байгуулав. Үүнтэй зэрэгцээд
шинжлэх ухаан технологийн тэргүүлэх
орон болох эрмэлзлэлтэйгээр БНХАУ,
АНУ-ын шинжлэх ухаан технологийн
инновацийн хөтөлбөр болох DARPAын хятад хувилбар болох Хиймэл
ухааны үндэсний хөтөлбөрийг баталсан
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байна. ОХУ 2025 он гэхэд цэргийн
төсвийн 30 хувийг робот зэвсэгт
зарцуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж
байна. Ерөнхийд нь дүгнэхэд, томоохон
улс гүрнүүдийн үндэсний хэмжээний
зорилт, санаачлага нь ХО-ы хувирч буй
боломж (цэргийн техникийн хувьсгал ч
гэж хэлж болно)-ийг ашиглан үндэсний
аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдэж
байна.
ХО-ыг цэргийн салбарт өргөнөөр
ашиглах
болсон
нь
хүчирхэг
гүрнүүдийн стратегийн өрсөлдөөнийг
ихэсгэж тогтворгүй байдлын гол эх
сурвалж болж байна. Үүнийг батлах
зорилгоор хоорондоо холбоо бүхий
дараах гурван аргументийг авч үзье.
1. ХО
өнөөгийн
хөгжлийн
шатандаа дангаараа кибер орон зай,
өөрийгөө удирддаг систем болон робот,
удирдлагатай пуужин зэрэг өндөр
технологийн зэвсгийн үйлдвэрлэлийг
идэвхжүүлэх, хурдасгах стратегийн
нөлөө үзүүлэх гол эх сурвалж болж
байна.
2. Давхар хэрэглээ бүхий ХО-ы
технологийн тархалтын тодорхой бус
байдал, эрсдэл нь олон улсын аюулгүй
байдлыг сулруулах дараах нөхцлийг
үүсгэж байна.
a. одоо байгаа аюулыг улам
хурцатгах;
b. эдгээр аюул заналын мөн чанар,
шинж чанарыг өөрчлөх;
c. санамсаргүй, аюултай шинэ
аюул занал үүсгэх.
3. ХО-ны
технологи
дэлхийн
хүчирхэг гүрнүүдийн (ялангуяа АНУ,
Хятад) Батлан хамгаалахын салбарт
хөгжөөд ирвэл стратегийн өрсөлдөөн,
үл итгэх байдлыг нэмэгдүүлэх нэмэлт
хөшүүргийг бий болгох бөгөөд энэ нь
олон улсын аюулгүй байдалд хүчтэй
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нөлөөлөх болно.
Стратегийн тогвортой байдалд
кибер орон зай хэрхэн нөлөөлж буй
талаарх судалгааны ажлууд ихээр
байдаг бол ХО-ныг ирээдүйн дайнд
ашиглах боломжийн талаар тийм
ч их судалгаа байдаггүй. Сүүлийн
жилүүдэд хууль эрх зүйн, ёс зүйн, хэм
хэмжээний, эдийн засгийн, техникийн
гэх
мэт
“ХО-ны
асуудлуудтай”
холбоотой олон улсын харилцааны
судалгаа улам бүр нэмэгдэж, олон
талын маргаан дагуулж байна.
Нэг. Хиймэл оюун олон улсын
аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь
Цэргийн чадварыг өргөн хүрээгээр
идэвхжүүлэгч, хүчирхэг болгогч гэдэг
утгаараа ХО нь цэргийн зэвсэг гэхээсээ
илүү цахилгаан эрчим хүч, радио,
радиолокацын систем, C4ISR2 систем
зэрэгтэй илүү төстэй. Шинэ, хүчтэй
ангиллын технологийн хувьд ХО нь
цэргийн технологийн төлөв байдлыг
өөрчлөх, эргэн харахад урьдчилан
таамаглах аргагүй, маш тогтворгүй,
стратегийн нөлөө үзүүлэх боломжтой.
Хэдийгээр ХО-нд тулгуурласан зэвсэг,
систем нь дайны талбарт хүнээс илүү
шийдвэр гаргах хараахан болоогүй ч,
ХО ашигласан цэрэг нь дайны талбарт,
зөвхөн хүний шийдвэрээс хамааралтай
цэргээс илүү үр ашигтай байх нь
ойлгомжтой. Тухайлбал, алсын зайн
мэдрэгч, нөхцөл байдлын ойлголт,
тулааны талбайн маневр зэрэгт ХОны технологиудыг ашигласнаар давуу
C4ISR – АНУ-ын Батлан хамгаалах яам,
тагнуулын байгууллагуудад хэрэглэгддэг
Удирдлага, Хяналт, Харилцаа холбоо,
Компьютер, Тагнуул, Ажиглалт, Тандалт
гэсэн үгнүүдийн товчлол. (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconn aissance)
2
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болно.
Стратегийн түвшний шийдвэр
гаргах
үед
ХО-нд
суурилсан
удирдлага-хяналтын систем нь хүнээс
хамааралтай
шийдвэр
гаргалтын
ихэнхи алдааг зассан байна. АНУын Тагнуулын нийгэмлэг жишээлбэл,
“хүний хүчин зүйлийн дарамт”-ыг
бууруулах, цэргийн тагнуулын үйл
ажиллагааг эрчимжүүлэх, цэрэг дайны
шийдвэр гаргалтыг сайжруулах, ҮАБын шинэ аюул занал, шинэ халдлагын
зэрэг чиглэлээр, олон нийтэд нээлттэй
судалгааны ажлууд хийхээр хөөцөлдөж
байна.
ХО-нд суурилсан технологийн
аюулгүй байдлын шинэ заналхийллийг
үндсэнд нь 3 төрөл болгон авч үздэг:
1. Тоон аюулгүй байдал (жадфишинг, яриа синтез, дүр эсгэх,
автомат
хакердах,
мэдээллийг
хордуулах гэх мэт.);
2. Биет
аюулгүй
байдал
(дайралтын үеийн микро дрон гэх мэт);
3. Улс төрийн аюулгүй байдал
(тандалт – ажиглалт, хууран мэхлэлт,
албадлага гэх мэт) [Johnson, 2019].
Хоёр. Робот ба бөөн технологи
(swarming technology3)
Өөрийгөө удирддаг зэвсэг, робот нь
дарь, цөмийн зэвсгийн адил үнэлэгдэж
“дайны гурав дахь хувьсгал” эсхүл
“аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал” хэмээн
нэрлэгдэж байна. Хэсэг судлаачдын
баталж буйгаар ХО-ныг хэрэгжүүлж
эхлэх эргэлтийн цэг дээр иржээ.
Тэдний нотолж буйгаар хууль эрх
зүйн болон ёс зүйн хувьд боломжтой
Swarming technology – хэд хэдэн өөрийгөө
удирддаг системийг хооронд нь холбож
байлдааны ажиллагаанд нэгдсэн зорилгын
төлөө уялдуулан зохицуулдаг технологийн
дэвшлийг хэлнэ.
3

эсэхийг үл харгалзан бие даасан,
зэвсэглэсэн,
нисгэгчгүй
агаарын
тээврийн
хэрэгслийг
(autonomous
armed-unmanned
aerial
vehicles)
хэдхэн жилийн дараа байлдааны
талбарт харах болно. Тийм учраас
хүнгүй, өөрийгөө удирддаг энэхүү
системийн өвөрмөц шинж чанарууд нь
батлан хамгаалах, аюулгүй байдлын
төлөвлөгөө боловсруулагчдыг өнөөгийн
арга барилаа дахин нягтлахыг шаардах
болно.
АНУ-ын Үндэсний Тагнуулын
газрын захирал Даниел Коутс энэ
чиг хандлагын стратегийн чадавхийг
онцолж хэлэхдээ: “ХО-ны дэвшил нь
дайснууд, ялангуяа Хятад, Оросын
хувьд шинэ цэргийн хүчин чадлыг бий
болгоно” гэж мэдэгдэв. Эдгээр өөрийгөө
удирддаг системүүд нь онолын хувьд
харааны мэдрэмж, хэл яриа, нүүр
царайг таних зэрэг олон төрлийн
(агаар, газар, далайн) үйл ажиллагааг
гүйцэтгэх, шийдвэр гаргах хэрэгслийг
багтаасан, хүний оролцоо, хяналтаас
хараат
бус
ХО-ны
технологийг
агуулдаг. Гэхдээ яг өнөөдрийн байдлаар
хүний оролцоогүйгээр байг сонгоод
устгаж чадах хэдхэн зэвсгийн систем
л байна. Тухайлбал, хүлээж халдлага
үйлдэгч зэвсэг (LAM4) нь дайсны
радарын систем, хөлөг онгоц, танк гэх
мэт байг байж болох газар нь хүлээж
байгаад урьдчилан программчилсан
шалгуур үзүүлэлтүүд дээр үндэслэн,
мэдрэгч нь дайсны агаараас хамгаалах
радарыг олж илрүүлмэгцээ байгаа
устгах явдал юм. LAM нь ирж буй
Loitering attack munitions – Бай байрлах
хэсэгт хэд хэдэн өөрийгөө удирдах зэвсэг
илгээж хүлээж байгаад байг олмогц
халдлага үйлдэж устгадаг зэвсгийн систем.
Амиа хорлогч дрон, камикадзе дрон ч гэж
нэрлэдэг.
4
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сумыг хүн оператороос илүү хурдан
буудахын тулд ХО-ны технологийг
ашигладаг бөгөөд илүү урт хугацаанд
нисэх боломжтой байдаг.
Өнөөдрийн
байдлаар
Израйл
улсын Harop (Harpy II ч гэж нэрлэдэг)
радарын эсрэг бүтэн өөрийгөө удирддаг
LAM систем нь 6 цагийн турш нисэх
чадвартай, хүний удирдлагагүйгээр
шумбаж бөмбөгөө хаях боломжтой,
тулалдааны талбарт хүний амь эрсдэлд
оруулахгүй дэлхийд ганц систем юм.
Мөн түүнчлэн Хятад, Энэтхэг, Герман,
Өмнөд Солонгос, Орос, Англи зэрэг
улс орнууд бүтэн өөрийгөө удирддаг
зэвсгийн системийг хэрэглэхэд бэлэн
болоод байна. Тухайлбал, ОХУ Уран9, Вехар зэрэг алсаас удирддаг
танкийг нэвтрүүлсэн бол, БНХАУ
хиймэл дагуулаар дамжуулан дроноос
удирддаг пуужинг 2016 онд анх удаа
туршсан байна. [Johnson, 2019]
Тагнуулын
чиглэлээр
болон
цэргийн цохилт өгөх зэрэг төрөл
бүрийн даалгаварт илүү ухаалаг, ХОаар өргөжүүлсэн, хүний оролцоогүй
зэвсгийн системүүд ойрын жилүүдэд
батлан хамгаалахын салбарт нэвтэрч
эхлэх нь тодорхой болоод байна.
Том оврын хүний удирдлагагүй усан
доогуурх тээврийн хэрэгсэл (UUV –
Unmanned Underwater Vehicle) нь
хямд өртөгтэй пуужингийн платформ
болох боломжтой болно. Ухаалаг, ХОаар өргөжүүлсэн, хүний оролцоогүй
зэвсгийн системийг ашиглаж болох
тодорхой
ажиллагааг
тоочвол:
минэ цэвэрлэгээ ба минэжүүлэх
ажиллагаа; далай доорхи шумбагч
онгоцны эсрэг мэдрэгчийн сүлжээнээс
мэдээлэл цуглуулах, тараах; дуу
авианы идэвхтэй локатор; тагнуул,
тандалт, эрэн сурвалжлах; цахим
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дайн; пуужинг шумбагч онгоцонд
эргүүлэн байршуулах; терроризм, хил
хамгаалалт гэх мэт байлдааны бус
ажиллагаа; хэт холд чиглэсэн пуужинг
удирдлагаар дэмжих гэх мэт.
Нарийн
төвөгтэй
мэдрэлийн
сүлжээнд холбогдсон, Хятадын агаарын
болон далайн дронууд, жишээлбэл,
Өмнөд Хятадын тэнгисийг бүхэлд нь
хянаж байгаа нь АНУ-ын ирээдүйн
тэнгисийн навигацын үйл ажиллагаанд
саад учруулж болзошгүй юм. 2018
оны эхээр Хятад улс Өмнөд Хятадын
тэнгисийг дайны болон энхийн цагийн
үед хянахад зориулан нисгэгчгүй
нисэх онгоцны дэлхийн хамгийн том
туршилтын полигоныг барьж эхлэв.
ХО-ны технологи нь онолын хувьд
өөрийгөө удирддаг нисгэгчгүй нисэх
төхөөрөмжид ганцаарчилсан нисгэгчтэй
онгоцтой харьцуулбал хамаагүй илүү
олон төрлийн даалгаврыг биелүүлэх
боломж олгодог. Тухайлбал, тулалдаж
буй агаарын орон зайд амьдрах
чадвараар илүү байхаас гадна эдгээр
дэвшилтэд
технологийг
хэрэглэж
байгаа улс орнуудад хэрэглээгүйгээсээ
давуу байдал олгох болно. Үүний үр
дүнд нь дайснуудын хямд өртөгтэй,
түрэмгий, бие даасан довтолгооноос
зөвхөн ижилхэн хурд, бие даасан
байдалтай, ухаалаг системүүд л
хамгаалж чадна.
Цахим дайнд ХО-ы технологийг
ашиглан цэргийн GPS эсвэл харилцаа
холбооны хиймэл дагуулын дохионд
дайснууд
хөндлөнгөөс
оролцохоос
сэргийлж чадна. Жишээлбэл, жижиг,
хөдөлгөөнт цахилгаан соронзон долгион
сарниулагчийг дайсны довтолгооны
мэдрэгч,
харилцаа
холбоонд
нөлөөлөхөд ашиглаж болох бөгөөд
энэ нь кибер халдлагатай хамтарч
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дайсны хамгаалалтыг төөрөлдүүлж,
даван туулахад ашиглагддаг. Оросын
арми Сири болон Зүүн Украины
байлдааны бүсэд GPS-ээр удирддаг
нисгэгчгүй
агаарын
тээврийн
хэрэгслийн ажиллагааг тасалдуулах
ажиллагаагаа баттай байлгахын тулд
долгион сарниулагчдыг байрлуулсан
гэж мэдэгдэж байсан.
Гурав. Хиймэл оюун кибер орон
зайд
Хүн төрөлхтөн сүүлийн 30аад
жилийн
хугацаанд
үзэгдэж
харагддаггүй ертөнцийг бий болголоо.
Бид энэ ертөнцийг нүдээрээ харж
чадахгүй байгаа ч өдөр тутмын
амьдралдаа мэдэрч байдаг. Халаасанд
буй утасны дүнгэнээн, цахим шуудан
ирж буй хонхны чимээ, банкны карт
баталгаажуулах хэсэгхэн хугацаанд
эргэлдэж буй дүрс зэрэг нь биднээс
нуугдсан кибер орон зайд хийгдэж
буй үйлдэл юм. Үүний цаана юу
болж буйг хүн бүр мэдэхгүй, мэдэх
ч шаардлагагүй. Компьютер асар
хурдацтай ажиллаж байгаа энэ үл
үзэгдэх ертөнцөд чимээгүй дайн ид
оволзож байна.5
АНУ-ын
үндэсний
аюулгүй
байдлын мэргэжилтнүүд ХО болон
машин суралцах технологи ойрын
ирээдүйд хамгаалах болон довтлох
кибер
зэвсгийн
аль
алинд
нь
үржүүлэгч хүч болж кибер орон зайд
томоохон өөрчлөлтийг авчрах болно
хэмээн дүгнэсэн байна. Гэхдээ ХО-тай
хавсарсан кибер довтолгоо, хамгаалалт
хоёрын зааг одоогоор бүрхэг байна. Үр
дүнд нь бие даасан ХО-ны системд
P.Scharre., Army of None: Autonomous
Weapons and the future war., W.W.Norton
& Company, 2018
5

суурилсан кибер халдлагаас хамгаалах
үр дүнтэй арга нь улам бүр шинэлэг
(өөрөө суралцах) шийдэл байх болно.
АНУ-ын Тагнуулын нийгэмлэгийн
тэргүүн Даниел Котс саяхан ХО нь
АНУ руу чиглэсэн кибер халдлагын
эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж байгааг
анхааруулж,
ХО-нд
суурилсан
кибер халдлага нь гадаадын зэвсэг,
тагнуулын
системийн
үр
нөлөө,
чадварыг сайжруулах боломж болгож
байгааг тэмдэглэсэн байна.
Өөр өнцгөөс нь авч үзэх юм бол
ХО-ныг ашиглан кибер халдлагад
өртөх
эмзэг
байдлыг
бууруулах
боломжтой. Хэдийгээр “сөрөг ХО”-ны
судалгаа эхний шатандаа явж байгаа ч
шинжээчид сүлжээний хэвийн бус үйл
ажиллагааг ХО ашиглан илрүүлэхэд
дэвшил гарч байна. Тухайлбал, машин
сургалтын
ХО-ны
программдаа
халдлагад ашиглаж болох эмзэг
байдлыг тусгаарлах замаар хэвийн
бус ажиллагааг илрүүлж болно. Кибер
халдлага илрүүлэх уламжлалт арга
нь урьд нь илэрсэн хортой кодтой
харьцуулдаг. Хакерууд кодыг бага
зэрэг өөрчлөхөд л энэ хамгаалалтыг
давах болно. Харин эсрэгээр ХОнд суурилсан кибер хамгаалалтын
хэрэгслүүд
нь
сүлжээний
төлөв
байдлын бүтцийн өөрчлөлтийг таньж,
хэвийн бус үйл ажиллагааг илрүүлэх
зорилготой байдаг тул урьд өмнө
хийгдэж байгаагүй халдлагад илүү саад
тотгор болж байдаг. Гэтэл энэхүү бие
даасан байдал эргээд кибер халдлага
үйлдэгдэхэд армийн эмзэг байдлыг
нэмэгдүүлэх боломжтой. Тухайлбал,
дайсан бие даасан системийн төлөв
байдлыг өөрчлөх, хянах боломжтой
хортой код ашигласан тохиолдолд
илрүүлэх, сөрөг довтлох боломж
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бараг үгүй болно. АНУ-ын Кибер
флотын командлагч Майкл Гилдэй
саяхан Сенатын Зэвсэгт хүчний
хороонд
мэдэгдэхдээ:
“Тэнгисийн
цэргийн хүчин шинэ, үл мэдэгдэх
хортой програмыг урьдчилж илрүүлэх
чадварыг сайжруулах ёстой ... ингэснээр
бид ХО болон машин сургалтын
дэвшилтэт аналитик ашиглан хурдан
ажиллаж чадна. Хортой ажиллагааг
эрт илрүүлэх нь АНУ-ын “тактикийн
давуу тал” юм”6 гэжээ.
Батлан хамгаалахын анхаарал
хандуулах нэг гол асуудал нь сөргөлдөгч
талын халдлагад анхаарлаа хандуулах
ёстой. Сөргөлдөгч тал бидний ашиглаж
байгаа ХО-ныг хуурах, эвдэх аливаа
оролдлгыг хийх болно. Тэдний үйлдэл
зураг
таних
систем,
мэдрэгчийг
хуурах, халдлага илрүүлэх системийг
тойрч гарсан кибер халдлага үйлдэх
гэх мэтээр илэрч болно7.
Эсрэг талын халдлагыг дараах 4
төрөлд хувааж болно.
1. Хуурах
халдлага-ХО-нд
суурилсан таних мэдрэгчийг хуурч
халдлага үүсгэдэг. Жишээлбэл танкийг
сургуулийн автобус гэж таниулах.
2. Таамаглах
халдлага-Энэ
халдлагын үед эсрэг талын ХОны таних системийн талаар логик
гаргалгаатай мэдээлэл цуглуулдаг
учраас хуурах халдлагын суурь болж
өгдөг.
3. Хордуулах
халдлага-Хорлох
ажиллагаагаа гүйцэлдүүлэхийн тулд
J. Johnson., Artificial intelligence & future
warfare: implications for intern ation al
security., Defense & Security An alysis, Apr.
2019
7
P. Maxwell., Artificial intelligence is the
future of warfare (just not in the way
you think)., Modern War Institute at West
Point., Apr. 2020
6
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ХО-ны системийн сурах процессийн
үед халдлага үйлдэж машин суралцах
ажиллагааны өгөгдлийг санд хандах
эрхтэй болно. Ингэснээр тээврийн
хэрэгслийн дүр төрхийг буруугаар
таниулж байг хуурч болно.
4. Гаргаж
авах
халдлагаЭсрэг
талыхаа
ХО-ны
зэрэгцээ
загварыг үүсгэхийн тулд ХО-ны
системийн
интерфэйсийг
ашиглан
ХО-ны талаар хангалттай мэдээлэл
гаргаж авах халдлага. Хэрэв манай
ХО нь зөвшөөрөлгүй хэрэглэгчдийг
нэвтрүүлэхгүй
байх
хамгаалалт
хийгээгүй бол тэдгээр хэрэглэгчид
манай системээс гаргасан шийдвэрийг
урьдчилан таамаглаж, энэ таамаглалыг
өөрсдийн давуу тал болгон ашиглах
боломжтой болно8.
Дөрөв. Дүгнэлт
Эцэст
нь
хэлэхэд,
дэлхийн
томоохон гүрнүүд аж үйлдвэрийн IV
хувьсгалын дэвшилтэт технологиудыг
цэрэг, батлан хамгаалах, аюулгүй
байдлын салбарт хэрэглээд эхэлсэн
төдийгүй энэ чиглэлд давуу байдал
олж авах өрсөлдөөнд хэдийн оржээ.
Ирээдүйн дайн цэрэггүй болох нь
тодорхой. Өвч зэвсэглэсэн, өөрийгөө
бүрэн
удирдаж,
бусадтайгаа
холбогдсон, жолоочгүй дрон, танк,
нисэх онгоц, усан онгоцны тулаан
болно. Хэдийн үйлдвэрлэгдсэн зэвсгийг
өөрийгөө удирддаг, бусадтай холбогддог
болгоход нүсэр дэд бүтэц бүхий том
үйлдвэр шаардлагагүй. Манай улсын
хувьд ойрын ирээдүйд байлдааны усан
онгоц, нисэх онгоц, танк үйлдвэрлэхгүй
P. Maxwell., Artificial intelligence is the
future of warfare (just not in the way
you think)., Modern War Institute at West
Point., Apr. 2020
8
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нь ойлгомжтой. Гэхдээ бидэнд цэрэг,
батлан хамгаалахын үйлдвэрлэлийн
салбарт амжилт олох боломжийг
өнөөгийн
технологийн
хувьсгал
олгож байгааг алдаж боломгүй. Учир
нь аж үйлдвэрийн IV хувьсгалын
технологиуд улс гүрнүүдийг, аж
ахуйн нэгжүүдийг нэг гараанаас эхлэх
боломжийг олгож байна. Монголын нэр
бүхий компани блокчэйн технологиор
дэлхийд тэргүүлэх байр суурьтай,
амжилттай ажиллаж байна. Энэ
боломжийг алдахгүйн тулд бид дараах
ажлуудыг хийх шаардлагатай байна.
 Батлан
хамгаалах
эрдэм
шинжилгээний
хүрээлэн
болон
бусад
технологийн
сургуулиуд,
аж
ахуйн
нэгжийн хамтын ажиллагааг
идэвхжүүлэх,
хамтарсан
төслүүд хэрэгжүүлэх;

 Бидэнд
байгаа
дэлхийн
хэмжээний
мэдээллийн
технологийн инженерүүдийг
дээрх
төслүүдэд
татан
оролцуулах;
 Дээрх чиглэлд төрөөс судалгаа,
эрдэм шинжилгээний төсвийг
нэмэгдүүлэх зэрэг болно.
Ашигласан
эх
сурвалжийн
жагсаалт
1. P.Scharre., Army of None:
Autonomous Weapons and the future
war., W.W.Norton & Company, 2018
2. J. Johnson., Artificial intelligence
& future warfare: implications for
international security., Defense &
Security Analysis, Apr. 2019
3. P.Maxwell., Artificial intelligence
is the future of warfare (just not in the
way you think)., Modern War Institute
at West Point., Apr. 2020
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ШИФРЛЭЛТ БА КВАНТ
КОМПЬЮТЕР
Судлаач Э.Цэнгэлт
1. Шифрлэлтийн тухай
21 дүгээр зуунд бид компьютер,
гар утас болон бусад төхөөрөмжийн
тусламжтайгаар бүхий л мэдээллийг
шифрлэлт
ашиглан
нууцалж
байна.
Мэдээллийг
нууцлаад
байгаа шифрлэлтийг ерөнхийд нь
Симметрик (Нэг түлхүүрийн арга)
болон Асимметрик (Хос түлхүүрийн
арга) гэж 2 хуваадаг билээ. Өгөгдлийг
нууцлахад симметрик аргыг ашигладаг
бөгөөд мэдээллийг нууцлах хурд нь
маш өндөр юм. Харин асимметрик
арга нь ихэвчлэн сүлжээний орчинд
ашиглагдана. Эдгээр шифрлэлтийн
аргын тусламжтайгаар нууцлагдсан
мэдээ мэдээллийг бидний ашиглаж буй
компьютер, өндөр хурдны буюу супер
компьютерийг ашигласан ч эдгээр
аргаар нууцалсан мэдээ, мэдээллийг
тайлах боломжгүй. Тайлахад хэдэн
мянган жил, маш их хэмжээний
цахилгаан шаардана гэдгийг математик
тооцооллын
тусламжтайгаар
харж болно. Харин сүүлийн үед
хурдацтайгаар хөгжиж буй шинэ
технологи болох өндөр хурдны квант
компьютерийг зохион бүтээж чадвал
шифрлэлтийн асимметрик төрлийн
дийлэнх алгоритм, зарим симметрик
төрлийн аргаар нууцласан мэдээ
мэдээллийг тайлах онолын хувьд
боломжтой болно гэдгийг дэлхий нийт
мэдэх болсон.

2. Квант
компьютертой
холбоотой ойлголтууд
Та
бидний
хэрэглэдэг энгийн
компьютероос өөр
зарчимд суурилж
Квант компьютер
а жи л л а д а г .
Үндсэндээ квантын суперпозишин,
орооцолдоон гэх зарчимд суурилна.
2.1. Квантын суперпозишин
нь нэгэн зэрэг хэд хэдэн төлөвт зэрэг
оршин байх тухай ойлголт юм.
Жишээгээр
тайлбарлавал:
Хэрэв үхүүлэх магадлалтай хорыг
мууртай цуг хайрцагт хийе. Гадна
талаас ажиглагчийн зүгээс хайрцгийг
онгойлгож үзэхгүйгээр муурыг үхсэн
эсвэл амьд гэдгийг мэдэх боломжгүй.
Хайрцгийг онгойлгож үзээгүй энэ
үед муур
суперпозишин төлөвт
(үхсэн болон амьд гэсэн төлөвт
нэгэн зэрэг) байна гэж үзжээ. Харин
хайрцгийг онгойлгож үзэх үед үхсэн
эсвэл амьд гэсэн төлөвийн аль нэгэнд
нь тодорхойлогдоно.
Квант компьютер кубит (qubit)
гэх нэгжээр
тооцоолол хийгддэг.
Компьютер дээр мэдээллийг битэд 1
эсвэл 0 гэсэн тодорхой утгатайгаар
хадгалдаг. Битийн утгыг шалгахад
утга нь өөрчлөгдөхгүй. Тэгвэл кубит нь
бит шиг утгыг шууд илэрхийлдэггүй,
түүний оронд 1 болон 0 байх
магадлалыг агуулдаг. Үүнийг квантын
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суперпозишин төлөв гэнэ. Кубит ямар
утга агуулж байгааг хэмжих юм бол
суперпозишин төлөв үгүй болж тухайн
үед хэмжсэн утган дээр үлдэнэ. 2
кубит гэдэг нь бидэнд 4 өөр төлөвийг
илэрхийлж чадна. 3 qubit нь 8 буюу (2³)
өөр төлөвийг нэгэн зэрэг илэрхийлж
чадна гэх мэтчилэн N qubit нь 2n
ширхэг төлөвийг нэгэн зэрэг агуулах
боломжтой. Харин бит бол 2n ширхэг
төлөвөөс нэгийг нь л агуулна. Жирийн
компьютерт тооцоолол битийн утгыг
өөрчлөх логик үйлдлүүдийг хийхдээ
цахилгаан гүйдэл ашигладаг.
2.2
Квантын
орооцолдоон
гэх ойлголтын тухай авч үзье.
Зөв аргаар хооронд нь холбосон A
болон B гэсэн электрон байна гэж
үзвэл тэдгээр электроны эргэлтийн
чиглэл нь автоматаар орооцолдоно.
Өөрөөр хэлбэл А электроныг баруун
тийш эргүүлэхэд түүнтэй зэрэгцэн
B электрон зүүн тийш харна. Хоёр
электроны
эргэлтийн
чиглэл
нь
харилцан эсрэг чиглэлд байна. Хамгийн
сонирхолтой нь энэхүү орооцолдооны
үйлчлэл нь A болон B электроны
хоорондын зайнаас үл хамааран яг
нэгэн зэрэг болно. Бүр A электрон
дэлхий дээр B электрон хэдэн сая
гэрлийн жилийн цаана байсан ч ямар
ч хугацааны алдагдалгүй харилцан
эсрэг чиглэлд эргэнэ. Гэрлийн хурднаас

илүү хурд байхгүй
гэсэн
Эйнштейний
онолтой зөрчилдсөн
энэ
үзэгдэл
нь
бидний цаг хугацаа
орон зайн ойлголтод
эргэлзээ
үүсгэнэ.
Яагаад гэдгийг хэн
ч мэдэхгүй байгаа,
харин
квантын
орооцолдоон үнэхээр байдаг нь үнэн
юм.
Квантын
тооцоолол
хийхдээ
кубит нь цахилгаан соронзон долгион
ашиглаж
магадлалын
төлөвийг
өөрчилдөг. Тиймээс квант компьютерт
тооцооллыг кубит утгыг магадлалаар
хэмжинэ. Хэрвээ кубитууд хоорондоо
салшгүй холбоотой байдаг бол долгион
хэлбэрийн
квантын
төлөвүүдийн
давтамжийн интерференцийг ашиглан
эрдэмтэд тооцоолон бодох үйлдлийг
(квантаас өөр
аргаар
тооцоолон
бодоход олон сая жилийн хугацаа
шаардагдах) хийх боломж онолын
хувьд бий. (Хүснэгт 1)
3. Квант компьютерт үзүүлэх
шифр алгоритмуудын тэсвэрийн
судалгаа
Одоогийн
ашиглагдаж
буй
шифрлэлт квант компьютерт шифр
алгоритмын тэсвэрийн тухай судлая.
Асимметрик шифрлэлт нь голчлон
факторизаци
буюу
анхны
тоон
үржигдэхүүнд задлах хүндрэл болон
дискрет
логарифмын
хүндрэлд
суурилдаг. Харин үүнийг хангалттай
чадалтай квант компьютер зохион
бүтээгдсэн
тохиолдолд
Шорын
алгоритмаар эвдэх боломжтой юм.
Дэлхий дээрх хамгийн өндөр хурдны
супер компьютер 200 Петафлопс
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Хүснэгт 1
Энгийн болон квант компьютерийн ажиллагааны зарчмууд
Энгийн Компьютер
0,1

Квант Компьютер
А|0>+B>1, a2+b2=1

Битийн not, xor, or, and
Хагас дамжуулагч чип

CNOT, Адамара
Хоорондын эмх
замбараагүй байдал

Алгоритм

Стандарт

Тусгай (Шор, Гробер)

Зарчим

Тоон, тодорхойлогдсон

Аналог, Магадлалын

Логик
үйлдэл
Үйлдэл
Хамаарал

(200*1015) байдаг. Тэгвэл 100 кубит
квант компьютер
зохион бүтээж
чадвал ойролцоогоор
1030 хүчин
чадалтай ба тус супер компьютертой
харьцуулбал 5*1012 дахин илүү хүчин
чадалтай болох юм. (Хүснэгт 2)

хангах, Банкны салбарт гүйлгээний
найдвартай байдлыг хангах, тоон
гарын үсэг, баталгаажуулалт гэх
мэт маш олон төрлийн ашиглалттай
стандарт алгоритмууд юм.
Хүснэгт 2

Квант компьютерын довтолгоонд үйлчлэх зарим
шифр алгоритмуудын тэсвэр
Түлхүүрийн
урт

Шаардагдах
кубитын тоо

AES
Стандарт симметрик
шифр алгоритм

128 бит
192 бит
256 бит

2953
4449
6681

RSA (Асимметрик төрөл,
Факторизаци)

1024 бит
2048 бит
4096 бит

2290
4338
8434

3.58 цаг
28.63 цаг
229 цаг

ECDLP (Асимметрик
төрөл, Дискрет логарифм)

256 бит
386 бит
512 бит

2330
3484
4719

10.67 цаг
37.67 цаг
95 цаг

Шифр алгоритм

AES - Өгөгдөл нууцлах зорилгоор
ашиглаж буй хамгийн түгээмэл стандарт
шифр алгоритм юм. ISO/IEC 180333, FIPS 140-2 стандартуудад багтсан.
Интернет орчны http холболтоор файл
дамжуулах ашиглана, WPA2, SSL
шифрлэлт гэх мэт .
RSA, ECDLP - Сүлжээний орчин
дахь холболтын аюулгүй байдлыг

Хугацаа

2.6*1012жил
1.97*1022 жил
2.29*1032 жил

Дүгнэлт
Квант компьютерийн довтолгоонд
факторизаци
болон
дискрет
логарифмын
хүндрэлд
суурилсан
шифр алгоритм тэсвэр муу байна.
Квант компьютер зохион бүтээх
ажилд дэлхийн технологийн хөгжлөөр
тэргүүлж буй орнууд, технологийн
том компаниуд өндөр ач холбогдол
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өгч, хөрөнгө санхүү ихээр зарцуулан
өндөр
хүчин
чадалтай
квант
компьютер бүтээхээр ажиллаж байна.
2020 оны байдлаар Google 72 кубит
(тус компьютерт програм ажиллуулах
боломжгүй байна), IBM 53 кубит, Intel
49 кубит квант компьютер зохион
бүтээж байна.
Технологийн хөгжлийг харвал
квант компьютер зохион бүтээгдэж
байгаа
ч
асимметрик
төрлийн
шифр
алгоритмуудыг
эвдэхээр
хүчин чадалтай квант компьютер
зохион бүтээгдэхэд асар хол байна.
Шинжээчдийн
дүгнэлтээр
ойрын
20-30
жилдээ
одоогийн
шифр
алгоритмуудыг эвдэх хүчин чадалтай
квант компьютер зохион бүтээгдэх

техник технологийн боломжгүй гэсэн
дүгнэлтийг гаргаж байгаа юм.
Криптографичдын хувьд квант
компьютерт тэсвэртэй ассиметрик
төрлийн шифр
алгоритм зохион
хөгжүүлж
байна.
Мөн
АНУ-аас
квант тооцоололд тэсвэртэй стандарт
алгоритм зохион бүтээх уралдааныг
дэлхий нийтийн өмнө зарлаад байна.
Ашигласан
эх
сурвалжийн
жагсаалт
1. https://www.ruscrypto.ru/
accociation/archive/rc2019.html
2. https://medium.com/betterprogramming/what-is-a-quantumcomputer-explained-with-a-simpleexample-b8f602035365
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ОХУ-ЫН ХОЛБООНЫ АЮУЛГҮЙ
БАЙДЛЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Судлаач Г.Гэрэлчулуун
Нэг. Сөрөх тагнуулын үйл
ажиллагаа
Оросын холбооны улс (ОХУ)ын Холбооны аюулгүй байдлын алба
(ХАБА) дараах үндсэн чиглэлүүдээр
үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнд:
- Сөрөх
тагнуулын
үйл
ажиллагаа;
- Гэмт хэрэг, террорист үйл
ажиллагаатай тэмцэх;
- Тагнуулын үйл ажиллагаа;
- Хил хамгаалах үйл ажиллагаа;
- Мэдээллийн аюулгүй байдлыг
хангах.
ХАБА-ны бусад үйл ажиллагааг
Холбооны
хууль
тогтоомжоор
тодорхойлдог. “Холбооны
аюулгүй
байдлын албаны тухай” 1995 оны 4
дүгээр сарын 3-ны өдрийн 40 тоот
Холбооны хуулиар тус алба нь сөрөх
тагнуул, тагнуулын болон гэмт хэрэгтэй
тэмцэх гэсэн гурван үндсэн чиглэлээр
үйл ажиллагаа явуулж байжээ. ОХУ-ын
Холбооны хил хамгаалах албыг татан
буулгасны дараа түүний чиг үүргийг
ОХУ-ын
ХАБА-нд
шилжүүлсэн,
ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх
Засгийн газрын холбоо, мэдээллийн
холбооны агентлагийг татан буулгаж,
чиг үүргийг нь ОХУ-ын ХАБА болон
ОХУ-ын
Холбооны
хамгаалалтын
албанд харъяалуулснаас дээр дурдсан
хуулинд өөрчлөлт орсон байна.
Эдүгээ тус хуулиар ХАБА таван
үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулдаг нь:

1. Сөрөх тагнуулын;
2. Гэмт хэрэг болон террорист үйл
ажиллагаатай тэмцэх;
3. Тагнуулын;
4. Хил хамгаалах;
5. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг
хангах юм. Энэ жагсаалт-эрэмблэл нь
зарим асуултыг бий болгосон ажээ.
Жишээлбэл,
тагнуул
туршуултай
(ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 276
дугаар зүйл) тэмцэх үйл ажиллагааг
ямар үндсэн чиглэлд хамааруулж
ойлгох вэ? Сөрөх тагнуулын чиглэлд
үү?, эсхүл гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд
хамааруулах уу?
Гэмт хэрэгтэй
тэмцэх
чиглэл
террорист
үйл
ажиллагаатай хийх тэмцлийг яагаад
өөртөө агуулахгүй байна? ХАБАны төрийн нууцыг хамгаалах үйл
ажиллагааг ямар үндсэн чиглэлд
хамааруулах вэ? Мэдээллийн аюулгүй
байдлыг хамгаалахад уу? Гэтэл төрийн
нууцыг эх орноосоо урвах, тагнан
турших ажиллагааг таслан зогсоох
замаар буюу сөрөх тагнуулын үйл
ажиллагаагаар хамгаалдаг бус уу?
гэхчлэн цөөнгүй асуулт гардаг ажээ.
Энэ удаа ОХУ-ын ХАБА-ны үйл
ажиллагааны үндсэн таван чиглэлээс
зөвхөн сөрөх тагнуул, хил хамгаалах
үйл ажиллагааг авч үзэх болно.
Сөрөх тагнуулын үйл ажиллагааны
мөн чанар нь гадаадын тусгай алба,
байгууллага,
тэдгээрийн төлөөний
этгээдийн тагнан турших болон бусад
хорлон бусниулах үйл ажиллагаатай
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тэмцэхэд оршино. Сөрөх тагнуулын үйл
ажиллагаа нь энэ явцад тусгай арга,
хэлбэр, хэрэгслийг түлхүү ашигладаг.
ОХУ-ын ХАБА нь гадаадын тусгай
алба, байгууллагаас ОХУ-ын эсрэг
явуулж буй тагнан турших болон бусад
үйл ажиллагааг илрүүлж, таслан
зогсоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх
ажлын хариуцлагыг дангаараа, бие
даан хүлээдэг аж. Сөрөх тагнуулын
үйл ажиллагаа нь тус байгууллагын
үйл ажиллагааны бусад чиглэлийг олон
талаар тодорхойлдог байна. Үүний
сацуу, сөрөх тагнуулын чиглэлийг
тэргүүлэх байранд тавьснаараа бусад
чиглэлийн чухал болохыг үгүйсгэхгүй,
ач холбогдлыг нь бууруулахгүй гэж
үздэг байна. Жишээлбэл, гадаадын
тусгай алба, байгууллага, төлөөний
этгээдийн
тагнан
турших
үйл
ажиллагаатай шууд холбоогүй ч
ОХУ-ын үндэсний аюулгүй байдалд
заналхийлсэн аюултай тэмцэх нь
ОХУ-ын ХАБА-ны үйл ажиллагаанд
тэргүүн зэрэгт гарч ирж болно гэж
үздэг ажээ.
ОХУ-ын
“Холбооны
аюулгүй
байдлын албаны тухай хууль”-ийн
9 дүгээр зүйлд зааснаар “Сөрөх
тагнуулын үйл ажиллагаа гэдэг нь
гадаад улсын тусгай алба, байгууллага,
тэрчлэн зарим этгээдээс ОХУ-ын
аюулгүй байдалд хохирол учруулахад
чиглэсэн тагнан турших болон бусад
үйл ажиллагааг бүрэн эрхийнхээ
хүрээнд илрүүлж, түүнээс урьдчилан
сэргийлж, таслан зогсооход чиглэсэн
Холбооны аюулгүй байдлын албаны
үйл ажиллагаа” гэж дурджээ.
Хуульд
зааснаар
Холбооны
аюулгүй байдлын алба сөрөх тагнуулын
үйл ажиллагаа явуулах үндэслэл нь:
а) ОХУ-ын аюулгүй байдалд
хохирол учруулахад чиглэсэн гадаад

улсын тусгай алба,
байгууллага,
тэрчлэн зарим этгээдийн тагнан
турших болон бусад үйл ажиллагааны
шинж тэмдгийн тухай мэдээ;
б)
төрийн
нууц
агуулсан
мэдээллийн
хамгаалалтыг
хангах
шаардлага;
в) холбооны аюулгүй байдлын
албанд нууцаар дэмжлэг үзүүлж буй
этгээдийг судлах (шалгах) шаардлага;
г) өөрийн аюулгүй байдлаа хангах
шаардлага болно.
Сөрөх тагнуулын үйл ажиллагаа
явуулах
үндэслэлийн
жагсаалтад
зөвхөн Холбооны хуулиар нэмэлт,
өөрчлөлт оруулж болно. ХАБА нь
сөрөх тагнуулын үйл ажиллагааныхаа
явцад ил, далд арга, хэрэгслийг
ашиглаж болно. Сөрөх тагнуулын
үйл ажиллагааны явцад тэдгээр
арга, хэрэгслийг ашиглах журам
нь холбооны гүйцэтгэх засаглалаас
аюулгүй байдлын салбарт гаргасан
эрх зүйн актуудаар тодорхойлогдоно.
Иргэдийн утсан болон шуудан, бусад
харилцааны нууцыг хөндсөн сөрөх
тагнуулын үйл ажиллагааг ОХУ-ын
хууль тогтоомжид заасан журмаар
шүүхийн
шийдвэрийн
үндсэн
дээр хэрэгжүүлнэ. Иргэдийн орон
байрын халдашгүй байдлыг хөндсөн
сөрөх тагнуулын үйл ажиллагааг
зөвхөн холбооны хууль тогтоомжид
заасан тохиолдолд, эсхүл шүүхийн
шийдвэрийн үндсэн дээр хэрэгжүүлнэ.
“ХАБА-ны
тухай
хууль”ийн 9 дүгээр бүлгийн 6, 7 дугаар
хэсгүүдэд заасан сөрөх тагнуулын үйл
ажиллагааг зохиох эрх авах шүүхийн
шийдвэр гаргуулахын тулд ХАБА нь
сөрөх тагнуулын үйл ажиллагаа зохиох
үндэслэлд хамаарах албаны баримт
бичгийг
шүүгчийн
шаардлагаар
танилцуулдаг.
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Сөрөх тагнуулын үйл ажиллагаа
зохиох эрх олгосон шүүхийн шийдвэр,
түүнийг гаргах үндэслэл болсон
материалыг “ХАБА-ны тухай хууль”-д
тогтоосон журмаар уг байгууллагад нь
хадгалдаг байна.
Сөрөх тагнуулын үйл ажиллагаа
зохиох тухай ХАБА-ны тогтоол, энэ
талаарх шүүхийн шийдвэр, гүйцэтгэх
ажлын хэргийн материалыг ХАБА нь
ОХУ-ын хууль тогтоомжийг зөрчиж
байгааг гэрчилсэн мэдээ, материал,
иргэдийн
гомдол
прокурорын
байгууллагад ирж хяналт шалгалт хийх
зөвхөн тийм тохиолдолд л Прокурорын
байгууллагад танилцуулагдана.
Сөрөх тагнуулын үйл ажиллагаа
зохиож буй байгууллага, уг ажиллагааг
хэрэгжүүлэх арга, тактик, хэрэгслийн
тухай мэдээ нь төрийн нууц агуулсанд
тооцогддог аж.
ОХУ-ын
ХАБА-ны
сөрөх
тагнуулын үйл ажиллагааны үндсэн
зорилго нь ОХУ-ын аюулгүй байдалд
хохирол
учруулж
буй
гадаадын
тусгай алба,
байгууллага,
зарим
этгээдийн тагнан турших болон бусад
үйл ажиллагаанаас хувь хүн, нийгэм
төрийн аюулгүй байдлыг ил, далд
аргаар хангахад оршино.
Сөрөх тагнуулын үйл ажиллагааны
үндсэн объект нь гадаадын тусгай
алба, байгууллагын тагнан турших
болон бусад үйл ажиллагаа, түүнчлэн
ОХУ-ын аюулгүй байдалд хохирол
учруулж буй оросын иргэн, гадаадын
иргэн, иргэний харъяалалгүй зарим
этгээдийн үйл ажиллагаа юм.
Гадаадын
тусгай
алба,
байгууллагын тагнан турших үйл
ажиллагаа гэдэгт хүн эх сурвалж болон
тагнуулын ажлын ил боломж, тусгай
техник хэрэгслийг ашиглах замаар
ОХУ, түүний объектуудын тухай янз
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бүрийн мэдээ цуглуулах, олборлох,
улмаар
өөрийн
улсын
Засгийн
газартаа илтгэн танилцуулахын тулд
боловсруулах,
шинжлэн
дүгнэх,
зохих таамаглалт үнэлгээ хийх ажлыг
ойлгоно.
ОХУ-ын эсрэг явуулж буй, тус
улсын үндэсний аюулгүй байдалд
хохирол учруулах гадаадын тусгай
алба, байгууллага, зарим этгээдийн
бусад үйл ажиллагаа гэдэгт зөвхөн
тагнан турших төдийгүй,
тагнан
турших,
хорлон
бусниулах
үйл
ажиллагааг ойлгоно. Энэ нь алан
хядах болон хорлон сүйтгэх ажиллагаа
бэлтгэх, үйлдэх, гадаад улс, гадаадын
байгууллагад ОХУ-ын гадаад аюулгүй
байдалд хохирол учруулах дайсагнасан
үйл ажиллагаа явуулахад нь туслах
хэлбэрээр
эх орноосоо
урвахыг
агуулдаг.
Үүнээс
гадна
“бусад
үйл
ажиллагаа нь” ОХУ-ын Үндсэн хуульт
байгууламж,
төрийн
засаглалын
системд тэдгээрийн шинж чанарыг
өөрчлөх зорилгоор халдах хэлбэрээр
илэрч болно.
ОХУ дахь сөрөх тагнуулын
үндсэн, цорын ганц субъект нь аюулаас
хамгаалах салбар дахь гүйцэтгэх
засаглалын холбооны байгууллага,
орон нутгийн болон цэргийн салбар
дахь аюулаас хамгаалах байгууллага
юм.
ОХУ-ын
ХАБА-ны
сөрөх
тагнуулын үйл ажиллагаанд хүний
эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд
аюулгүй
далд
хэрэгсэл,
арга,
хэлбэрийг ашиглана. Ийм хэрэгсэл,
аргыг ашиглах журам нь хууль
тогтоомжийн актаар, эсхүл аюулаас
хамгаалах салбар дахь гүйцэтгэх
засаглалын холбооны байгууллагын
эрх зүйн актаар тодорхойлогддог. Мөн
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иргэдийн үндсэн хуулиар олгогдсон
эрхийг хөндөх сөрөх тагнуулын далд
арга, хэрэгслийг зөвхөн холбооны
хууль, эсхүл шүүхийн шийдвэрийн
үндсэн дээр хэрэглэж болдог аж.
ОХУ-ын
ХАБА-ны
сөрөх
тагнуулын үйл ажиллагаа нь тус албаны
чиг үүрэг, зорилтыг хэрэгжүүлэх
хэрэгсэл болсон тусгай болон зохион
байгуулалт, эрх зүйн шинж чанартай
аргуудын цогцыг агуулдаг байна.
Хоёр.
Хил
хамгаалах
үйл
ажиллагаа
ОХУ-ын
Холбооны
аюулгүй
байдлын албаны үйл ажиллагааны нэг
чухал чиглэл нь хилийн үйл ажиллагаа
юм.
Хилийн
үйл
ажиллагааны
чиглэлүүд нь:
--ОХУ-ын улсын хилийг нэвтрэх
хууль бус эрх зүйн өөрчлөлт
гаргахгүй байх, хувь хүн,
хуулийн этгээд тус улсын
хилийг
шалган
нэвтрүүлэх
пунктээр
нэвтрэхдээ ОХУын хилийн дэглэм, шалган
нэвтрүүлэх дэглэмийг сахин
биелүүлэх явдлыг хангуулах
зорилгоор
ОХУ-ын
улсын
хилийг хамгаалах;
--ОХУ-ын
эдийн
засгийн
болон хууль ёсны бусад ашиг
сонирхлыг хил орчмын нутаг
дэвсгэрт хамгаалах явдал болно.
Хилийн
үйл
ажиллагааны
чиглэлүүд
нь
Холбооны
хууль
тогтоомжийн актуудын үндсэн дээр
тодорхойлогдсон байдаг. Эдгээрээс
хилийн үйл ажиллагаанд тэргүүлэх
ач холбогдолтой нь ОХУ-ын “ОХУ-ын
улсын хилийн тухай хууль” болно. Энэ
хуульд “улсын хилийн хамгаалалт” (1
дүгээр хэсэг, 3 дугаар зүйл), “улсын
хилийн дэглэм” (3 дугаар хэсэг),

“хилийн дэглэм” (4 дүгээр хэсэг),
“улсын хилийн шалган нэвтрүүлэх
пунктын дэглэм” зэрэг ойлголтыг
задлан тайлбарласан байдаг. Улсын
хилийг хамгаалах хүрээн дэх хилийн
байгууллага, агаарын довтолгооноос
эсэргүүцэн
хамгаалах
цэрэг,
тэнгисийн цэргийн флот болон бусад
цэрэг, цэрэгжсэн бүлэглэлийн бүрэн
эрхийг улсын хилийн тухай хуулийн
7 дугаар хэсэгт тодорхойлсон. Хилийн
байгууллагууд нь улсын хилийг
хамгаалах үедээ “Холбооны аюулгүй
байдлын албаны тухай” Холбооны
хуулийн З дугаар бүлэгт тодорхойлсон
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлдэг байна.
Улсын хилийг хамгаалах хүрээн
дэх төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх
бүрэн эрхт гүйцэтгэх засаглалын
холбооны байгууллага нь ОХУ-ын
“ОХУ-ын улсын хилийн тухай хууль”ийн 27 дугаар зүйлд зааснаар тус
улсын Холбооны аюулгүй байдлын
алба юм.
ОХУ-ын
Холбооны
аюулгүй
байдлын алба нь дотоод тэнгисийн
ус, тэнгисийн нутаг дэвсгэр, эдийн
засгийн чухал бүс, тус улсын эх
газрын шельф, тэдгээрийн байгалийн
баялгийг хамгаалах хүрээн дэх төрийн
удирдлагыг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэх
засаглалын холбооны бүрэн эрхт
байгууллага юм.
Ашигласан
жагсаалт

эх

сурвалжийн

1. “Правовое
регулирование
деятельности Федеральной службы
безопасности Российской федерации.
Научно-практический комментарий”.
Москва, 2006 г. 			
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ДЭЛХИЙН II ДАЙНЫ ЯЛАЛТАД ТАГНУУЛЧДЫН
ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ, СУРГАМЖ

Судлаач, профессор Б.Дашдаваа
Нэг.
Дайн
үүссэн
нөхцөл,
мэхлэлт, хардалт
Эзлэн түрэмгийлэх дайн хүн
төрөлхтний түүхэнд тоолохын аргагүй
олон. Дайн тулаангүйгээр дэлхийн
түүхийг бичих аргагүй. МЭӨ IV зууны
Грекийн аугаа Александр, XIII зууны
Монголын эзэнт гүрний эзэн хаан
Чингис, XVI зууны Францийн эзэнт
гүрний Наполеон Бонапартын зэрэг
асар том хэмжээний эзлэн түрэмгийлэх
дайн болсон билээ. “… Улсынхаа эрх
ашгийн төлөө зэвсэг хэрэглэн довтлох
нь тухайн үедээ нээлттэй бөгөөд хууль
бус гэсэн ойлголт байсангүй. Дэлхийн I,
II дайныг ч хууль бус гэж олон улсын
түвшинд нэгдсэн ойлголтод хүрээгүй
юм ...”1 Гэвч энэ нь маргаантай ойлголт.
Дэлхийн II дайн Герман болон
Японы эзлэн түрэмгийллээр эхэлсэн.
1939 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр
ЗХУ, Германы хооронд харилцан үл
довтлолцох тухай гэрээг Москва хотод
байгуулж, СССР-ийн Гадаад хэргийн
сайд В.М.Молотов, Германы гадаад
хэргийн сайд Фон. Риббентроп нар
гарын үсэг зурсан. Энэхүү гэрээнд
хавсралтаар хоёр талаас “нэмэлт нууц
протокол”2 үйлдэж Дорнод Европын
нутагт өөрчлөлт орсон тохиолдолд
хоёр талын эзэмших сонирхолын
талаар тохиролцсон байдаг.
Такеда Ясухиро. Аюулгүй байдлын
тулгуур асуудлууд. УБ, 2016, т. 95
2
Н.Крюковой.
Советско-Германский
договор. Спутник. Москва. 1989, стр. 112
1

1980-аад оны сүүлээр барууны
хэвлэлээр
энэ
тухай
шуугиж,
хожим нь маргаангүй үнэн болох нь
нотлогдсон билээ. 1930-аад онд ЗХУын эдийн засаг хүндрэлтэй, гадны
довтолгооноос хамгаалах чадвар нь сул
байсан тул И.В.Сталин улс төрийн заль
гаргаж, Герман улстай үл довтлолцох
гэрээ хийхээр
тохиролцсон
гэж
судлаачид үздэг. Харин Гитлер ЗХУыг харилцан үл довтлох гэрээгээр
түр тайвшруулаад гэнэдүүлэн эзлэн
түрэмгийлэх бодлоготой байв. 1930аад онд ЗХУ-ын цэрэг, улс төр, эдийн
засгийн байдал, дотоодын хямрал
хэлмэгдүүлэлтээс хамаарч сүйрлийн
ирмэгт хүрснийг Гитлер тагнуулынхаа
хүчээр сайн мэдсэн юм.
Дайн эхлэх үед ЗХУ-ын батлан
хамгаалах чадвар, байлдааны бэлтгэлд
ноцтой хүндрэл учирсан байлаа. 1941
оны 2 дугаар хагаст их бууны үндсэн
нөөц бүрэн устсан. Дайны эхэнд батлан
хамгаалахын офицеруудын 7 хувь нь
л цэргийн дээд боловсролтой, 37 хувь
нь цэргийн бүрэн дунд ч боловсролгүй,
цэргийн дарга нарын 75 хувь нь нэг
жилээс илүү ажиллаагүй байжээ.
1930, 1940-өөд онд ЗХУ-аас Германд
дээд, дунд тушаалын олон арван
офицер цэргийн мэргэжил эзэмшиж,
байлдааны
чадвараа
дээшлүүлсэн
боловч тэд байнга Сталины хардалтанд
байсан юм. Учир нь тэд Германы
хөгжил, цэргийн сүр хүчийг магтдаг
байсан гэх.
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Энэ үед Германы олон цэрэг
офицерууд ч ЗХУ-д цэрэг техникийн
мэргэжил эзэмшсэн юм. Германд
суралцсан бүх офицер, дээд, дунд
шатны цэргийн дарга, дунд шатны
дарга нарын хагасыг хардалтын улмаас
устгажээ. ЗХУ-ын таван маршалын
гурвыг нь хороосон юм.
И.В. Сталины хардалтыг ашиглан
А.Гитлер:
“... Зөвлөлтийн армийн
маршал Тухачевский болон зөвлөлтийн
армийн
дээд
тушаалын
албан
тушаалтнуудыг
Германы
жанжин
штабын нууц туршуул ...”3 гэсэн
хуурмаг мэдээллийг өөрийн тагнуулын
албаараа дамжуулан Сталинд далдуур
илгээсэн байдаг. Батлан хамгаалах
Ардын комиссариатын орлогч маршал
Тухачевский
Германд
цэргийн
боловсрол
эзэмшсэн
Зөвлөлтийн
армид нэрд гарсан авъяаслаг жанжин
байсан. Түүнийг Сталин сэжиглэж
1937 онд улаан армийн дээд тушаалын
найман даргын хамт буудан хороосон.
Тухачевский буудуулахын өмнө “Та
нар биднийг бус, улаан арми руу
буудаж байна.” хэмээн хэлсэн байдаг.
Энэ
цаг
мөчид
(1940
он)
Германд зэвсгийн үйлдвэрлэл 1939
онтой харьцуулахад 22 дахин өссөн.
Ялангуяа байлдааны хөлөг онгоц,
танк, бөмбөгдөгч онгоцыг эрчимтэй
нэмэгдүүлсэн байв. 1940 оны сүүлээр
Гитлер ЗХУ-ын Гадаад явдлын яамны
сайд Молотовыг урьж халуун дотноор
хүлээн авч “ЗХУ руу довтлохгүй,
найрсгаар хамтран ажиллана” гэж
итгүүлээд
Сталинд
дамжуулахыг
хүссэн юм. Гэтэл 1941 оны эхээр Герман
улсаас ЗХУ-д суугаа элчин сайд
Шулленберг Сталины хүлээн авалтанд
Л.М.Млечин. УАХХ-ны дарга нарын
илчлэгдсэн хувь заяа. УБ, 2007, т. 115
3

оролцохдоо Сталинд нууцаа задалж:
“Удахгүй Герман улс ЗХУ-д дайн
зарлахгүйгээр халдан довтолно”4 гэж
шивнэснийг Сталин өөрийн нууц амраг
гэгддэг ЗХУ-ын гавъяат жүжигчин,
Их театрын гоцлон дуулаач, СССРийн Дээд зөвлөлийн депутат В.А.
Давыдовад хэлсэн гэдэг.
1940, 1941 онд Берлин дахь
Зөвлөлтийн
тагнуулын
хэсгийн
даргаар
Герман
хэл
мэддэггүй
З.Кобулавыг томилсныг Германы сөрөг
тагнуулын алба судлан мэдэж, орос
хэл мэддэг, хоёр талд ажилладаг
нэгэн
туршуулаараа
З.Кобулавд:
“Герман улс ЗХУ-д довтлохгүй”5
гэсэн хуурамч мэдээг дамжуулсан нь
Сталины эргэлзээг улам лавшруулсан
юм. Дайны эхний жилд Гитлерийн
мэхлэлт, Сталины итгэл төөрөгдлөөс
хамаарч
зөвлөлтийн тал
богино
хугацаанд асар их хохирол амссан.
Хоёр.
ЗХУ,
Холбоотны
тагнуулын ажиллагаа
Дэлхийн II дайны үеийн тагнуулын
ажиллагааг ЗХУ-д В.Н.Меркулов 1941
оны 2 дугаар сараас эхлэн удирдсан юм.
ЗХУ-ын баруун дахь тагнуулчид болон
холбоотон гүрний тагнуулчид дайны
үед ЗХУ-д үнэ цэнэтэй мэдээллийг өгч
байв. Тухайлбал:
Зөвлөлтийн
нэрт
тагнуулч
фашист Германы армийн офицер
Харро Шульц. Тэрээр улс төр, эрх
зүйн өндөр боловсролтой, 7, 8 улсын
хэл мэддэг, 1936 онд Гестапогийн нэрт
зүтгэлтэн Герингтай ойр дотно болсон
бөгөөд ЗХУ-ын туршуул А.Харнакттай
хамтран Германд “Улаан чуулга”
Гендлин Леонард. Сталины нууц амрагийн
дурсамж. УБ, 2008
5
Л.М.Млечин. УАХХ-ны дарга нарын
илчлэгдсэн хувь заяа. УБ, 2007, т. 179
4
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гэх нэртэй тагнуулын өргөн сүлжээ
бүхий нууц байгууллагыг үүсгэн
байгуулснаар фашистын Германаас
ЗХУ-д довтлох дайны бэлтгэл, 1941,
1942 онд Германы дээд удирдлагаас
ЗХУ-д хэрэгжүүлэх
байлдааны
чиглэл, төлөвлөгөө зэргийг судлан
олж, мэдээлж байсан нь онцгой ач
холбогдолтой байв. 1942 онд түүний
ажиллагааг
фашистууд
илрүүлэн
хамтрагч 10 гишүүнтэй нь хамт
Берлинд цаазалсан.
Зөвлөлтийн тагнуулч Артузов
Артур нь Герман, Франц хэл мэддэг,
1931 онд ЗХУ-ын Гадаад тагнуулын
хэлтсийн
даргаар
томилогдоод
Гитлерийн
бодлого
төлөвлөгөөг
1932 оноос судлан боловсруулсан.
Англи, Францад мэдээллийн олон эх
сурвалжтай болж Р.Зорге, Я.Черняк,
Х.Мансуров
зэрэг
олон
алдарт
тагнуулчдыг
сонгон
олж
сурган
хүмүүжүүлсэн.
Түүнийг
дэлхийн
тагнуулын хосгүй мастерт тооцдог
бөгөөд 1937 онд эх орноосоо урвасан
гэж зохиомол хэргээр ЗХУ-д цаазалж,
1956 онд цагаатгасан.
Абель Рудольф нь ЗХУ-ын
алдарт тагнуулч, 1927 оноос ЗХУ-ын
Гадаад тагнуулын албанд ажилласан
бөгөөд Норвеги,
Лондонд суурин
товчлогч байж “Кембриджийн тав”-ын
тагнуулын мэдээг төвд дамжуулан өгч
байсан. Эх орны дайны үед Германы
ар талд Герман офицерын дүрээр
ажиллаж чухал мэдээллийг дамжуулж
байв. АНУ-д 14 жил ажиллахдаа
атомын бөмбөг бүтээж байгаа тухай
мэдээнүүдийг өгдөг байсан. Түүний
тагнуулын үйл ажиллагаа илэрч АНУын шүүхээс 30 жил гянданд хоригдох
ял авсан. Абель Америкийн шоронд
байхдаа
математикийн
бодлого

41

бодож, урлагийн онол судалж, уран
зураг зурж өнгөрүүлсэн гэдэг. Түүний
гавъяаг Зөвлөлтийн төр үнэлж, ЗХУын нутаг дэвсгэрт тагнуулын нислэг
үйлдээд баригдсан Америкийн нисгэгч
Ф.Пауресээр сольж авсан. Эх орондоо
буцаж ирээд насан эцэстлээ ЗХУ-ын
Гадаад тагнуулын албанд сургагчаар
ажилласан. АНУ-ын ТТГ-ыг үндэслэгч,
тагнуул судлаач А.Даллес: “Бид
Москвад Аббел шиг гурав дөрөвхөн
тагнуулчтай байхсан” гэж хэлсэн нь
Зөвлөлтийн тагнуулчдын бахархал
барууны тагнуулчдын атаархал болсон
билээ.
Фашист Германы сөрөг тагнуулч
мөртлөө ЗХУ-ын нэрт туршуул болсон
Вильгельм Леман 1933 оноос Гестапод
ажиллаж, Германы цэргийн нууц
үйлдвэрт нэвтэрч үйлдвэрлэн туршиж
буй шинэхэн зэвсэг, хуягт тээвэрлэгч,
сөнөөгч онгоц, танк, усан онгоцны
тухай маш чухал мэдээг ЗХУ-д
дамжуулж байсан бөгөөд Фашистууд
1941 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн
03 цагт ЗХУ-ын эсрэг довтолно гэж
мэдээлсэн юм. Түүнийг Фашистууд
илрүүлэн 1942 онд Берлинд цаазалжээ.
Мария
Вальтер
Гитлерийн
хамтран зүтгэгч Герингийн дотны
найз болсон ЗХУ-ын чухал туршуул
юм. ЗХУ-ын тагнуулчид түүнийг 1935
онд өөрийн талдаа элсүүлсэн. Тэрээр
фашизмыг эсэргүүцэгч, Чанкайшигийн
дотны зөвлөх, хувийн хамгаалалтын
даргаар нь ажиллаж, түүнд багагүй
нөлөөтэй болсон юм. Япон, Хятадын
харилцаа, Монголд Япон довтлох
төлөвлөгөө, хүч хэрэгслийн талаар
болон Фашистууд ЗХУ-д довтлох
цэрэг, эдийн засгийн бэлтгэлээ бүрэн
хангаж байгаа тухай мэдээлж байжээ.
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Рихард
Зорге
нь
Сталины
хардалтын
уршгаар
амьддаа
үнэлэгдээгүй алдарт тагнуулч юм.
Р.Зоргег Америкийн ТТГ-ын дарга,
тагнуул судлаач А.Даллес “тагнах
урлаг” номондоо: “… Япончууд ЗХУ
руу довтлохгүй, харин гол хүчээ зүүн
Өмнөд Ази Номхон далай руу хандуулж,
өөрөөр хэлбэл Пёрл-Харборыг довтлох
төлөвлөгөөг
боловсруулж
байгааг
тодорхой баримтаар нотолсон мэдээг
1941 оны дундуур Сталинд өгсөн нь
Зоргегийн гол амжилт юм. Энэ бол
хэд хэдэн дивизийн хүчтэй тэнцэхүйц
мэдээ байлаа”6 гэж дүгнэсэн юм.
Р.Зорге
дэлхийн
I
дайнд
гурван удаа шархадсан, Лениний
номлолд үнэнч коммунист үзэлтэй,
нийгмийн ухааны доктор байв. Хожим
нь
Францийн
кино
найруулагч
И.Чампегийн бүтээсэн: “Доктор Зорге
та хэн бэ?” хэмээх кино баруунд гарч
дэлгэрснээр тэрээр дэлхий даяар
алдаршсан юм. Н.С.Хрущев 1964 онд
энэ киног олж үзээд тагнуулын дарга
Семичастныйгаас Зоргегийн тухай
лавлаж баталсан хариу аваад Зоргег
ЗХУ-ын жинхэнэ баатар гэж хүлээн
зөвшөөрсөн гэдэг. Түүнд 1964 онд
ЗХУ-ын баатар цолыг нэхэн шагнажээ.
Зөвлөлтийн тагнуулын супер
од
Р.Зорге
найман жилийн туршид
сайтар нягтлан шалгасан олон чухал
мэдээг Москва руу дамжуулснаар
ЗХУ-д Япон, Германы зэвсэгт хүчний
бүх төлөвлөгөөг мэддэг байв.
1930-аад оноос тэр “Рамзай”
хэмээх
нууц
бүлгэмийг
Японд
байгуулсан. Бүлгийн гол зорилго
нь Япон, ЗХУ-ын хооронд дайн
гаргуулахгүй байх, Герман, Япон
И.А.Дамаски. Дуулиант 100 тагнуулч. УБ.,
2007, т. 307
6

улсын хоорондын харилцааг судлах
үүрэгтэй байв. Тухайн үед Р.Зоргегээс
Сталинд өгсөн зарим мэдээг дурдвал:
-- Герман улс Польшийг эзлэхээр
8 дугаар сарын сүүлч 9 дүгээр
сарын эхээр дайралт хийнэ.
1939 оны 5 сар. Рамзай.
-- ЗХУ-ын эсрэг Германы 150
дивизээс бүрдсэн 9 арми
төвлөрөөд байна. 1941 оны 03
дугаар сарын 11. Рамзай.
-- Герман улс дайн зарлахгүйгээр
ЗХУ-д 6 дугаар сарын 22-нд
халдах болно. 1941 оны 05 сарын
31. Рамзай.
-- 06 сарын 22-ны үүрээр дайралт
өргөн фронтоор эхлэх болно.
1941 оны 06 сарын 15. Рамзай.
Үүнээс өөрөөр яаж итгэлтэй
хэлэх вэ?
Гэвч Сталин Зоргед итгээгүй юм.
Ийм үнэ цэнэтэй бодит мэдээллийн
эх сурвалжтай болохын тулд Зорге
ямар их ур чадвар, хөдөлмөр, зүтгэл
гаргасан нь нэн тодорхой.
Зорге бусдыг өөртөө татах, хүний
итгэлийг олж харьцах арга ухаанаар
үнэнхүү гойд гэж хамтрагчид нь
үнэлдэг байв. Бүлгийн гишүүн Японы
сэтгүүлч Одзаки Японы тэргүүн
сайд Коноэгийн албан бус зөвлөх
болсон нь Р.Зорге Японы улс төрийн
бүх асуудлыг мэдэхээс гадна олон
улсын харилцааны талаар гаргах
шийдвэрт нь ямар нэг хэмжээгээр
нөлөөлж байжээ. Тэрчлэн Зоргегийн
эртний танил, Германаас Япон улсад
суугаа элчин сайд Эйгэн Отт Р.Зоргег
өөрийнхөө хэвлэлийн төлөөлөгчөөр
томилсон нь Японы талаар чухал
мэдээг олж ЗХУ-д дамжуулахаас
гадна Нацистын Германы тагнуулын
албанд явуулж Гистапогийн итгэлийг
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олсон юм. Нацист Шелленберг Р.Зоргег
өндрөөр үнэлдэг. Түүнийг зөвлөлтийн
тагнуул байсан гэдэгт эцсийн мөч
хүртлээ итгээгүй гэдэг.
Зоргег
Немцийн
тагнуулын
албанд туслаж байсан гэж зөвлөлтийн
зарим тагнуулчид харддаг. Үүнээс
болоод Сталин түүнд итгээгүй ч гэж
үздэг. Гэвч тэрээр зөвлөлтийн эсрэг
биш Японы тухай Германд мэдээлж
байсан ба Гестапод гүн итгэгдэж
чухал мэдээ олохын тулд зөвлөлтийн
талаар хуурмаг мэдээг Германд өгч
байсан гэгддэг. Ийм тоглолтын арга нь
тагнуулчдын чухал урлагт тооцогддог
билээ.
Рамзай бүлгээс ирсэн анхны
мэдээ нь “... Японы жанжин штабаас
БНМАУ-д гэнэт халдан довтлох
бэлтгэл хийж байгааг илтгэсэн байв.
Үүний ачаар Зөвлөлт Монголын арми
хариу цохилтонд бэлэн болж Халхын
голд Япончуудыг бут цохисон ...”7
бөгөөд Зорге Монгол Улсад гавъяа
байгуулсан билээ. Р.Зоргег фашистууд
1944 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр
дүүжлэн хороосон. Энэ өдөр түүхэнд
Октябрын социалист хувьсгал ялсан
өдөр байв. Зоргегийн цогцсыг хожим нь
Японы Тамагийн булшнаас найз нар
нь эрэн олж, Японд гантиган хөшөөг нь
босгожээ. Хөшөөнд нь: “ Бүх дэлхийн
энх тайвны төлөө фашизмын эсрэг
тэмцэлд өөрийн амьдралаа зориулсан
баатар энд нойрсож байна”8 гэж
бичжээ.
ЗХУ-ын
талд
тагнуулчаар
үр
бүтээлтэй
ажиллаж
байсан
Кембриджийн их сургуулийг төгссөн,
Английн иргэн,
Английн Гадаад
И.А.Дамаски. Дуулиант 100 тагнуулч. УБ.,
2007, т. 309
8
М.Колесников. Таким был Рихард Зорге.
Москва.1965, т. 215
7
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явдлын яамны газрын дарга Дональд
Маклин, Вашингтон дахь Английн
элчин сайдын 1-р нарийн бичгийн
дарга Гай Бержёсс, Английн тагнуулын
газрын ЗХУ-ыг хариуцсан хэлтсийн
дарга “... Ким Филби болон Э.Блант,
Кренкрос нар фашизмыг эсэргүүцэгч,
марксизмыг дэмжигчид байсан юм ...”9
Тэд фашизмын эсрэг шударга
үйлсэд
амь
хайргүй
оролцож
тагнуулын түүхэнд Кембриджийн тав
гэж алдаршсан байна.
Английн
тагнуул
судлаачид
“Кембриджийн
тав
нь
Английн
цэрэг, улс төрийн бодлого, Германы
фашистуудын
эзлэн
түрэмгийлэх
ажиллагааг иж бүрнээр нь ЗХУ-ын
тагнуулын албанд шилжүүлэх нөр их
ажлыг гүйцэтгэсэн. Энэ цаг үед манай
тагнуулчдын хийсэн ажил ямар ч үр
дүнгүй болсон” гэж тэмдэглэсэн байдаг.
ЗХУ-ын нэрт туршуул АНУ-ын
иргэн Морис Коэн 1937 онд Испанид
фашизмын эсрэг байлдаж явахдаа
ЗХУ-ын тусгай албанд элссэн. 1939
онд Америкт хэд хэдэн чухал газарт
туршуул элсүүлж шинэ төрлийн
зэвсгийн төрөл, схем, цөмийн зэвсэг
бүтээж буй баримтууд олж өгснөөр
ЗХУ-д цөмийн зэвсэг бэлтгэхэд үнэтэй
хувь нэмэр оруулсан. 1969 онд ЗХУ-ын
иргэн болж 1995 онд ЗХУ-ын баатар
цолоор нэхэн шагнагдсан. Академич
И.В. Курчатов: “... ЗХУ-д атомын бөмбөг
бий болгоход чекистүүдийн оруулсан
хувь нэмэр 60%, үлдсэн 40% нь манай
эрдэмтдэд ноогдоно ...”10 гэж хэлсэн юм.
Григулевич Иосиф Ромуалдович
бол Зөвлөлтийн туршуул бөгөөд
Юрый Модин. Тагнуулчдын хувь заяа.
УБ., 2009, т. 3
10
М.С.Докучаев.
Москва-Кремлийн
хамгаалалт. УБ., 2017, т. 22
9
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санаачлагаараа Аргентинд фашизмын
эсрэг бүлэг байгуулан үр ашигтай
ажиллаж байв.
АНУ-ын
ерөнхийлөгч
Ф.Рузвелтийн дотны найз итгэлт хүн
Жозеф Донаван 1943 оноос Рузвелтийн
зөвшөөрснөөр Москвад зочилж ЗХУын тусгай албатай хамтран ажиллах
гэрээ байгуулж, Германы талаар
чухал мэдээг
солилцож, тагнуул
стратегийнхаа бүхий л
баримтыг
ЗХУ-д шилжүүлэн өгч байжээ.
Нобелийн шагналт Америкийн
их зохиолч Эрнэст Миллер дэлхийн
II дайны үед өөрөө санаачлан
фашизмын эсрэг тагнуулын өргөн
сүлжээ байгуулсан юм. Тэр шатахуун,
хүнсний нөөц, зэр зэвсэг бэлтгэн
фашистуудад өгдөг бүлэг тагнуулчдыг
илрүүлэн
устгаж,
тэдгээрийн
байршил хөдөлгөөний талаар АНУын зэвсэгт хүчинд мэдэгдэж байжээ.
Фашистуудтай тэмцэхэд оруулсан
хувь нэмрийг нь өндөр үнэлж,
Миллерийг 1947 онд АНУ-ын Засгийн
газар цэргийн гавъяаны медалиар
шагнасан байдаг.
Фашизмын эсрэг ажиллагаанд
холбоотон гүрэн Англи, Америкийн
тагнуулчид ч ийнхүү идэвхитэй
оролцсон юм.
Дүгнэлт
ЗХУ дэлхийн II дайнд фашизмыг
ялахад
Зөвлөлтийн
тагнуулч,
туршуулууд онцгой нөлөө үзүүлсэн ба
холбоотон гүрний тагнуулчид ч үлэмж
хувь нэмэр оруулсан юм. Тагнуулчдын
мэдээллийг И.В.Сталин цаг хугацаанд
нь итгэн хүлээн авч зөв үнэлэн
фашизмын эсрэг цэрэг, стратегийн
бэлтгэлийг 1939, 1940, 1941 оны эхээр
зохих ёсоор хангасан бол Зөвлөлтийн

олон сая цэрэг эрс фашистын гэнэтийн
цохилтонд орж амь эрсдэхгүй байв.
Тагнуулчид ч энэ дайны ялалтанд
шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн гэж
тагнуулын түүхэнд үлдэх байлаа.
Эрх мэдэл бүхий дарангуйлагч
хүнийг шүтэн биширсний улмаас
түүний
хязгааргүй
хардалтыг
хазаарлаагүйгээс зөвлөлтийн энгийн
иргэд,
цэргийн
олон
жанжин,
авъяаслаг тагнуулчдыг үй олноор нь
хэлмэгдүүлсэн юм. И.В.Сталин: “... нэг
хүний үхэл бол эмгэнэл, сая сая хүний
үхэл бол тоо бүртгэл ...”11 гэж хэлсэн
байдаг.
Гэвч И.В.Сталин өөрийн алдар
хүнд, нэр төрөө ашиглан зөвлөлтийн
нийт иргэдийн үзэл санаа, тэсвэр
тэвчээрийг Фашизмыг ялж, эх орноо
хамгаалах гэсэн чин хүсэл зоригт
нэгтгэн нэг материаллаг хүч болгон
ялалтад уриалан дуудаж хэрэгжүүлж
чадсанд түүний гавъяа оршино.
Орчин цагт дэлхийг хамарсан
эдийн засаг, технологи, худалдаа,
зах зээлийн хүчтэй өрсөлдөөн явагдаж
байна. Ийм нөхцөлд тагнуулчид хэрхэн
ажиллах вэ?
“АНУ-ын Тагнуулын төв газар
зорилгоо өөрчилж, эдийн засгийн
өрсөлдөх чадварт нөлөөлөх чадвартай
технологийг
эрж
олох,
мөрдөх
ажиллагаанд хүчтэй анхаарах зорилт
дэвшүүллээ ...”12 гэж ТТГ-ын дарга
М.Гейтс 1990 онд мэдэгдсэн байдаг. Энэ
нь АНУ орчин үед дэлхийд тэргүүлэх
эдийн засгийн байр сууриа хадгалан
хөгжүүлэхэд
тагнуулын
хүчийг
ашиглана гэсэн зорилт юм. “1980-аад
Адам Харт-Девис. Дэлхийн түүх. УБ.,
2009, т. 379
12
Л.Батдолгор.
Тагнуулын
операци.
УБ.,2015, т. 69
11
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онд бизнесийн өрсөлдөөний тагнуулын
талаарх
анхны
цогц
судалгааг
Харвардын их сургуулийн профессор
М.Портер, Питсбургийн их сургуулийн
профессор Джон, Е.Прескотт нар
хийсэн юм.”13
Одоо
өрсөлдөөний
тагнуулын
ажиллагаа нь хөгжингүй орнуудын
аж ахуйн салбар, эдийн засгийн бүх
түвшинд нэвтрээд байна.
БНХАУ 1978 оноос эхлэн зах
зээлийн эдийн засгийг эрчимжүүлэхдээ
өрсөлдөөний тагнуулын ажиллагааг
ажил хэргийн аюулгүй ажиллагаа
хэмээн албан ёсоор нэрлэжээ. Энэ нь
“Цинбао”14 буюу Хятад арга барилаар
мэдээллийг дүгнэн шинжлэх арга зүй
гэсэн утгатай үг гэнэ. Одоо Хятадын
30 гаруй их, дээд сургуульд энэ
чиглэлээр сургалт явагдаж байна.
Санал
1. Зөвлөлт-Монголын арми Японыг
Халх голын дайнд ялж, Монгол Улс
үндэсний тусгаар тогтнолоо бататгахад
гарамгай гавъяа байгуулсан тагнуулын
“супер од” Р.Зоргегийн хөшөөг Халхын
голын ялалтын ойд зориулж, Халхын
голд босгуулах саналтай.
2. Буурай хөгжилтэй улсууд
гадаадаас
янз
бүрийн
аргаар
инноваци,
технологийг эрэн олж
үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлснээр түргэн
хөгжсөн жишээ олон байна. Монгол
Улсын төр, засаг мал аж ахуйн
гаралтай түүхий эдийг дэлхийд
тэргүүлэх бренд болгон хөгжүүлэхийн
тулд дотоодын эрдэмтдэд санхүүгийн
боломж олгох тагнуулын болон бусад
аргаар хөгжингүй улсын технологийг
Р.Гэгээнжаргал. Өрсөлдөөний тагнуулын
ажиллагаа. УБ.,2010, т. 7
14
Мөн тэнд. т. 11
13
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олж ашиглахад чиглүүлэх нь нэн
тэргүүний зорилт болжээ. Гадаадад
ажиллаж, суралцаж байгаа иргэдээ
технологи олж эх орондоо авч ирэх
ажлыг Засгийн газраас тусгайлан
зохион байгуулж болох юм. Энэ бол
нууцлаад байх шаардлагагүй, иргэний
дипломатын чиглэлээр л олон улсад
хийгдсээр ирсэн практик юм.
Өндөр хөгжилтэй Англи, Америк,
Япон,
Франц,
Герман улс XVI
зуунаас, буурай хөгжилтэй Вьетнам
зэрэг улсууд сүүлийн үед технологийг
тагнуулын аргаар олж нэвтрүүлэх,
энэхүү
ажиллагаанд
эрдэмтдийн
оролцоог эрчимтэй дайчилснаар үр
дүнд хүрсэн байна. Тэрчлэн манай
улсад улс дамнасан эдийн засгийн
луйварын
бүлэглэлээс
үндэсний
үйлдвэрлэл,
компани,
корпорацыг
хамгаалах, өрсөлдөх чадварыг нь
дээшлүүлэхийн тулд хувийн үйлдвэр,
аж ахуйд бизнесийн тагнуул хийх,
хувийн мөрдөгчийн ажиллагааг эрхлэх
хуулийн зохицуулалттай болгох цаг
болжээ. Ингэснээр төрийн албаны
тусгай чиг үүргийг зарим талаар
хөнгөлж,
төр,
хувийн хэвшлийн
түншлэлийн хүрээнд дээрх ажиллагааг
хувийн хэвшилд хэрэгжүүлдэг бусад
улсын туршлагыг хэрэгжүүлэх юм.
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АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

АЮУЛЫН ЭХ СУРВАЛЖ
Докторант Ч.Энхтуяа
Аюулын эх сурвалж гэж төр,
нийгмийн болон бие хүний үндэсний
язгуур ашиг сонирхлыг хэрэгжүүлэх
үйл
явцад
хүндрэл
учруулдаг,
байгалийн болон хүний хүчин зүйлээс
үүдэлтэй үзэгдлийг хэлнэ. Аюулын
эх сурвалжийг байгалийн ба хүний
гаралтай гэж хувааж авч үзнэ.
Оросын судлаачид, аюулын эх
сурвалжийг дотор нь хүний ухамсараас
ангид байгалийн цаг зуурын гэнэтийн
үзэгдлээс үүссэн аюул, хүн байгаль
болон хүрээлэн буй орчинтойгоо зүй
бусаар харьцсанаас үүдэлтэй аюул,
хүний зохион бүтээсэн техник, тоног
төхөөрөмж, объектоос үүссэн аюул
гэж хуваасан байдаг.
Үүний дотроос хүний гаралтай
аюулын эх сурвалжид нийгмийн хэсэг
бүлэг болон нийгмийн янз бүрийн
давхарга хамрагдах бөгөөд тэдгээрийг
илрэн гарч буй нийгмийн харилцааны
хэлбэрээр нь дараах байдлаар авч
үздэг байна. Тухайлбал: Улс төрийн
салбарт аюулын эх сурвалж нь төрийн
дээд эрх барих байгууллага, хууль
тогтоох болон гүйцэтгэх, шүүх эрх
мэдлийг хэрэгжүүлэх, мөн төрийн
бүтцэд ордог бусад байгууллагууд
болох яам,
тусгай газар
бусад
институт байж болох бөгөөд тэдгээрийн
ашиг сонирхол нь нийгмийн ашиг
сонирхолтой зөрчилдөх, засаглалын
салаа мөчир хоорондын тэнцвэрт
байдал алдагдсан тохиолдолд аюул

үүсч болох магадлалтай.
Мөн төрийн бус олон нийтийн,
улс төрийн элдэв нам, эвсэл, олон
нийтийн байгууллага, үйлдвэрчний
эвлэл зэрэг нь хувь хүний аюулын эх
сурвалж болж болох бөгөөд тэдгээрийн
үйл ажиллагаа төрийн хэвийн үйл
ажиллагаанд саад учруулах нөхцөл
бүрдсэн үед аюул үүсэн буй болдог
байна. Хүч хэрэглэх үед янз бүрийн
арга замаар (хорлон сүйтгэх, алан
хядах, хүн болон объектыг барьцаалах
зэрэг) улс төрийн шийдвэрт нөлөө
үзүүлэх
зорилго
тавьсан
алан
хядагчид, хэт даврагсад, үндэсний
үзэлтнүүд хийгээд бусад байгууллагын
үйл ажиллагаа нь улс төрийн салбар
дахь аюулын дотроос хамгийн ноцтойд
тооцогддог.
Эдийн засгийн салбарт аюулын эх
сурвалж нь төр, нийгэм эдийн засгийн
хөгжил,
төрийн
байгууллагуудын
хөгжилд
нөлөө
бүхий
хуулийн
этгээд болон бие хүн байж болох юм.
Улс орны эдийн засгийн хөгжлийн
стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх
нь эдгээр хуулийн этгээд, бие хүний
үйл ажиллагаанаас шууд хамаарах
бөгөөд
эдийн
засгийн
хөгжлийн
стратегийн үндэс нь аль нэг бие хүн
эсхүл холбооны ашиг сонирхол бус
харин нийгмийн ашиг сонирхол байх
ёстой. Өөрөөр хэлбэл, нийгмийн бүх
гишүүдийн хэрэгцээг хангах нь аливаа
эдийн засгийн хөгжлийн гол үүрэг
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зорилт байдагтай холбоотой бөгөөд
ингэхгүйгээр ямар ч улсын эдийн
засаг аажмаар уналтад орох болно.
Цэргийн салбар дахь аюулын
эх сурвалжид, гадаадын аль нэг улс
орон болон хэсэг бүлэг улсын зүгээс
зэвсэгт түрэмгийлэл үйлдэх санаархал
нь төр, нийгэм, бие хүнд учрах
аюулын гадаад эх сурвалж болдог ба
урт удаан хугацааны туршид гаднаас
ирэх түрэмгийллийг аюулын үндсэн
гол эх сурвалж гэж үзэж ирсэн
бөгөөд “хүйтэн дайн” хэмээх аюул
чухамхүү үүнээс эхтэй юм. Гэхдээ
өнөөгийн дэлхийн геополитикийн дүр
төрх эрс өөрчлөгдөж, хоёр туйлт
сөргөлдөөний байр сууринаас түншийн
харилцааны зарчимд шилжиж байна.
Энэ харилцааны замд объектив болон
субъектив шинжтэй тодорхой хүндрэл
тохиолдох нь мэдээж юм. Өнөөдөр
цэргийн
аюул
занал
стратегийн
түвшинээс бүс нутгийн хэмжээнд
хүртэл буурч, хилийн будлиан зарим
улсын дотоод асуудлын хэмжээнд
шийдэгдэх боллоо.
Соёл иргэншлийн салбарт аюулын
эх сурвалж нь үндэсний болон ардын
уламжлалаас
хөндийрч
түүнийг
устгах, иргэний оюун санаа, ёс зүйн
орон
зайд
үндэсний
уламжлалт
үзэлд харш, ертөнцийг үзэх гаж
буруу үзэл төлөвшүүлэхийг чармайж
байгаа олон нийтийн байгууллага,
зарим иргэдийн үйл ажиллагаанаас
аюул учрах боломжтой болоод байна.
Ялангуяа, арьс өнгөөр ялгаварлан
гадуурхах үзэл, түрэг үндэстний хэт
даврах үзэл, түрэг хэлтэй бүх ард
түмнийг нэгтгэж нэгдсэн Түрэг улс
байгуулах үзэл, исламын хэт даврах
үзэл хийгээд лалын шашныг шүтэгчид
ногоон тугийн дор нэгдэх үзэл, бусад
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үндэстнээс өөрсдийгөө давуутайд үзэх
үндсэрхэг үзэл болох еврей үндэстэнг
анх буй болгосон сионизм, библийн
домгоос үүдэлтэй агуу их Армен
улсыг дундад зууны үеийн нутаг
дэвсгэрээр нь дахин байгуулах гэсэн
үзлүүд хэдийгээр түүхийн хуудаснаас
бараг арчигдсан боловч зарим улс
оронд дахин сэргэх нийгмийн бааз
суурьтай байгаа анархизм, масоны
философи, дангаараа болон хосолмол
хэлбэрээр илрэн гарах үндсэрхэгфашист үзэл бодлыг сурталчилж
байгаа олон нийтийн байгууллагуудын
үйл ажиллагаа нь онцгой аюултай
байна.
Хүчирхийлэл,
эвдрэл,
сүйрэл, хариуцлагагүй байдал, арьс
өнгөний болон үндэстэн хоорондын
зөрчил хямралд уриалан дуудаж буй
эдгээр сургааль номлол нь нийгмийн
материаллаг болон оюун санааны үнэт
зүйлстэй харшилж аюул учруулах
боломжтой юм.
Шинжлэх
ухаан,
техникийн
салбарт аюулын эх сурвалж нь
шинжлэх ухаан техникийн оюун
ухааны хөгжлийн үндсэн тулгуур
болдог
суурь
шинжлэх
ухааны
хөгжлийг тодорхойлох чухал ач
холбогдолтой
болно. Улс
төрийн
засаглалын
зүгээс
үүнийг
үл
тоомсорлон үзэх нь улс орны шинжлэх
ухаан техникийн дэвшил саатаж,
хоцрогдох аюулд хүргэдэг. Дурдсан
асуудлыг шийдвэрлэх үүрэг зорилт
бүхий төрийн байгууллага, засаглал нь
энэ тохиолдолд холбогдох аюулын эх
сурвалж болж хувирдаг юм. Шинжлэх
ухаан техникийг хөгжүүлэх нь төр,
нийгмийн үйл ажиллагаанд тэргүүлэх
чиглэлийн нэг зайлшгүй байх ёстой
бөгөөд шинжлэх ухааны чадавхиас
улс төр, эдийн засаг, цэргийн хэрэг,
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төрийн бусад үйл хэргийн цаашдын
хөгжил шууд шалтгаалж,
бодит
болон болзошгүй аюулыг сөрөн зогсох,
түүнээс урьдчилан сэргийлэх чадвар
боломж хангагдана. Энэхүү салбарын
ноцтой аюул нь шинжлэх ухаан
техникийн маш нууц мэдээллүүдийг
олж авах, тухайн орны шинжлэх
ухаан техникийн хөгжилд гадаадын
улс орнуудад ашигтай нөлөө үзүүлэхэд
чиглэгдсэн үйл ажиллагаа явуулдаг
гадаад орон, түүний тусгай албад,
тагнуулын байгууллагууд юм.
Мэдээллийн
салбарт
аюулын
эх сурвалж нь өөрийн орны иргэд,
худалдааны болон бусад байгууллагууд
төрийн ба цэргийн нууцыг задруулж
дамжуулснаас
гадаадын
тагнуул
туршуулууд тухайн орны улс төр,
эдийн засаг, батлан хамгаалах болон
бусад төлөвлөгөөний талаарх хаалттай
нууц мэдээллийг хулгайлах, цуглуулах
зэрэг үйлдлээс үүсэн гарч болохын дээр
манай ард түмний эв нэгдлийг задлан
бутаргах, иргэдийн улс төр, эрх зүй,
ёс суртахууны ухамсарт харш нөлөө
үзүүлэхэд чиглэгдсэн үзэл суртлын
хорлон сүйтгэх суртал ухуулга явуулж
буй гадаадын байгууллага,
төр,
нийгэм, бие хүний аюулгүй байдалд
сөрөг нөлөө үзүүлж болдог байна.
Нийгмийн харилцааны салбарт
аюулын эх сурвалж нь улс орны
нийгэм, улс төрийн байгууллага,
эдийн засгийн өөрчлөлт шинэчлэлт,
шилжилтийн үйл явцад буй болсон
эрүүгийн нөхцөл байдал нийгмийн
харилцааны бүхий л салбарт аюул
учруулах болсон ноцтой асуудал юм.
Шилжилтийн явцад гаргасан алдаа нь
улс орны нөхцөл байдлыг хянах эрх зүйн
хяналт суларч, улмаар хууль тогтоох
болон гүйцэтгэх засаглал нь эрүүгийн

гэмт хэргийн ертөнцтэй хамсах ноцтой
үр дагаварт хүргэдэг. Өөрөөр хэлбэл,
гэмт хэргийн ертөнц төрийг басамжлан
үзэж, түүнтэй илээр тэмцэж эхэлдэг
учраас гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь зөвхөн
эрх зүйн төдийгүй улс төрийн чухал ач
холбогдолтой юм.
Аюулын эх сурвалжийг дотор нь
гадаад болон дотоод эх сурвалжаас
үүдэлтэй гэхээс гадна мөн аюул
учруулах боломжтой үзэгдэл үүсэн
буй болох эх сурвалж, шууд аюул
учруулах эх сурвалж гэж ангилж
болдог байна.
Аюулын төрөл
Төр, нийгэм, бие хүний амин
чухал хэрэгцээ нь тэдгээрийн үндэсний
язгуур ашиг сонирхол байдаг. Аюулыг
тодорхой шалгуураар ангилах нь төр,
нийгэм, бие хүний аюулгүй байдлыг
хангах практик үйл ажиллагаанд
ихээхэн чухал ач холбогдолтой болно.
Оросын
судлаачид
өртөгдөж
байгаа объектыг нь харгалзан аюулыг
дор дурдсан төрөлд хуваасан байдаг.
Тухайлбал:
1. Ганцаарчилсан аюул. Энэ нь
тодорхой хүнд олгогдсон хувийн аль
нэг ашиг сонирхлыг хэрэгжүүлэхэд
бэрхшээл учруулж буй аюулт үзэгдэл
юм. Тухайлбал, хувийн өшөө хорсол,
хүн барьцаалах, хүний амь насыг
бүрэлгэх, олон нийтийн газар тэсрэх
бөмбөг тавих замаар төр, засгийн
гүйцэтгэх албан тушаалтнуудад дарамт
шахалт үзүүлж өөрийн зорилгод хүрэх
зэргийг нэрлэж болно.
2. Хамтын буюу нэгдмэл аюул.
Энэ нь хууль ёсны болон хууль бусаар
өөрсдийн үзэл бодол, шашин шүтлэг,
итгэл үнэмшлээрээ сайн дурын үндсэн
дээр эвлэлдэн нэгдэж, янз бүрийн
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эвсэл, холбоо, хөдөлгөөн байгуулан
төр, засаг, нийгэм, бие хүний өмнө
тавигдсан үндсэн үүрэг зорилтоо
хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл учруулж,
боломжгүй болгож байгаа үйл явц юм.
3. Орон
нутгийн
чанартай
аюул. Энэ нь бүс нутаг, муж, хот,
суурин тосгоны газар орныг эзэгнэн,
тэнд оршин амьдарч буй иргэд ашиг
сонирхлоо хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл
учруулж байгаа аюулт үзэгдэл юм.
Тухайлбал, хэт даврагчдын янз бүрийн
бүлэглэл, орон нутгийн цахилгаан
станц, ус, дулааны системд тэсрэх
бөмбөг тавьж, нутгийн оршин суугчдыг
барьцаалан
айлган
сүрдүүлж,
эрхшээлдээ оруулахыг хэлж болно.
4. Нийт үндэсний аюул. Энэ нь
улс орны нийт иргэдийн ашиг сонирхлыг
хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл учруулж
байгаа аюулт үзэгдэл юм. Тухайлбал,
тодорхой нэг улс, үндэстний зүгээс
шууд болон нууц арга хэлбэрээр нөгөө
улс орны дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс
оролцох, зэвсэгт түрэмгийлэл үйлдэх
буюу үйлдэхээр бэлтгэх, ард түмний
амьдралын хэвийн нөхцөлийг зөрчсөн
шинэ ёс суртахуун, ёс зүй, үнэт
зүйлс, эрх зүй, оюун санаанд хүчээр
тулган
хэвшүүлэхийг
оролдох,
нийгмийн баялаг, материаллаг оюуны
нөөцийг нь хомстгох, төр, засгийн дээд
удирдлагыг нь янз бүрийн зорилгоор
устгах террорист ажиллагаа явуулж,
тухайн улс орны улс төрийн хэвийн
ажиллагааг
алдагдуулах,
улсын
чанартай онц чухал объектуудыг
тэсэлж дэлбэлэн сүйтгэснээс нийгмийн
амьдралын амин чухал хэрэгцээний
хангамж муудах зэргийг дурдаж болох
юм.
5. Бүс нутгийн аюул. Энэ нь
зөвхөн ганц улсын төдийгүй тодорхой
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бүс нутагт оршин тогтнож байгаа
хэд хэдэн улсын ашиг сонирхлыг
хэрэгжүүлэхэд бэршээл учруулж,
бололцоогүй болгож байгаа аюулт
үзэгдэл юм. Энэ төрлийн аюулын
нөгөө нэг тал нь олон улсын хамтран
ажиллах үндэс болох бөгөөд зарим
тохиолдолд бүс нутгийн шинжтэй
асуудлыг шийдвэрлэх, зохицуулах
үүрэг бүхий бүс нутгийн удирдлагын
дээд байгууллага байгуулахад хүргэдэг.
Үүний
бодит
жишээнд
тусгаар
улсуудын хамтын нөхөрлөл, Европын
холбоо, Европын хамтын ажиллагаа,
Аюулгүй
байдлын
зөвлөгөөн,
Америкийн
улсуудын
холбоо,
Африкийн
нэгдлийн
байгууллага,
Арабын улсуудын лиг зэрэг болон
тэдгээрийн ажлын байнгын аппаратыг
нэрлэж болно.
6. Даяаршлын аюул. Дэлхийн улс
орон бүрийн ашиг сонирхлыг хөндөж,
түүнийг
хэрэгжүүлэхэд
бэрхшээл
учруулж,
улмаар
бололцоогүй
болгож байгаа аюулт үзэгдлийг хэлнэ.
Тухайлбал,
зэвсэгт
түрэмгийлэл,
интервенцийн бусад хэлбэр, хорлон
сүйтгэх ажиллагаа, аль нэг улсын
дотоод хэрэгт цэрэг дайны бус аль
нэг хэлбэрээр хөндлөнгөөс оролцох
зэргийг нэрлэж болох юм. Түүнчлэн
боолчлол, хүний наймаа, арьс өнгө
болон хүйсээр ялгаварлах, үй олноор
хоморголон устгах зэрэг хүний эрх,
эрх чөлөөг хязгаарлаж байгаа аль нэг
хэлбэрийг энэ төрөлд хамрах аюул
гэдгийг бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрч
байна.
1970-аад оны сүүлчээр
хүн
төрөлхтний хөгжлийн салбарт хийсэн
судалгаанаас үндэслэн ДОХ, цөмийн
пуужингийн технологийн тархалт,
дэлхийн хүн ам хэт олшрох, байгалийн
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нөөц баялаг хомсдох, түүх соёлын
ховор нандин, үнэт дурсгалыг эвдэн
сүйтгэх, байгалийн ан амьтдын зарим
хэсэг устаж үгүй болох, түүнчлэн
байгаль орчинд нөлөөлөх бусад олон
үзэгдэл, үйл явц, озоны давхаргын
цоорхой, дэлхийн цаг уур дулаарч
байгаа зэрэг олон улсын шинж
чанартай гэмт хэрэг ч хүн төрөлхтөнд
учирч байгаа аюул гэдгийг дэлхий
нийтээр
хүлээн зөвшөөрсөн юм.
Тухайлбал,
мансууруулах
болон
сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус
наймаа, олон улсын терроризм, хими,
биологийн үй олноор хөнөөх төрлийн
зэвсгийг зохион бүтээх, үйлдвэрлэх,
тараах, халуун цөмийн болон цацраг
идэвхит бодисын хууль бус эргэлт,
олон улсын эдийн засгийн хууль бус
ажиллагаа, хуурамч мөнгөн дэвсгэрт
үйлдвэрлэх зэрэг гэмт хэргүүдийг
дурдаж болно. Эдгээр нийтлэг шинж
чанартай аюулууд нь дэлхийн улс
орнууд, нийгэм, улс төрийн ямар
байгуулалтайг үл харгалзан аюулгүй
байдлаа хангах зорилгоор хамтран
ажиллах хүчин чармайлтаа хамтатгах
үндэс болж байна.
Дээр дурдсан ангилалаас гадна
аюулын оршин тогтнож, илрэн гарч
байгаа орон зайнаас шалтгаалан
түүнийг дотоод болон гадаад аюул
гэж ангилж болно. Энэ ангилал нь
хүмүүсийг өөрийнх ба хүнийх гэж
ялган үздэг ойлголтоос үүдэлтэй
бөгөөд бүр хүй нэгдлийн нийгмийн
үеэс хүмүүс өөрийн төрөл садан, ойр
дотныхноо өөрийнх гэж үздэг, тэр
хүрээнээс гадна үлдэгсдийг хүнийх
гэж үздэг байсан тэр л уламжлал
өнөөгийн төр улсад ч хэвээрээ байгаа
билээ. Гагцхүү иргэний харъяаллаар
нь салгаж илүү өргөн хүрээнд авч

үздэг болсноороо ялгаатай юм. Өөрөөр
хэлбэл, аюул өөр аль нэг улс түүний
иргэнээс гаралтай бол түүнийг гадаад
аюул, харин өөрийн орны иргэн аюул
учруулсан бол түүнийг дотоодын аюул
гэж тооцож ойлгодог.
Аюулыг гадаад болон дотоод гэж
ангилах нь зөвхөн нийгмийн объект,
өөрөөр
хэлбэл
хүмүүс,
түүний
эвсэлтэй холбосон ангилал болно. Төр,
нийгэм, бие хүнд учрах аюул зөвхөн
дээр дурдсанаар хязгаарлагдахгүй,
цаг зуурын гэнэтийн аюул хүмүүсээс
байгаль, хүрээлэн байгаа орчинтойгоо
зүй бус харьцах, халдварт өвчин,
дэлхийн хүн ам хэт олшрох, агаар
мандлын озоны давхаргын цоорхой
зэрэг аюул нь аль нэг улсын анхаарлын
гадна үлдэж хоцрох боломжгүй.
Тодорхой хүн харгис этгээдийн гарт
амь насаа алдах, эсхүл байгалийн
аюулт үзэгдлээс болж амь насаа алдах
нь хоёул адилхан аймшигтай, шинж
чанар, үр дүнгийн хувьд адилхан,
гэхдээ байгалийн хүчин зүйлээс
болж амь насаа алдсан тохиолдолд
түүний дотоод болон гадаад аюулын
аль нэгэнд тооцож үзэхэд ихээхэн
түвэгтэй. Тухайлбал, озоны давхаргын
цоорхойноос болж хүнд аюул учирлаа
гэж үзвэл, түүнийг гадаад аюул уу?,
дотоод аюул уу? гэдгийг ялгахад бэрх.
Аюул нь хий хоосноос үүсдэггүй,
харин байгалийн болон хүмүүний
гаралтай бүхэл бүтэн цогц хүчин
зүйлийн үр дагавар бөгөөд энэхүү
цогц хүчин зүйл нь аюул үүсэн буй
болох урьдчилсан нөхцөл, шалтгаан
болдог юм. Иймээс аюулыг дотор нь
нэгэнт буй болсон бодит аюул ба аюулт
нөхцөл байдал үүсэн буй болох чиг
хандлага, урьдчилсан нөхцөл байдал
мэдэгдэж байгаа болзошгүй аюул гэж
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хувааж авч үзэж болох юм.
Аюулыг ийнхүү ангилах нь аюул
үүсэн буй болох, хөнөөл учруулах
боломж бүрдэж байгаа шатанд нь
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
боловсруулах, хэрэгжүүлэх боломжийг
төрд олгодог юм. Харин аюул бодитой
болсон нөхцөлд төрийн зүгээс аюулт
үзэгдлийн хөнөөх, эвдэн сүйтгэх хүч
боломжийг нь хязгаарлаж, тогтоон
барих нөхцөлийг бий болгох замаар
заналхийлж буй аюулыг зайлуулах,
эсхүл аюулыг тээгч болон түүний эх
сурвалж, үүсвэрийг устгах боломжтой
болдог.
Болзошгүй аюулаас урьдчилан
сэргийлэхэд
төрийн
анхаарал
төвлөрөх ёстой бөгөөд учир нь 1-рт,
хөрөнгө зардал, хүч хэрэгсэл хэмнэх
боломжтой, 2-рт, илүү үр дүнд хүрдэг
болно. Италийн сэтгэгч Н.Макиавелли:
“Ухаалаг удирдагчид зөвхөн нөмрөн
ирж буй давалгаа төдийгүй, түүний
араас ирж болзошгүй дараагийн
давалгааг
заавал
тооцож
үзэх
ёстой. Яагаад гэвэл өвчнийг эртнээс
урьдчилан харж чадвал эмчлэхэд
хялбар, харин түүнийг ойртон ирэхийг
хүлээж, эсхүл өвдчихсөн хойно нь эм
өгвөл дэндүү оройтож, өвчин зовлон
нь эмчилж арилгахын аргагүй болдог
билээ.” гэж бичсэн байдаг.
Аюул учруулах үйл явцыг шинж
тэмдгээр нь хими, биологи, физикийн
болон нийгмийн гэж ангилдаг боловч
энэхүү ангилал яг яв цав тогтсон
нарийн хязгаар байхгүй ба хүний
сэтгэн бодох чадвараас үүдэн шинжлэх
ухаан нэг байран дээрээ хэзээ ч
зогсолгүйгээр байнгын эрэл хайгуул
хийгддэг учир аюул учруулах шинэ
шинэ эх сурвалжуудыг нээн илрүүлж
байна. Иймэрхүү шинэ төрлийн аюулт
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үзэгдэл бидний өмнө үзсэн аль нэг
төрөлд зайлшгүй хамаарагдаж ордог
болно.
Аюул хэрэгжих нөхцөлд болзошгүй
аюулын түвшин хичнээн өндөр байна,
тэр хэмжээгээр тухайн аюулын эх
сурвалжид анхаарах хэрэгтэй бөгөөд
энэ нь болзошгүй аюул хөнөөлийг цаг
тухайд нь урьдчилан сэргийлэхэд
чухал ач холбогдолтой байдаг.
Аюулыг дотор нь 1 ба 2 дугаар
зэргийн ач холбогдолтой аюул гэж
хуваах нь бий.
Төрийн
удирдагчид
аюулын
зэрэглэлийг
цаг
хугацаанд
нь
зөв тодорхойлж чадваас асар их
хэмжээний хөрөнгө зардал хэмнэж,
аюулгүй байдал хангагдах боломжтой
болно.
Бүх
төрлийн
аюул
дотроос
тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой аюул
байдаг. Учир нь иргэн бүр өөрийн
хувийн ашиг сонирхолтой ба түүнийг
хэрэгжүүлэхэд
тодорхой
нөхцөл
шаардагддаг. Тэрээр энэ нөхцөлд дасч,
түүнд тулгуурлан өөрийн зорилтыг
хэрэгжүүлэх боломжтой гэж тооцдог.
Харин
энэхүү
шаардлагатай
нөхцөлийг
бий
болгох
үүрэг
хариуцлагыг төр өөртөө хүлээж,
санаа тавих ёстой. Өөрөөр хэлбэл,
иргэн бүрийн амьдралын хэвийн
нөхцөлийг хангах нийгмийн үүрэг
хүлээсэн төр, засгийн удирдагчид
тэдгээрийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэн
биелүүлэх үүрэг бүхий бусад хүмүүс
нийгмийн харилцаанд оролцогч бүх
хүмүүс заавал биелүүлэх ёстой хууль
тогтоомж
боловсруулах,
түүний
биелэлтэд хяналт тавих, шаардлагатай
бол иргэдийн сайн сайхан аж байдлын
төлөө зарим хүмүүст албадлагын арга
хэрэглэж хууль тогтомжийг жигд
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сахиулах замаар дээр дурдсан төрийн
үүрэг
хариуцлагыг
хэрэгжүүлэх
боломж бий болгоно. Төрийн тогтвортой
үйл ажиллагаанд саад болох, түүнийг
эвдэн бусниулахад чиглэгдсэн үйлдэл
нь иргэн болоод нийгэмд учирч буй
хамгаас аюултай нэгдүгээр зэргийн ач
холбогдол бүхий асуудал болно.
Ашигласан
эх
сурвалжийн
жагсаалт
1. Гантөмөр.Г,
Аюул заналын
тухай
онолын
ойлголт,
түүнээс
урьдчилан сэргийлэх асуудал. УБ,
2008
2. Карпов.В.И, Павлов.Д.Б. Төр,
нийгэм, бие хүний аюулгүй байдлыг
хангах онолын үндсүүд. УБ, 2002
3. Очир.Ё. Терроризмын тухай
нэр томъёоны толь бичиг. УБ., 2008
4. Улаанхүү.Ч,
Гантөмөр.Г.
Аюул заналын тухай ойлголт түүнээс
урьдчилан сэргийлэх асуудал. УБ.,
2008
5. Хүрэлсүх.С,
Гамшигийн
эрсдлийн үнэлгээ. УБ, 2008
6. Цэвэл.Я, Монгол хэлний товч
тайлбар толь. УБ, 1966
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ШХАБ-ЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ,
ХЭТИЙН ТӨЛӨВ
Стратегийн судалгааны хүрээлэн
судлаач Н.Соёлгэрэл
Оршил
Шанхайн хамтын ажиллагааны
байгууллагын
талаар
төрийн
институцууд,
иргэний
нийгэм,
шинжээчдийн хүрээнд ихээхэн яригдах
болсоор багагүй хугацааг үджээ.
Анх “Хилийн бүсэд итгэлцлийг
бэхжүүлэх тухай хэлэлцээр”-т 1996
онд
ОХУ,
БНХАУ,
Казахстан,
Кыргызстан, Тажикистан гэсэн таван
улс БНХАУ-ын Шанхай хотноо гарын
үсэг зурснаар “Шанхайн тав” хэмээх
үйл явц эхэлсэн. Эхэн үедээ “Шанхайн
тав”-ын үйл ажиллагаа цэргийн
салбарт
итгэлцлийг
бэхжүүлэх,
аюулгүй байдлыг хангах асуудалд
төвлөрч байсан. Эдгээр орон хамтын
ажиллагаагаа илүү институцичлэх
шийдвэр гаргаж, Узбекистан нэгдэн,
2001 оны 06 дугаар сард 6 орны Төрийн
тэргүүн нар ШХАБ-ыг байгуулснаа
албан ёсоор зарласан юм. Эдгээр 6 улс
“ШХАБ-ын Харти”-д 2002 онд гарын
үсэг зурсан (Секретариат, 2015) юм.
Улмаар байгуулагдсанаасаа хойш
Энэтхэг, Пакистан улсуудыг бүрэн
эрхт гишүүнээр элсүүлэн өргөжсөн.
Ийнхүү бүс нутагтаа улам бүр эгнээгээ
тэлж буй энэ байгууллагын хөгжлийн
өнөөгийн байдал, хэтийн төлвийн
талаар энэхүү бичвэрт тодруулахаар
зорилоо.
Түлхүүр үг: ШХАБ, хөгжил,
гишүүн, ажиглагч улс, Шанхайн оюун

санаа, батлан хамгаалах, улс төр,
эдийн засаг, уламжлалт бус аюулгүй
байдал, хэтийн төлөв.
Нэг. ШХАБ, өнөөгийн байдал
Шанхайн Хамтын Ажиллагааны
Байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн
дарга асан Рашид Алимов 2018 онд
Монгол Улсад зочилсон бөгөөд тэрээр
ШХАБ-ын талаар дараах сонирхолтой
баримтыг дурдсан (Алимов, 2018) юм.
Үүнд:
--Цөмийн зэвсэгтэй 4 улс,
цөмийн зэвсгээс ангид байхаа
зарласан Төв Азийн “стан”уудас бүрдэх өвөрмөц нэгдэл
аж;
--Улс
төр,
аюулгүй
байдал, эдийн засаг, соёл
хүмүүнлэгийн
хамтын
ажилллагааг
тэргүүлэх
чиглэл хэмээн тодорхойлж
байгаа ба эдгээрээс хамгийн
сул нь эдийн засгийн хамтын
ажиллагаа гэдгийг ШХАБ-ын
гишүүд зөвшөөрч байна;
--Бүс нутагт аюулгүй байдлыг
сахиулах, тогтвортой байдлыг
хангахад ихээхэн анхаарч
байгаа нь сүүлийн таван
жилийн
дотор
ШХАБын орон зайд болзошгүй
60 гаруй терактыг таслан
зогсоож, террорист бэлдэх 500
орчим баазыг устгасан зэрэг
үзүүлэлтээс харагдана.
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“Терроризм,
сепаратизм,
экстремизмтэй
тэмцэх
Шанхайн
конвенц”
(2001),
“Сайн
хөрш,
найрсаг хамтын ажиллагааны гэрээ”
(2001), “ШХАБ-ын харти” (2002),
“Бүс нутгийн терроризмийн эсрэг
бүтцийн хэлэлцээр” (2002),
“Урт
хугацааны сайн хөрш, найрсаг хамтын
ажиллагааны гэрээ” (2007) зэргийг
ШХАБ-ын үндсэн баримт бичиг
хэмээн нэрлэж байна. Чадавхийн хувьд
ШХАБ нь дэлхийн газар нутгийн 23
хувь, хүн амын 43 хувь, ЮНЕСКО-д
бүртгэлтэй дэлхийн 1092 соёлын өвийн
135 буюу 12,4 хувийн өвийг хадгалсан,
29 хамтын ажиллагааны механизм,
36 шинжээчдийн бүлгийг багтаасан,
51 олон улсын гэрээг баталсан бүтэц
болжээ.
1.1. ШХАБ-ын тухайд
Шанхайн хамтын ажиллагааны
байгууллага (ШХАБ) нь “Шанхайн
тав”-ын суурин дээр 2001 онд БНХАУ,
ОХУ,
Казахстан,
Кыргызстан,
Тажикистан, Узбекистан улсуудын
санал нэгтэй байгуулсан Засгийн газар
хоорондын
байнгын
ажиллагаатай
байгууллага юм.
Байгууллагын өнөөгийн чадавхыг
Хятадын Санья хотод 2019 оны 02
дугаар сард болж өнгөрсөн ШХАБын Банк хоорондын нэгдлийн хурал
дээр шинээр томилогдсон Ерөнхий
нарийн бичгийн дарга В.Норов үнэлж,
ШХАБ нь дэлхийн хамгийн том зах
зээл, байгалийн үлэмж баялаг болон
үйлдвэрлэлийн бааз бүхий орон зай
болохыг дурдсан. Түүний дурдсанаар
өнөөгийн байдлаар ДНБ нь 15 их наяд
ам.доллар байгаа нь дэлхийн ДНБий 20 хувьтай тэнцэж байгаа бол 5.9
их наяд ам.доллартай тэнцэх гадаад

худалдааны эргэлт нь дэлхийн гадаад
худалдаанд 12 хувийг эзэлж байна.
(В.Норов, 2019) Харин байгууллага
дотроо төсвийнх нь 20,6 хувийг ОХУ,
БНХАУ тус бүр; 17,6 хувийг Казахстан;
14,6 хувийг Узбекистан; 8,8 хувийг
Кыргызстан; 6 хувийг Тажикстан;
5,9 хувийг Энэтхэг, Пакистан улс
тус тус гаргаж байна. (Шанхайская
организация сотрудничества. Досье,
2018)
Өмнө өгүүлсэн боломж, чадавх
дээрээ
тулгуурлан
олон
улсын
байгууллага, бүс нутгийн олон талт
хамтын ажиллагааны механизмуудтай
идэвхтэй
харилцан,
институц
хоорондын
хамтын
ажиллагааг
хөгжүүлэхийг ШХАБ зорьж буй.
НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейд 2005
онд ажиглагчийн статустай болсны
зэрэгцээ АСЕАН, ТУХН, НҮБ-тай
хамтын ажиллагааны меморандум
байгуулан ажиллаж байна. Эдгээрийн
зэрэгцээ
ШХАБ-ын
талаар
уншигчдад
тодорхой
таниулахын
тулд байгууллагын түүх, үндсэн үйл
ажиллагаанд холбогдох дараах хэдэн
асуудлыг сийрүүлье. Үүнд:
- 2002 оны 06 дугаар сард ОХУын Санкт-Петербург хотноо
ШХАБ-ын гишүүн орнуудын
дээд хэмжээний уулзалтаар
“ШХАБ-ын харти”-г баталсан
бөгөөд 2003 оны 9 дүгээр
сарын 19-нд хүчин төгөлдөр
болсон.
(ДЕКЛАРАЦИЯ
ГЛАВ
ГОСУДАРСТВЧЛЕНОВ
ШАНХАЙСКОЙ
О Р Г А Н И З А Ц И И
СОТРУДНИЧЕСТВА,
2002)
Энэ нь байгууллагын үндсэн
зорилго,
зарчмууд,
үйл
ажиллагааг
тодорхойлох
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Зураг 1

ШХАБ - инфографик

үндсэн баримт бичиг юм;
- 2017 оны 06 дугаар сарын
08-09-нд ШХАБ-ын Төрийн
тэргүүн
нарын
зөвлөлийн
түүхэн
хурлыг
Астана
хотод зохион байгуулж, энэ
хугацаанд
Байгууллагын
гишүүн улсын статусыг Бүгд
Найрамдах Энэтхэг Улс болон
Исламын Бүгд Найрамдах
Пакистан улсад олгосон;
- ШХАБ-ын гол зорилго нь
гишүүн орнуудын хоорондын

харилцан
итгэлцэл,
сайн
хөршийн
харилцааг
бэхжүүлэх; улс төр, худалдаа,
эдийн засаг, шинжлэх ухаан,
техникийн
болон
соёлын
салбарт үр бүтээлтэй хамтран
ажиллах; боловсрол, эрчим
хүч, тээвэр, аялал жуулчлал,
байгаль орчныг хамгаалах
болон бусад чиглэлээр үр
бүтээлтэй хамтран ажиллах;
бүс нутгийн энх тайван,
аюулгүй, тогтвортой байдлыг
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хангах,
хадгалах;
олон
улсын улс төр, эдийн засгийн
ардчилсан, шударга, оновчтой
шинэ дэг журмыг бий болгох
явдал аж;
- Байгууллагын
хүрээнд
харилцахдаа
гишүүд
нь
өөр
хоорондоо
“Шанхайн
оюун санаа”-ны үндсэн дээр
итгэлцэл, тэгш эрх, харилцан
ашгийн үүднээс зөвлөлдөн,
соёлын олон талт байдлыг
хүндэтгэн, нийтлэг хөгжлийн
хүсэл эрмэлзлэлийг сахиж,
гадаад харилцаанд эвлэлдэн
нэгдэх зарчмыг баримтлан
харилцана;
- ШХАБ-ын шийдвэр гаргах
дээд байгууллага нь гишүүн
орнуудын Төрийн тэргүүн
нарын зөвлөл юм. Энэ нь
жилд нэг удаа хуралдаж,
байгууллагын
бүхий
л
асуудлаар шийдвэр гарган,
зааварчилгаа өгдөг. Засгийн
газрын тэргүүн нарын зөвлөл
нь жилд нэг удаа уулзаж,
Байгууллагын хүрээн дэх олон
талт хамтын ажиллагааны
стратеги,
тэргүүлэх
чиглэлүүдийг хэлэлцэн, эдийн
засгийн болон бусад хамтын
ажиллагааны суурь болон
сэдэвчилсэн
асуудлуудыг
шийдвэрлэж,
байгууллагын
жилийн төсвийг баталдаг;
- Эдгээрээс гадна парламентын
дарга,
аюулгүй
байдлын
зөвлөлийн нарийн бичгийн
дарга, гадаад хэргийн сайд,
батлан
хамгаалах,
онцгой
байдал, эдийн засаг, тээвэр,
соёл, боловсрол, эрүүл мэнд,

хууль сахиулах байгууллагын
дарга, дээд болон арбитрын
шүүх, ерөнхий прокуроруудын
уулзалт хийх механизмуудтай.
ШХАБ-ын
өдөр
тутмын
ажил хэргийн зохицуулалтын
механизм
нь
ШХАБ-ын
гишүүн орнуудын Үндэсний
зохицуулагчдын зөвлөл юм;
- 2006 оноос ШХАБ-ын хүрээнд
Ажил хэргийн зөвлөл, Банкны
нэгтгэл, Шанхайн форум гэсэн
Засгийн газрын бус 3 бүтэц
ажиллах болсон. (Вадимович,
2015) Бүс нутгийн орнуудын
Засгийн
газар,
бизнесийн
хүрээнийхний үйл ажиллагааг
уялдуулах,
бизнесийн
хүрээнийхэн хамтран ажиллах
таатай
нөхцөл
бүрдүүлэх
нь зөвлөлийн гол зорилт
юм.
ШХАБ-ын
хүрээний
төслүүдэд хөрөнгө оруулалтын
баталгаа гаргах нь Банкны
нэгтгэлийн үйл ажиллагааны
гол чиглэл байдаг. Монгол
Улсын тухайд, Хөгжлийн банк
нь ШХАБ-ын Банк хоорондын
нэгдлийн Түншлэгч банк юм;
- ШХАБ-ын хөгжлийн хэтийн
төлөвийг хэлэлцэж, хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэх санал
боловсруулан Засгийн газрын
байгууллагуудад
санал
болгох нь эрдэм шинжилгээ,
иргэний нийгмийн төлөөллийг
багтаасан Шанхайн форумын
үүрэг юм.;
- Байгууллагын хэмжээнд мөн
тодорхой салбарын хамтын
ажиллагааг
хариуцсан
20
гаруй
ажлын
хэсэг
ажилладаг.
Тухайлбал,

“ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë. 2020 ¹ 3 (51)
соёлын хамтын ажиллагаа,
ХАА-н хамтын ажиллагаа,
эрүүл
мэнд,
транзит
тээвэр,
гаалийн
хамтын
ажиллагаа,
орчин
үеийн
мэдээлэл, харилцаа холбооны
технологи,
зам
тээврийн
нөөц бололцоог хөгжүүлэх,
электрон худалдаа, шилжин
суурьшилт,
хөрөнгө
оруулалтыг дэмжих, түлш
эрчим хүч, шинжлэх ухаантехнологийн
асуудлаарх
ажлын хэсэг байдаг;
- ШХАБ нь Ташкент дахь Бүс
нутгийн терроризмийн эсрэг
бүтэц болон Бээжин дэх
Нарийн бичгийн дарга нарын
газар гэсэн байнгын хоёр
бүтэцтэй. Эдгээрийн Тэргүүн
нарыг Төрийн тэргүүн нарын
зөвлөлөөс
гурван
жилийн
хугацаагаар
томилдог.
(Основные документы РАТС
ШОС, 2016);
- Одоо ШХАБ нь Энэтхэг,
Казахстан,
Хятад,
Кыргызстан,
Пакистан,
ОХУ, Таджикстан, Узбекстан
гэсэн 6 бүрэн эрхт гишүүн,
Афганистан,
Беларус,
Иран, Монгол 4 ажиглагч
улс болон яриа хэлэлцээний
Азербайжан, Армен, Камбож,
Балба, Турк, Шри Ланк гэсэн
6 түнштэй болжээ.
- ШХАБ-ын
хамтын
ажиллагааны эрх зүйн үндэс
харьцангуй сайн бүрдсэн гэж
гишүүн орнууд үздэг. Эдүгээ
хамтын ажиллагааны олон
салбарын үйл ажиллагааг
зохицуулах 100 гаруй баримт
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бичгийг батлан гаргаад байгаа.
(Зураг 2);
1.2. Үйл ажиллагааны чиглэл
Улс төр, аюулгүй байдлын чиглэл
дэх үйл ажиллагаа нь “ШХАБын Харти”-гийн 3 дугаар зүйлд:
ШХАБ-ын хүрээнд хамтран ажиллах
үндсэн
чиглэл
нь
“Терроризм,
салан тусгаарлах, хэт даврах үзэл,
мансууруулах бодис, зэвсгийн хууль
бус
наймаа,
үндэстэн
дамнасан
гэмт хэрэг, түүнчлэн хууль бус
цагаачлалын эсрэг хамтран тэмцэх арга
хэмжээг боловсруулан хэрэгжүүлэх”
гэж
заасантай
уялддаг.
Эдгээр
чиглэлийг ШХАБ өнөө хүртэл үйл
ажиллагааныхаа үндсэн чиглэл болгож
ирсэн нь Төв Азийн бүс нутаг исламын
шашны үзэл гүн шингэсэн, янз бүрийн
үндэстэн, угсаатан ястнууд холилдсон,
байнгын зөрчил ихтэй, террористууд
үүрлэсэн дэлхийн хамгийн төвөгтэй
бүсүүдийн нэг болохтой холбоотой юм.
Гишүүн орнууд батлан хамгаалах
салбарын хамтын ажиллагааныхаа
зорилгыг гишүүн орнуудынхаа зэвсэгт
хүчний мэргэжлийн ур чадварыг
дээшлүүлэхэд
дэмжлэг
үзүүлэх,
терроризмтэй тэмцэх, бүс нутгийн
хямралт бүст олон улсын энхийг
сахиулах хүчинд оролцох чадвартай
болгоход оршино хэмээн тодорхойлдог.
Гишүүн орнуудын Батлан хамгаалахын
сайд, ЗХЖШ-ын дарга нарын уулзалт
жил бүр болдог. БХЯ-д хоорондын
хамтын
ажиллагааны
хэлэлцээр
байгуулагдсан бөгөөд уг хэлэлцээрийг
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 2 жил тутам
гаргадаг.
Терроризм,
салан тусгаарлах
үзэл, хэт даврах үзэлтэй тэмцэх
чиглэлийн
хамтын
ажиллагааны
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Зураг 2
ШХАБ-ын бүтэц

механизм,
эрх
зүйн
үндэс
нь
бүрдсэн гэж үздэг. Терроризмтэй
тэмцэх
конвенц,
терроризмтэй
тэмцэх мэргэжлийн боловсон хүчин
бэлтгэх хэлэлцээр, терроризм, салан
тусгаарлах үзэл болон хэт даврах
үзэлтэй тэмцэх төлөвлөгөө батлан,
ажиллаж буй.
Мөн 2018 онд Хятадын Шаньдун
мужийн Чиндаод болсон ШХАБ-ын
Төрийн тэргүүн нарын уулзалтаар
интеграцын
орон
зайд
аюулгүй
байдлын хамтын ажиллагааг хэрхэн
уялдуулж,
эрчимжүүлэх
талаарх
ярилцсан билээ. Энэ чиглэлд бүс
нутагт идэвхжээд буй терроризм,

сепаратизм, экстремизмийг дэмжигч
бүлэглэлүүдэд цохилт өгөх “Дунд
хугацааны хөтөлбөр”-ийг баталсан.
(Д.Уламбаяр, 2019)
Өнгөрсөн
хугацаанд
ШХАБын хүрээнд хоёр талын болон олон
талын терроризмтэй тэмцэх цэргийн
хамтарсан сургуулилтыг 10 гаруй удаа
хийгээд байна. 2003 онд анхны нэгдсэн
сургуулилтыг хийж эхэлснээс хойш
цэргийн сургуулилтын цар хүрээ
нь тасралтгүй өргөжиж, сургуулилт
явуулах бүс нутаг нь
стратегийн
чанартай өргөжин тэлсээр байна.
Тухайлбал, Өвөр Монголын Шилийн
гол аймгийн нутаг дахь, Эрдэнэцагааны
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отрядаас 300 хүрэхгүй км зайтай
орших Журихэ (Зүрх) цэргийн бааз
Хятаддаа төдийгүй Азид хамгийн томд
тооцогддог. 2014 онд ШХАБ-ын түүхэн
дэх хамгийн өргөн далайцтай, гишүүн
орнуудынх нь 7000 цэрэг оролцсон,
хамтарсан
цэргийн
сургуулилалт
терроризмтэй тэмцэх нэрийн дор
уг баазад болсон билээ. ШХАБын энэхүү цэргийн сургуулилтийг
“терроризмийн эсрэг гэхээсээ илүүтэй
өргөн хэмжээний дайн хийх бэлтгэл
мэт ...” (Антитеррористические учения
стран ШОС “Мирная миссия-2014”.
Досье, 2014) хэмээн олон улсын
цэргийн
шинжээчид
үзсэн
юм.
Ялангуяа өрнөдийн ажиглагч нар
үүнийг “ШХАБ багаа хуулж, цэргийн
эвсэл гэдгээ батлан харууллаа. Үүгээр
зогсохгүй Украины хэрэг явдлаас
үүдэн цэрэг, зэвсгийн хүчин чадлаа
туршин, шалгах таатай боломжийг
ШХАБ энэ удаад Кремльд олголоо”
хэмээн дүгнэсэн юм.
Учир нь ОХУ-ын:
- 60 хуягт (40 ширхэг BMP-2);
- 13 ширхэг T-72 танк;
- Өөрөө явагч SAU 2S3M их
буу зэрэг 20 гаруй их буу,
пуужингаас хамгаалах систем;
- BM-21 пуужин хөөргөгч;
- 60 гаруй өөр өөр төрлийн
тээврийн хэрэгсэл;
- 8
ширхэг
MI-8
AMTSh
тээврийн нисдэг тэрэг;
- 4 ширхэг Su-25 онгоц;
- 2
ширхэг
Il-76
цэргийн
тээврийн нисэх онгоц оролцсон
ажээ.
Харин
“Энхийн
ажиллагаа”
цэргийн сургуулилт 2018 онд ОХУын Челябинск дахь Чебаркульск
полигонд болсон. Мөн 8 дугаар сард
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болсон “Энхийн ажиллагаа-2018”-д
ШХАБ-ын гишүүн 8 орны 3000 гаруй
цэргийн албан хаагч, 500 орчим
зэвсэг техник оролцсон (Руководитель
учений ШОС на Урале рассказал
об их целях, 2018) ба энэ нь өмнөх 6
удаагийнхтай харьцуулбал төдийлөн
томд тооцогдохгүй.
Төв Азийн аюулгүй байдлын
томоохон хүчин зүйл болох Афганистаны
асуудалд ШХАБ анхаарал ихээр
тавих болж, Афганистантай харилцах
бүлэг байгуулан,
гишүүн орнууд
Афганистантай хамтран терроризм,
мансууруулах
бодисын
худалдаа,
зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй
тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
батлан гаргасан ба 2009 оноос хойш
цөөнгүй
хурал,
уулзалт
зохион
байгуулаад байна.
Байгууллага
болон
гишүүн
орнуудын эрх ашгийг шууд хөндсөн
асуудлаарх
хамтын
ажиллагааг
бэхжүүлэх, байр сууриа уялдуулах
механизмыг
боловсронгуй
болгох
шаардлагатай гэж гишүүн орнууд
үздэгийн үндсэн дээр “Бүс нутгийн энх
тайван, аюулгүй байдал, тогтвортой
байдалд заналхийлэл бий болсон
нөхцөлд ШХАБ-ын хариу арга хэмжээ
авах механизм, улс төр-дипломатын
арга хэмжээний тухай” журмыг
2009 онд батлаж, 2012 онд шинэчлэн
гаргасныг өнөө ч мөрдөн ажиллаж
байна.
Сүүлийн
жилүүдэд ШХАБ
аюулгүй байдлын чиглэлээр гадаад
хамтын ажиллагааг нэлээд идэвхжүүлж
байна. Жишээлбэл,
НҮБ-ын хар
тамхи, гэмт хэргийн асуудал хариуцсан
газрын Төв Ази дахь төлөөлөгчийн
газар, НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн
терроризмтой тэмцэх хороо, ТУХН-
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ийн терроризмтой тэмцэх төв, Европын
аюулгүй байдал хамтын ажилллагааны
байгууллага /ЕАБХАБ/, АСЕАН-ы
терроризмтой
тэмцэх
бүтцүүдтэй
хамтын ажиллагааг хөгжүүлж байна.
Үүрэгт ажлаа аваад удаагүй байгаа
ШХАБ-ын ЕНБД В.Норов Жакарта
дахь АСЕАН-ны Нарийн бичгийн
дарга нарын газарт зочилж, тус
газрын тэргүүнтэй уулзаад “Санхүү,
худалдаа, хөрөнгө оруулалт зэрэг эдийн
засгийн хамтын ажиллагаагаа АСЕАN
сайтар хөгжүүлж чаджээ. Харин бид
уламжлалт бус аюул болох “изм”үүдтэй тэмцэх тухайд чамлахааргүй
туршлага
хуримтлуулсан.
Иймээс
цаашид дутуугаа нөхөн, дундуураа
дүүргэн харилцан ашигтай хамтран
ажиллая” (News, 2019) хэмээсэн.
Түүнчлэн
интернетийг
ашиглан
терроризм, салан тусгаарлах үзэл,
хэт даврах үзлийн үйл ажиллагаа
явуулахтай тэмцэх “кибер-цагдаа”
байгуулах
саналыг
Казахстан
дэвшүүлээд байгааг дурдах нь зүйтэй.
Худалдаа, эдийн засгийн тухайд
ШХАБ-ын хөгжлийн 2 гол тулгуурын
нэг гэж гишүүн орнууд үздэг бөгөөд
энэ салбарын хамтын ажиллагаанд
улам
бүр
анхаарал
хандуулах
болсон. Энэ нь бүс нутгийн орнуудад
тулгарч буй нийгэм, эдийн засгийн
асуудлуудыг шийдвэрлэх нь бүс
нутгийн аюулгүй, тогтвортой байдлын
сорилтыг шийдвэрлэх гол нөхцөл
гэж гишүүн орнууд ойлгож буйтай
холбоотой билээ. Эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны урт хугацааны зорилт нь
ШХАБ-ын орон зайд бараа, хөрөнгө,
үйлчилгээний эргэлт чөлөөтэй явагдах
нэгдсэн орон зай, зах зээл байгуулах
явдал гэж тодорхойлдог. Улмаар Сочид
2017 оны 12 дугаар сард болсон ШХАБ-

ын улсуудын Засгийн газрын Тэргүүн
нарын зөвлөлийн XVI хуралдааны үеэр
Хятадын Төрийн зөвлөлийн Ерөнхий
сайд Ли Көцянь ШХАБ-ын орон зайд
чөлөөт худалдааны бүс байгуулахыг
(Хуэй, 2017) уриалсан билээ.
Эрчим хүч, тээвэр, мэдээлэл,
харилцаа холбоо, хөдөө аж ахуйн
салбарыг эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл хэмээн
тодорхойлсон. Ажиглагч орнуудтай
өндөр технологи, ХАА, зам тээврийн
чиглэлд хамтран ажиллахад тэргүүлэх
ач холбогдол өгөхөө гишүүн орнууд
илэрхийлдэг.
2003 онд “Гишүүн орнуудын
хооронд худалдаа, эдийн засгийн олон
талт хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх
хөтөлбөр”
баталж,
бүс
нутгийн
худалдаа, эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны ойрын, дунд (2010 он
хүртэл) болон урт (2020 он хүртэл)
хугацааны зорилтуудыг тодорхойлон
гаргасан бөгөөд энэхүү хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 2004 онд
баталж, 2008 онд шинэчилсэн байдаг.
Төлөвлөгөө нь худалдаа,
хөрөнгө
оруулалт, гааль, техникийн регламент,
стандарт, санхүү, татвар, тээвэр,
эрчим хүч, ХАА, шинжлэх ухааншинэ технологи, мэдээлэл, харилцаа
холбооны технологи, байгалийн баялаг
ашиглах, байгаль орчныг хамгаалах
гэсэн 10 үндсэн чиглэлийн цөөнгүй
арга хэмжээг тусгасан ч хэрэгжүүлсэн
байдлын тайлан үнэлгээ хомс байна.
2011
онд
“Банк
хоорондын
нэгдлийн дунд хугацааны (2012-2016
оны) хөгжлийн стратеги”-ийг баталсан.
(новости, 2011) 2012 онд “ШХАБ-ын
хүрээн дэх төслийн үйл ажиллагааг
хөгжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээний
жагсаалт”-ыг баталсан юм.
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ОХУ-аас
гаргасан
“ШХАБын Эрчим хүчний клуб” байгуулах
санаачилга багагүй хугацаанд яригдаж
2013 онд санамж бичгийг байгуулсан.
Клуб нь гишүүн орнуудын эрчим хүч
үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчдийн хамтран
ажиллах платформ байх аж.
Энэ мэт хамтын ажиллагааны
механизм бүрэлдэж, баримт бичиг,
төлөвлөгөө цөөнгүйг баталсан боловч
ШХАБ-ын эдийн засгийн хамтын
ажиллагаа
хангалтгүй
хэмээн
шүүмжлэгддэг. Эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны бодит үр ашиг бага
байна гэж гишүүн орнууд ч янз бүрийн
түвшинд илэрхийлдэг хэмээн дүгнэсэн.
Дээр дурдсан эдийн засгийн урт
хугацааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
удаашралтай байгаа. Хэрэгжиж буй
томоохон төслүүд нь ШХАБ-ын
шугамаар гэхээсээ илүүтэйгээр хоёр
талын шугамаар, гол төлөв Хятадын
талын идэвхи, санаачилгаар хэрэгжиж
байна. Хоёр талын шугамаар хөгжиж
буй эдийн засгийн хамтын ажиллагааг
олон талын хэлбэрт оруулж, бүс
нутгийн
интеграцийн
түвшинд
хүргэхэд багагүй хугацаа шаардагдана
гэж судлаачид үздэг.
Эдийн
засгийн
хамтын
ажиллагааны хөгжилд тулгарч буй гол
бэрхшээл нь санхүүжилтийн асуудал
байдаг.
Санхүүгийн
хүндрэлийг
шийдвэрлэхийн тулд Ажил хэргийн
зөвлөл, Банкны нэгтгэлийг байгуулсны
зэрэгцээ ШХАБ-ын Хөгжлийн банк
байгуулах боломжийг судалсаар л
байна.
ШХАБ-ын гишүүн орнуудын
эдийн засгийн хөгжлийн түвшин
ялгаатай байдгийн улмаас тэдгээрийн
эдийн засгийн үйл ажиллагаанд
оролцох зорилго өөр байдаг. Мөн зарим
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орны хооронд хил, цэвэр ус гэх мэт
хоёр талын зөрчил маргаантай асуудал
байдаг нь тус байгууллагын худалдаа,
эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
хөгжилд төвөг учруулдаг байх талтай.
Мөн бүс нутгийн тогтворгүй байдал
худалдаа, эдийн засгийн хамтын
ажиллагааг урагшлуулахад сөргөөр
нөлөөлж иржээ.
Бусад
салбар.
Сүүлийн
жилүүдэд тус байгууллагын хүрээн
дэх соёл, боловсрол, хүмүүнлэгийн
хамтын
ажиллагаа
идэвхжиж,
хамтын ажиллагааны механизмууд
байгуулагдаж байна.
Боловсрол, соёл, эрүүл мэндийн
хамтын
ажиллагааны
төлөвлөгөө,
соёлын
хамтын
ажиллагааны
хэлэлцээр байгуулан ажиллаж байна.
ШХАБ-ын их сургуулиудын сүлжээг
2009 онд байгуулсан ба гишүүн
улсуудын 100 орчим их, дээд сургууль
сүлжээнд нэгдээд байгаа аж.
2009 онд ШХАБ-ын залуучуудын
холбоо байгуулагдсан ба түүнчлэн
ШХАБ-ын
хүрээнд
залуучуудын
солилцоог нэмэгдүүлэхийн тулд Хятад
улс ирэх 2024 он хүртэл ШХАБ-ын
гишүүн орнуудын 30,000 оюутныг
тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулахаар
зорин ажиллаж байна. (Xinhua, 2005)
Байгалийн гамшгаас урьдчилан
сэргийлэх, гамшгийн үр дагаврыг
бууруулах
чиглэлээр
хамтын
ажиллагаа
хөгжүүлэхийг
гишүүн
орнууд чухалчилж байгаа бөгөөд
Онцгой байдлын нөхцөлд тусламж
үзүүлэхэд хамтран ажиллах тухай
төлөвлөгөө батлан ажиллаж байгаа
ба үүн дээрээ түшиглэн байгалийн
гамшгаас сэргийлэх, гамшгийн үр
дагаврыг
бууруулахад
хамтран
ажиллах төв байгуулахаар ажиллаж
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байна.
Эхэн
үедээ
ШХАБ-ын
үйл
ажиллагаа батлан хамгаалах салбарт
итгэлцлийг
бэхжүүлэх,
хилийн
аюулгүй байдлыг хангах асуудалд
төвлөрч байсан бол сүүлийн жилүүдэд
үйл ажиллагааны хүрээ мэдэгдэхүйц
тэлж байгаа нь уг байгууллага нилээн
динамик шинжтэй болохыг харуулж
байгаа хэрэг юм.
Хоёр.
ШХАБ-ын
хөгжлийн
хэтийн төлөв, сорилтууд
2018 оны байдлаар ШХАБ-ын
гишүүн орнуудын ДНБ нь 15,6 их наяд
ам.доллар байгаа нь дэлхийн ДНБий 21%-тай тэнцэж байгаа бол 5.9
их наяд ам.доллартай тэнцэх гадаад
худалдааны эргэлт нь дэлхийн гадаад
худалдаанд 12 хувийг эзэлж байна.
Чиндаод болсон ШХАБ-ын гишүүн
орнуудын Төрийн тэргүүн нарын
зөвлөлийн 18 дугаар хуралдаан дээр
БНХАУ-ын дарга Си Жинпинь хэлсэн
үгэндээ: “Хэдийгээр
олон улсын
тавцанд их өөрчлөлт гарч байгаа ч
ШХАБ нь хөгжлийн тогтвортой, эрүүл
хандлагыг хадгалж чадсан төдийгүй
байгууллагынхаа бүтцийн эх суурийг
нэгэнт тавьж чадсан. Эдийн засаг,
хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагаа,
терроризмын эсрэг хийсэн тэмцэлд
дорвитой амжилт оллоо. Эдгээр нь
ШХАБ-д шавхагдашгүй нөөц боломж,
хөгжлийн
хязгааргүй
ирээдүй
байгааг
харуулж
байна”
хэмээн
дүгнэжээ. (Hui, 2018) Ер нь гишүүн
орнууд нийтэд хандаж ярихдаа
байгууллагынхаа хэтийн төлөвийг их
өөдрөгөөр төсөөлж буйгаа тэмдэглэдэг.
ШХАБ-ын орнуудын дунд хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэх нөөц боломж
бий гэдэг нь эргэлзээгүй ч гагцхүү нөөц

боломжийг ашиглахад шаардлагатай
зохион
байгуулалт,
санхүүгийн
зохицуулалтыг хэрхэн хийх вэ? гэдэгт
асуудлын гол нь оршиж байна. ШХАБын хамтын ажиллагааны механизм,
эрх зүйн үндэс бүрдсэн бөгөөд гишүүн
орнууд байгууллагын үйл ажиллагаанд
ач холбогдол өгч ажиллахаа илэрхийлж
байгаа тул ШХАБ цаашид идэвхтэй
үйл ажиллагаа явуулж,
хамтын
ажиллагаа хөгжих нь тодорхой юм.
ШХАБ-ын
хөгжлийн
явцад
нөлөөлөх хүчин зүйлсийг дотоод,
гадаад гэж ангилж болно. Дотоод хүчин
зүйлсэд үйл ажиллагааны чиглэл,
стратегиа
хэрхэн
тодорхойлсон,
гишүүн
орнууд
хоорондын
зөрчлийг даван туулж чадах эсэх,
гишүүнчлэлийг өргөжүүлэх асуудлыг
амжилттай шийдвэрлэж чадах эсэх
зэрэг хамаарна.
2017 оны дээд түвшний уулзалтаас
“ШХАБ-ын хөгжлийн стратеги-2025”
баримт бичгийг баталсан. Уг баримт
бичигт байгууллагын 2025 он хүртэлх
үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг
нэгдүгээрт,
ардчилсан
шударга,
олон улсын харилцааны дэг журмыг
байгуулах,
хоёрдугаарт,
бүс
нутгийн тогтвортой байдлыг хангах,
гуравдугаарт, эдийн засгийн хувьд бие
биенээ түшиглэсэн, харилцан нөхөх
байдлыг өргөжүүлэн гүнзгийрүүлэх,
дөрөвдүгээрт,
соёл,
хүмүүнлэгийн
салбарын
хамтын
ажиллагааг
хөгжүүлэх, тавдугаарт, бүс нутгийн
орнуудтай болон ОУБ-тай идэвхтэй
харилцах,
зургаадугаарт,
бусад
олон улсын байгууллагатай хамтран
ажиллах, долдугаарт, ШХАБ-ын эрх
зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй
болгох зэргээр тодорхойлсон.
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Түүнчлэн ШХАБ шинэ гишүүн
элсүүлэх нь байгууллагын цаашдын
хөгжилд мөн нөлөөлнө. ШХАБ нь
түүний
“Харти”-д
тодорхойлсон
зорилго, зарчмууд болон байгууллагын
хүрээнд байгуулсан гэрээ хэлэлцээр,
баримт бичгүүдийн заалтыг хүлээн
зөвшөөрсөн бүс нутгийн улсуудад
нээлттэй байна гэж байгууллагын
холбогдох баримт бичгүүдэд заасан
байдаг. ШХАБ-д гишүүнээр элсэх
сонирхолоо зарим орон илэрхийлж
ирсэнтэй холбоотойгоор байгууллагын
гишүүнчлэлийг өргөтгөх эрх зүйн
үндсийг бүрдүүлэх чиглэлээр гишүүн
орнууд олон жил ажилласны дүнд
2010 оны дээд түвшний уулзалтаас
“ШХАБ-д шинэ гишүүн элсүүлэх
журам”-ыг батлан гаргасан билээ.
Энэхүү журамд гишүүнээр элсүүлэх
шалгуур,
элсүүлэх
механизмыг
тодорхой тусгасан юм. Тодруулбал,
гишүүнээр элсэх хүсэлтэй орон ЕвроАзийн бүс нутагт харьяалагдах,
ШХАБ-ын
бүх
гишүүн
оронтой
дипломат харилцаатай байх, ШХАБын ажиглагч юм уу, яриа хэлэлцээний
түншийн статустай байх, гишүүн
орнуудтай худалдаа, эдийн засаг,
хүмүүнлэгийн идэвхтэй харилцаатай
байх, аюулгүй байдлын хүрээн дэх олон
улсын үүрэг нь ШХАБ-ын хүрээнд
байгуулагдсан олон улсын хэлэлцээр,
баримт бичгүүдтэй зөрчилдөхгүй байх,
бусад улс болон улсуудтай зэвсэгт
мөргөлдөөн хийгээгүй байх, “НҮБын Дүрэм”-ийн хүрээнд хүлээсэн
үүрэг болон олон улсын эрхзүйн хэм
хэмжээ, зарчмыг сайн дурын үндсэн
дээр
биелүүлдэг байх,
НҮБ-ын
Аюулгүйн зөвлөлийн хориг арга хэмжээ
авагдаагүй байх зэрэг шалгуурыг
хангасан байх шаардлагатай байна.
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Шинээр
гишүүн элсүүлэхтэй
холбогдож гарах эрх зүй, зохион
байгуулалт, санхүүгийн асуудлуудыг
тусгасан загвар
баримт бичгийг
боловсруулах
үүргийг
2010
оны
дээд түвшний уулзалтаас Үндэсний
зохицуулагч
нарын
зөвлөлд
өгч
гүйцэтгүүлсэн юм.
ШХАБ-ын үйл ажиллагааны үр
ашигт нөлөөлөх дараагийн нэг асуудал
бол Афганистан юм. 2014 онд НАТОгийн цэргийн үлэмж хэсэг тус улсаас
гарсны дараа ямар нөхцөл байдал
үүсэх вэ?, бүс нутгийн тогтвортой
байдлыг хангахад ШХАБ ямар үүрэг
гүйцэтгэх вэ? гэдэг асуудал ШХАБын хувьд сорилт байсаар байна.
Сириэс цэргээ гаргахаар 2019 оны
эхээр Цагаан ордны мэдэгдсэнтэй
зэрэгцэн Афганистанаас цэргээ бүрэн
гаргах нь цаг хугацааны асуудал
болоод байсан нь ёсоор болж 2020
оны эхээр талибуудтай байгуулсан
энхийн гэрээ ёсоор АНУ болон түүний
холбоотнуудын цэрэг Афганистаныг
орхихоор болоод буй. Үүний дараа
энэ орон зайд аюулгүй байдлын хаос
үүсэхээс хамгийн их болгоомжлох
улсууд бол эргэн тойрных нь “стан”ууд болон ОХУ, БНХАУ гэсэн ШХАБын гишүүд юм. Бас нэг онцлох асуудал
бол Афганистаны асуудлаарх ШХАБын зарим гишүүдийн ялгаатай байр
суурь юм. Эдгээр ялгаатай байр
суурийг даган хоёр өөр гурвалсан
формат ч үүсч магадгүй. Энэ нь Энэтхэг
тэргүүтэй
“Орос-Иран-Энэтхэг”,
Пакистан тэргүүтэй “Орос-ХятадПакистан” гэсэн хэлбэр юм.
Түүнчлэн
цаашдаа
ШХАБ-т
тулгарч буй сорилтын тухай ярихад
АНУ-ын Төв Ази дахь бодлого,
сонирхолыг орхиж болохгүй. АНУ-ын
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Төв Азийг өөрсдийн удаан хугацааны
стратегийн сонирхол бүхий бүс нутаг
хэмээн 1997 онд зарласан. АНУын бүс нутаг дахь үйл ажиллагаа,
тус улсын Орос, Хятад болон Төв
Азийн орнуудтай явуулж буй хамтын
ажиллагааны
өрнөл
ШХАБ-ын
хөгжилд тодорхой хэмжээнд нөлөөлөх
нь дамжиггүй юм.
Дүгнэлт
--Олон
улсын
шинжээчид
ШХАБ-ын
талаар
өөр
өөрийн ялгаатай байр суурийг
илэрхийлдэг. Институтжээгүй,
төлөвшөөгүй,
гишүүдийн
тэгш оролцоог хангадаггүй
гэх мэт шүүмжлэлийг хэлдэг
ч
байгууллагын
гишүүн,
ажиглагч улсууд төдийгүй
хөндлөнгийн
улсуудын
судлаачдын зүгээс ШХАБ-ын
ирээдүйг өөдрөгөөр төсөөлж,
улам бүр динамик шинжтэй
болж байгаад мөн санал нэгтэй
байдаг;
--Өнөө
цагт
олон
улсад
тулгамдаж буй гол аюул болох
уламжлалт бус аюулуудаас
сэргийлэхийн
тулд
бүс
нутгийн улсууд болон олон
талт хамтын ажиллагааны
механизмуудтай
хамтын
ажиллагаагаа
өргөжүүлэн
хөгжүүлэх
нь
ШХАБ-ын
ойрын болон дунд хугацааны
зорилт болоод байна;
--Улс
төрийн
итгэлцлийг
нэмэгдүүлэх, аюулгүй байдал,
эдийн засаг, нийгэм, соёлын
салбарын хамтын ажиллагааг
тэгш
хөгжүүлэхэд
хүчин
чармайлт тавьж байна;

--ШХАБ-ын өргөжих тухайд
хэтдээ
нилээд
няхуур
хандахаар зэхэж буй ч олон
улс, бүс нутагт нээлттэй бүтэц
хэмээн тунхаглаж байна.
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АНУ-ЫН ЭНЭТХЭГ-НОМХОН ДАЛАЙН
СТРАТЕГИ: ИХ ГҮРНҮҮДИЙН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ
ЭРИН ҮЕ ДЭХ АНУ-МОНГОЛЫН ХАРИЛЦАА
Зүүн Хойд Азийн Аюулгүй байдал, стратеги
судлалын хүрээлэн, судлаач Ж.Оргил-Эрдэнэ

Хураангуй
Сүүлийн жилүүдэд олон улсын
харилцаанд
геополитик,
геоэдийн
засгийн нөлөө эргээд хүчээ авч Монгол
Улсын шууд хиллэдэг хоёр хөрш болон
гуравдагч хөрш орнуудын хооронд
стратегийн өрсөлдөөн идэвхжиж, энэ
нь “пеш погтаг буюу шинэ хэвийн
байдал болон төлөвшиж байна. Харин
энэхүү өрсөлдөөний гол талбар нь
Энэтхэг-Номхон далайн бүс нутаг болж
байна. Өөрөөр хэлбэл, Энэтхэг-Номхон
далайн бүс нутгийн дэглэм ирээдүйд
хэрхэн тогтож, хэн тус дэглэмд ноёлох
байр суурь эзлэхээс ирээдүйн дэлхийн
шинэ дэглэм ихээхэн хамаарах болоод
байна.
Харьцангуй тогтвортой байсан
АНУ-ын тэргүүлсэн либераль олон
улсын харилцааны систем сүүлийн
жилүүдэд ганхах болж судлаачдын
зүгээс олон улсын харилцааны олон
туйлт шинэ дэглэм төлөвших үйл явц
явагдаж байна хэмээн бичих боллоо.1
Хятад,
Энэтхэг зэрэг орнуудын
хурдацтай эдийн засгийн өсөлтийг
дагаад олон улсын харилцаан дахь
жин нөлөө нэмэгдэхийн зэрэгцээ Их
Евразийн түншлэл хэмээн нэрлэгдэж
буй Орос-Хятадын түншлэл бүх
Д.Уламбаяр. Монгол Улс төвийг сахисан
нутаг дэвсгэр биш. “Тусгаар тогтнол”
сэтгүүл, 2019 №1 (45), т. 24
1

салбарт идэвхжиж, БРИКС, ШХАБ,
Евразийн эдийн засгийн холбоо,
Бүс ба Зам санаачилга, Азийн дэд
бүтэц хөрөнгө оруулалтын банк зэрэг
байгууллагуудын
үйл
ажиллагаа
идэвхжиж байгаа нь олон туйлт
дэглэмийн суурь болж байна. Ялангуяа,
АНУ-БНХАУ-ын хооронд бүх салбарт
өрнөж буй “great роwег соmреtition”
цаашид даамжирах нь шинэ хүйтэн
дайны нөхцөл байдлыг үүсгэх аюултай
хэмээн зарим судлаачид үзэж байна.
Хүчний тэнцвэрт гарч буй энэхүү
өөрчлөлттэй уялдуулан 2017 онд
гарсан АНУ-ын Үндэсний аюулгүй
байдлын стратегид Энэтхэг-Номхон
далайн бүс нутгийг АНУ-ын үндэсний
ашиг сонирхолыг хамгаалах гол бүс
нутаг хэмээн авч үзсэн бол 2018 онд
“Энэтхэг-Номхон далайн стратеги”
нэртэйгээр
батлагдсан
Үндэсний
батлан хамгаалах стратегид БНХАУ-ыг
АНУ-ын аюулгүй байдалд заналхийлж
буй гол аюул занал, “revisionist
роwег” буюу өнөөгийн дэлхийн дэг
журмыг өөрчлөхийг санаархагч хэмээн
тодорхойлсон юм.2 Монгол Улсын
“Indo-Pacific Strategy Report Preparedness, Partnershi ps, and Promoting a Networked Region”, Department of Defense,
June 1, 2019, at https://media.defense.
gov/2019/May/31/2002139210/-1/1/1/
DOD_INDO_PACIFIC_STRATEGY_REPORT_JUNE_2019.PDF, pp. 30, (accessed
June 24, 2019).
2
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хувьд газазүйн байршлаас хамаарч
системийн
өөрчлөлтийн
төлөөх
өрсөлдөөн гадаад бодлогын тэргүүлэх
хоёр чиглэлийн хооронд өрнөж байна.
Монгол Улс өнгөрсөн хугацаанд
БНХАУ-ын Бүс ба Зам санаачилгад
нэгдэж, ОХУ, БНХАУ-тай хамтран
“Гурван
улсын
эдийн
засгийн
коридор”
дэд
бүтцийн
төсөл
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ
АНУ-тай
харилцааны
түвшингээ
богино хугацаанд хоёр шат ахиулж
“стратегийн түншлэлийн харилцаа”
тогтоож,
Энэтхэг-Номхон
далайн
стратеги дэх “стратегийн түнш”-ийн
статустайгаар
гуравдагч хөршийн
орнуудтай харилцаагаа бэхжүүлсээр
байна. Гэвч үүсч буй шинэ нөхцөл
байдалд Монгол Улс “Хятад-МонголОрос” гурвалсан хамтын ажиллагааг
Энэтхэг номхон далайн стратегийн
хүрээнд гуравдагч хөршүүдтэй хийж
буй хамтын ажиллагаатай хэрхэн
хослуулан авч явах вэ? гэсэн асуулт
зүй ёсоор хөндөгдөж байна. Энэхүү
шинэ парадигмд хэрхэн дасан зохицох,
хэрхэн бодлогоо уялдуулж өөрийн
байр суурийг зөв эзлэх асуудал
Монгол Улсад төдийгүй бүс нутгийн
улс орнуудад шинэ сорилт болж байна.
Түлхүүр
үгс:
Олон
улсын
харилцааны
системийн
өөрчлөлт,
Хүчний тэнцвэр, “Гуравдагч хөршийн
бодлого”,
“Энэтхэг-номхон далайн
стратеги”, “Бүс ба Зам санаачилга”,
Монголын онцлог бүхий прагматизм.
Нэг. Энэтхэг-Номхон далайн
үзэл санаа
Түүхэн
үүднээс
авч
үзвэл,
газарзүйн хувьд Энэтхэгийн далайг
Номхон далайтай холбон авч үзэх
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энэхүү үзэл санаа нь шинэ зүйл биш
бөгөөд судлаачдын түвшинд голдуу
яригдаж ирсэн уг ойлголт сүүлийн
жилүүдэд бүс нутгийн орнуудын улс
төрийн бодлого
боловсруулагчдын
анхаарлыг татах болж төрийн бодлого
стратегид тусгалаа олоод байна. Японы
Ерөнхий сайд Шинзо Абэ 2016 оны
8 дугаар сард Кени улсын Найроби
хотноо болсон Африкийн хөгжлийн
талаарх олон улсын хурал дээр
“Чөлөөтэй бөгөөд Нээлттэй ЭнэтхэгНомхон далай” гэх нэр томъёог анх
ашигласан бол АНУ-ын Ерөнхийлөгч
Д.Трамп 2017 оны 11 дүгээр сарын
10-нд Вьетнамд болсон Ази-Номхон
далайн
эдийн
засгийн
хамтын
ажиллагааны зөвлөл (АРЕС)-ийн дээд
хэмжээний уулзалт дээр Ази-Номхон
далайн оронд Энэтхэг-Номхон далай
гэх нэр томъёог ашигласнаар АНУ-ын
бүхий л стратегийн баримт бичгүүдэд
хэрэглэх болсон билээ. Тухайлбал,
2017 оны 12 дугаар сард батлагдсан
Үндэсний Аюулгүй байдлын стратегид
нэн тэргүүнд анхаарал хандуулах бүс
нутгаар Энэтхэг-Номхон далайн бүс
нутгийг нэрлэсэн бол 2019 оны 6 дугаар
сарын 1-нд Үндэсний батлан хамгаалах
стратеги
“Энэтхэг-Номхон
далайн
стратеги”
нэртэйгээр
батлагдаж,
АНУ-ын Ази-Номхон далай дахь
командлалыг Энэтхэг-Номхон далайн
командлал болгон нэрийг нь албан
ёсоор өөрчлөн зохион байгуулсан юм.
АНУ-ын үндэсний аюулгүй байдлын
стратеги нь 20 гаруй жилийн турш
Афганистан болон Иракийн дайнтай
холбогдох
исламын
терроризмын
эсрэг үйл ажиллагааг онцолж Ойрхи
Дорнодыг гол анхаарах бүс нутаг
хэмээн үзэж ирсэн бол ийнхүү
Энэтхэг-Номхон далай руу шилжиж
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байна. АНУ-ын гадаад бодлого дахь
ардчиллын хүчин зүйлийн нөлөө
буурч, “great роwег соmреtition” буюу
их гүрнүүдийн хоорондох тэмцэлд
анхаарлаа хандуулах болсноор Монгол
Улсын геополитикийн ач холбогдлыг
нэмэгдүүлж байна.3
Уламжлалт ойлголтоор газарзүйн
хувьд Энэтхэг-Номхон далайн бүс нутаг
нь “2 тив + 2 далай” буюу Ази-Африк
тив болон Энэтхэгийн далай-Номхон
далайг дамнасан бүс нутгийн тухай
ойлголт боловч АНУ-ын зүгээс өөрийн
стратегийн баримт бичигт дурдсанаар
харьцангуй
багасгаж,
Африкийн
эргийн бүс нутгийг хасч, Энэтхэгийн
баруун эргээс АНУ-ын баруун эрэг
хүртэлх орон зайг авч үзсэн. 4

хараат
бус
байдлыг
хүндэтгэх,
Энэтхэгийн
далай-Номхон
далайг
дамнасан чөлөөт, нээлттэй, шударга
хөрөнгө оруулалтад тулгуурласан дэд
бүтцийн сүлжээг бий болгох, энэхүү
орон зайд аль нэг улсын ноёрхол
бүхий дэглэм тогтохоос сэргийлэх,
тэнгисийн хилийн аливаа зөрчил
маргаанаас зайлсхийж, хуульт ёсонд
тулгуурласан бүс нутгийн дэглэмийг
цогцлоох явдал хэмээн тунхагладаг.
Хэдийгээр тус стратегийн үзэл санааг
бүс нутгийн орнуудын зүгээс болон
судлаачдын зүгээс янз бүрээр авч
үзэн тайлбарладаг боловч ерөнхий
суурь зарчим нь бүс нутагт өсөн
нэмэгдэж буй Хятадын нөлөө, аюул
заналыг тогтоон барих гэсэн үзэл
санаан дээр нэгддэг. Тиймээс ч АзиЭнэхүү бодлогын гол үзэл санаа Номхон далайн ойлголтыг ЭнэтхэгНомхон
далай
болгон
өргөжүүлснээр бүс нутагт
Энэтхэгийн ач холбогдлыг
нэмэгдүүлж,
Энэтхэгийг
бүс
нутгийн
хөгжлийн
төв болгон өсөн нэмэгдэж
буй Хятадын тэлэлтийн
эсрэг гол тэнцвэржүүлэгч
болгохыг
зорьж
байна.
Олон улсын харилцааны
АНУ-ын Энэтхэг-Номхон далайн командлалын реализмын онолын үүднээс
авч үзвэл АНУ-ын зүгээс
үүрэг хариуцлагын бүс нутаг
Ази руу чиглэсэн бодлогоо
нь бүс нутгийн орнуудын бие даасан, ийнхүү өөрчилж байгаа нь бүс нутагт
өсөн нэмэгдэж буй Хятадын нөлөө,
3
Jeff Goodson, Jon athan Addleton, How
Great power competition is changing the хүч чадавхиас улбаатай бөгөөд энэ нь
geopolitics of Mongolia, (2020), https:// бүс нутгийн төдийгүй глобаль хүчний
ensembleias.com/editorial/geopolitics-of- тэнцвэрийг ганхуулж, улмаар Олон
mongolia/
улсын харилцааны тогтсон системд
4
“The US Indo-Pacific Strategy Needs More
үзүүлэх
болсон.
Хүчний
Indian Ocean” Council on Foreign Relations, нөлөө
January 22, 2019, at https://www.cfr. тэнцвэрийг
хангах,
олон
улсын
org/expert-brief/us-indo-pacific-strategy- харилцааны
системийн тогтвортой
needs-more-indian-ocean (accessed June 25,
байдлыг
хадгалах
нь эргээд АНУ-ын
2019).
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үндэсний ашиг сонирхолтой нийцэж
байгаа юм.
Энэтхэг-Номхон
далайн
бүс
нутгийг
чөлөөт
бөгөөд
нээлттэй
байлгаж хуульт ёсонд тулгуурласан
бүс нутгийн дэглэмийг тогтоохын
тулд АНУ-ын зүгээс бүс нутаг
дахь уламжлалт холбоотнууд болон
түншийн
харилцаатай
орнуудаас
бүрдсэн
“Энэтхэг-Номхон
далайн
түншлэл” (Indo-Pacific Partnershi pIPP) гэх нэгдсэн сүлжээг бий болгож
хамтран ажиллахын чухлыг онцолж
байгаа бөгөөд үүний гол тулгуур нь
АНУ, Энэтхэг, Австрали, Япон гэсэн
дөрвөлсөн хамтын ажиллагаа байх юм.
Дөрвөл буюу “Quad” хэмээн нэрлэгдэх
болсон энэхүү 4 талт аюулгүй байдлын
албан бус яриа хэлэлцээ нь 2007 оноос
хойш тогтмолжиж ирсэн механизм
бөгөөд ийнхүү 2017 оноос ЭнэтхэгНомхон далайн стратегийн гол үндэс
болон
дахин
идэвхжиж,
гадаад
харилцааны салбарын өндөр дээд
албан тушаалтнуудын хооронд жилд
2 удаа уулзалддаг механизм болон
төлөвшөөд байна. Японы зүгээс энэхүү
дөрвөн талт хамтын ажиллагааг
“Ардчилсан аюулгүй байдлын алмаз
эрдэнэ” (Democratic security diamond)
хэмээн нэрлэдэг. Одоогоор эдгээр
4 улсын зүгээс нэгдсэн цэргийн
хүчин байгуулах эсвэл нэгдсэн нэг
удирдлагатай байнгын үйл ажиллагаа
бүхий нарийн бичгийн дарга нарын
газар байгуулах төлөв харагдахгүй
байна. Харин БНХАУ-ын зүгээс энэхүү
дөрвөн талт бүтцийг “Бага нато” буюу
“Азийн нато” хэмээн нэрлэж шууд
Хятадын эсрэг чиглэсэн бодлого
хэмээн үзэж байна. БНХАУ-ын Гадаад
хэргийн сайд Ван И АНУ-ын ЭнэтхэгНомхон далайн стратеги батлагдаад
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удаагүй байхад буюу 2018 оны 3 дугаар
сард байр сууриа илэрхийлэхдээ:
“АНУ, Энэтхэг, Япон, Австралийн
4 талт хамтын ажиллагааг анхаарал
татах зорилготой удахгүй арилах
номхон далайн “хөөс” (“headlinegrabbing” developments with a life span
of “sea foam”)” хэмээн хэлсэн байдаг.5
Эдийн засгийн салбарт АНУын Засгийн газрын зүгээс ЭнэтхэгНомхон далайн бүс нутагт эрчим
хүч, дэд бүтцийн сүлжээ, дижитал
эдийн засгийг хөгжүүлэх зорилго
бүхий төр, хувийн хэвшлийн (PublicPrivate Partnershi p) хамтын хөрөнгө
оруулалтын санаачилгыг гаргаж6, энэ
хүрээнд “Хөгжлийн төлөөх Хөрөнгө
оруулалтыг хүртээмжтэй ашиглах
тухай хууль” (Better utilization of
Investments Leading to Development
Act-BUILD)-ийг баталснаар Япон,
Австрали, Канад, Европын холбооны
орнуудын хувийн хэвшлийн санхүүгийн
хамтын ажиллагаанд тулгуурласан
60 тэрбум ам.долларын дүрмийн сан
бүхий хамтарсан хөрөнгө оруулалтын
санг байгуулсан нь БНХАУ-ын зүгээс
Бүс ба Зам санаачилгын хүрээнд санал
болгоод буй 40 тэрбум ам.долларын
дүрмийн сан бүхий “Торгоны зам”
сантай өрсөлдөхүйц хэмжээний сан
юм. Азийн хөгжлийн банкнаас гаргасан
“Quad’
move
will
dissi pate
like
sea foam: Chin a” Times of
India,
March 5, 2018, at http://timesofindia.
indiatimes.com/articleshow/63221055.
cms?utm_source=contentofinterest&utm_
medium=text&utm_campaign=cppst
(accessed September 23, 2019).
6
Anthony B. Kim, Why the U.S. Should
Build on Its Role as Mongolia’s “Third
Neighbor”, (November 29, 2018), https://
www.heritage.org/asia/commentary/whythe-us-should-build-its-role-mongoliasthird-neighbor
5
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судалгаагаар
ойрын
жилүүдэд
Энэтхэг-Номхон далайн бүс нутаг дахь
зөвхөн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтад
жилд дунджаар 1,7 их наяд ам.доллар
шаардлагатай аж.
Трампийн
засаг
захиргааны
Энэтхэг-Номхон далайн стратеги нь
зорилго, чиглэлийн хувьд Хятадын
өсөлтийг тогтоон барьж, бүс нутагт
хуульт
ёсонд
тулгуурласан
улс
төр, эдийн засаг, аюулгүй байдлын
дэглэмийг цогцлоох гэсэн зорилгынхоо
хувьд Обамагийн засаг захиргааны
“Стратегийн дахин тэнцвэржүүлэлт”ийн бодлоготой үндсэндээ ялгагдах
зүйл байхгүй7 бөгөөд эдийн засгаас
илүүтэй улс төр, аюулгүй байдлын
салбар луу илүү хэлбийсэн бодлого
гэж хэлж болно. Тиймээс ч судлаачдын
зүгээс тус бодлогын гол сул тал нь
эдийн засгийн чиглэл болоод байгааг
онцолдог.8 Учир
нь Ерөнхийлөгч
Д.Трамп засгийн эрхэнд гарснаас хойш
“Америк нэгдүгээрт” бодлогынхоо
хүрээнд өмнөх засаг захиргааны үед
хэрэгжүүлж байсан 12 улсыг хамарсан
Номхон далай дагнасан эдийн засгийн
түншлэлийн хэлэлцээр (Trans-Pacific
Partnershi p)-ээс
АНУ-ыг
гаргаж,
БНХАУ-тай
худалдааны
дайн
эхлүүлж, бүс нутаг дахь холбоотнууд
болох Япон, БНСУ-тай эдийн засгийн
хэлэлцээрүүдээ шинэчлэх, тус улсууд
дахь
АНУ-ын
цэргийн
зардлын
тодорхой хувийг гаргахыг шаардах
АНУ-ын
Энэтхэг-Номхон
далайн
стратеги
буюу
«Дөрвөлсөн» хамтын
ажиллагаа. Аюулгүй байдал судлалын
хүрээлэн. 2018.10.19, https://niss.gov.mn/
archives/931
8
“Indo-Pacific strategy will likely share
the same fate as rebalance to Asia-Pacific”
Global Times, December 3, 2017, at http://
www.globaltimes.cn/content/1078470.shtml,
(accessed June 25, 2019).
7

болсон нь бүс нутаг дахь АНУ- ын
эдийн
засгийн
нөлөө
хамаарлыг
багасгасан хэмээн үзэж байна.
Одоогоор бүс нутгийн орнуудын
дунд
Энэтхэг-Номхон
далайн
стратегийг авч үзэх нэгдсэн нэг
ойлголт төлөвшөөгүй байгаа бөгөөд улс
бүр өөрийн онцлогт тохирсон байр
суурь, бодлогыг баримталж байна.
Тухайлбал, Япон, Австрали зэрэг
орнуудын зүгээс идэвхтэй дэмжиж,
төрийн бодлогын баримт бичгүүддээ
тусгаж
ажиллаж
байгаа
бол
Энэтхэгийн зүгээс харьцангуй төвийг
сахисан, их гүрнүүдийн сөргөлдөөнд
татагдан орохоос сэргийлсэн, “зөөлөн
тэнцвэржүүлэх бодлого” баримталж
байна.9 Зүүн Өмнөд Азийн АСЕАНийн орнуудын хувьд тус бүс нутгийг
өрсөлдөөний талбар
бус хамтын
ажиллагааны талбар байх ёстойг
онцлон нэгдмэл байр суурь илэрхийлэх
болсон бөгөөд 2019 оны 6 дугаар сард
“Энэтхэг-Номхон далай дахь АСЕАНийн алсын хараа” (ASEAN outlook
on the Indo Pacific) бодлогын баримт
бичгийг батлан гаргаад байна.
Хоёр. Монгол Улсын үүрэг
оролцоо, байр суурь
Энэтхэг-Номхон далайн стратегийн баримт бичгийн 4.2 буюу
Хамтын ажиллагаа хэсэгт зааснаар
АНУ нь бүс нутгийн гол холбоотнууд
болох
Япон,
БНСУ,
Австрали,
Филипин, Тайланд зэрэг орнуудтай
холбоотны харилцаагаа бэхжүүлэхийн
зэрэгцээ Сингапур, Тайвань, Шинэ
“The 2019 Shangri La Dialogue and Reflections on India’s Indo-Pacific Strategy”,
Muhsin Puthan Purayil, June 25, 2019,
https://thegeopolitics.com/the-2019-shangri-la-dialogue-and-reflections-on-indiasindo-pacific-strategy/
9
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Зеланд,
Монгол зэрэг орнуудтай
түншлэлийн харилцаагаа шат ахиулан
өргөжүүлэх болно гэжээ.10 Ингэхдээ
эдгээр ардчилсан 4 орон нь олон
улсын харилцааны чөлөөт нээлттэй дэг
журмыг дээдэлдэг, АНУ-ын дэлхий
дахин дахь үйл ажиллагаануудад
хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн боломж
чадавхитай бөгөөд найдвартай түнш
орнууд хэмээн онцолсон юм. Ийнхүү
АНУ-ын зүгээс өөрийн ЭнэтхэгНомхон далайн стратегийн баримт
бичигт Монгол Улсыг тус бодлогынхоо
холбоотнуудын дараа орох хоёрдугаар
түвшний
“стратегийн
түнш”-ээр
нэрлэж, богино хугацаанд АНУМонголын харилцаанд бодит ахиц
дэвшил гарсан нь нэг жилийн дотор
хоёр орны харилцаа хоёр шат ахиж
“Иж бүрэн түншлэлийн харилцаа”-аас
“Стратегийн түншлэлийн харилцаа”нд хүрсэн явдал юм.
Түүнчлэн зөвхөн АНУ төдийгүй
Япон, Энэтхэг зэрэг бусад ардчилсан
“гуравдагч хөрш” орнуудтай харилцаа
хамтын
ажиллагаа
идэвхжиж,
төрийн өндөр дээд түвшний харилцан
айлчлалын давтамж нэмэгдсэн бөгөөд
эдгээр айлчлалын үр дүнд гарсан
мэдэгдэл бүрт Энэтхэг-Номхон далайн
үзэл
санааны
хүрээнд
хамтран
ажиллахын төлөө байгаа болохыг
онцлон тэмдэглэх уламжлал тогтоод
байна. Тухайлбал, Монгол Улсын
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх 2018 оны
9 дүгээр сарын 19-ний өдөр АНУ-д
албан ёсны айлчлал хийж, тус улсын
Дэд Ерөнхийлөгч М.Пэнстэй Цагаан
ордонд уулзаж, Монгол, Америкийн
Л.Болор. “АНУ-ын ‘Индо-Пасифик’
стратегийн бодлогын бичигт Монгол Улс
орсон нь” (2019.12.07), https://www.trends.
mn/n/9035
10
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харилцаа,
хамтын
ажиллагааг
“өргөтгөсөн иж бүрэн түншлэл”ийн түвшин рүү ахиулж байгааг
нотолсон бол үүнээс 3 сарын дараа
буюу 2018 оны 12 дугаар сарын 1215-ны өдрүүдэд Япон улсад хийсэн
албан ёсны айлчлалын дүнд гарсан
хамтарсан мэдэгдэлд: “Талууд бүс
нутгийн
интеграцчилал,
нээлттэй
хөгжил, хамтын ажиллагааг дэмжих
хүрээнд “Чөлөөт, нээлттэй Энэтхэг,
Номхон далай”-г цогцлоох чиглэлд
хамтран ажиллахаар санал нэгдэв”
хэмээн тусгасан юм. Улмаар Монгол
Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга 2019
оны 7 дугаар сарын 29-нөөс 8 дугаар
сарын 3-ны өдрүүдэд АНУ-д албан
ёсны айлчлал хийж, хоёр орны
харилцааг “Стратегийн түншлэлийн
түвшин”-д
хүрсэнийг
зарлаж,
айлчлалын үр дүнд гаргасан МонголАНУ-ын
хамтарсан
тунхаглалд
“Талууд Энэтхэг, Номхон далайн бүс
нутаг дахь нийт ард түмнүүдийн бүрэн
эрхт байдлыг хангаж, олон улсын эрх
зүй, шударга өрсөлдөөний зарчмуудад
нийцсэн эдийн засгийн хөгжлийн
боломжийг
бүрдүүлэхийн
тулд
үндэсний аюулгүй болон тогтвортой
байдлыг буй болгохын төлөө хамтран
ажиллана”11 хэмээн заасан бол 2019
оны 9 дүгээр сарын 19-23-ны өдрүүдэд
Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсад хийсэн
төрийн айлчлалын үр дүнд гаргасан
Монгол,
Энэтхэгийн
стратегийн
түншлэлийг улам бэхжүүлэх тухай
хамтарсан мэдэгдэлд “Монголын тал
“Энэтхэг, Номхон далайн үзэл санаа”-г
Declaration on the Strategic Partnershi p
between the United States of America and
Mongolia, (July 31, 2019), https://www.
state.gov/declaration-on-the-strategicpartnershi p-between-the-united-states-ofamerica-and-mongolia/
11
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хамтын хүчин чармайлтад суурилан
Энэтхэг, Номхон далайн бүс нутагт
тогтвортой байдал болоод бүхий л улсад
хүртээмжтэй
хөгжил
цэцэглэлийг
авч ирэхэд чиглэсэн хэмээн үзэж,
дэмжиж буйгаа илэрхийлэв. Талууд
чөлөөтэй, нээлттэй, хөгжингүй бөгөөд
хүртээмжтэй Энэтхэг, Номхон далайн
бүс нутаг нь тус бүс нутгийн бүх
орны төдийгүй дэлхий дахины урт
хугацааны эрх ашигт нийцнэ гэдэгт
санал нэгдэв” хэмээн тусгасан байдаг.
Ийнхүү Энэтхэг-Номхон далайн
стратегийн үзэл санаа идэвхжиж буй
өнөө үед Монгол Улсын зүгээс гол
гол “гуравдагч хөрш орон”-уудтай
хөгжүүлж буй хоёр талт харилцаа шинэ
шатанд гарч Энэтхэг-Номхон далайн
үзэл санааны төлөө нэгдэж байгаа
гэдгээ хамтарсан тунхаглалуудаар
зарлаад зогсохгүй тус үзэл санааны
дор бодит ажил хэргүүд хийгдэж
эхлээд байна. Тухайлбал, Монгол
Улсын Зэвсэгт хүчин, Энэтхэг-Номхон
далай дахь АНУ-ын цэргийн командлал
(USINDOPACOM)-ын
“Дэлхийн
энхийн
ажиллагааны
санаачилга
СР01” хөтөлбөртэй хамтран “Хааны
эрэлд” энхийг дэмжих ажиллагааны
олон улсын сургуулилтыг 2019 онд
17 дахь удаагаа зохион байгууллаа.
АНУ-Монголын хоёр талт жижиг
хэмжээний
хээрийн
сургуулилт
байсан Хааны эрэлд ийнхүү ЭнэтхэгНомхон далайн командлалын дор
бүс нутгийн 40 гаруй орныг хамарсан
томоохон хээрийн сургуулилт болон
хувирч Монгол Улсын ач холбогдлыг
нэмэгдүүлж байна.
Эдийн
засгийн
хамтын
ажиллагааны
хүрээнд
Монголд
гуравдагч хөрш орнуудын эдийн
засгийн бодит ашиг сонирхолыг бий

болгох асуудал Монголын гуравдагч
хөршийн бодлогын нэг чухал сорилт
болсоор
ирсэн
бөгөөд
ЭнэтхэгНомхон далайн стратегийн үзэл
санаа идэвхжсэнээс хойш гуравдагч
хөршийн бодлогыг эдийн засгийн
агуулгаар баяжуулан баталгаажуулах
олон ажлууд эхлүүлээд байна. Японы
Засгийн газрын 500 сая ам.долларын
санхүүжилтээр Хөшигтийн хөндий
дэх шинэ нисэх онгоцны буудлыг
ашиглалтад оруулаад байгаа бол
АНУ-ын Төлөөлөгчдийн танхимын
гишүүн Тед Йохо нарын 10 гишүүн
“АНУ-Монголын гуравдагч хөршийн
худалдааны хууль”-ийн төслийг 2018
оны 07 дугаар сарын 26-нд өргөн
барьсан нь Конгрессийн тэнхимийн
хэлэлцүүлгийн
түвшинд
байгаа
бөгөөд тус хууль батлагдсанаар АНУМонголын
худалдааны
алдагдлыг
багасгаж, Монголын оёмол, сүлжмэл,
ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн АНУын зах зээлд татваргүйгээр нийлүүлэх
боломж
бүрдсэнээр
Монголын
экспортын бүтцийг төрөлжүүлэх ач
холбогдолтой юм.
Монгол Улсын Засгийн газар
АНУ-ын Мянганы сорилтын сантай
хоёр дахь компакт гэрээг 2018 онд
үзэглэж, энэ хүрээнд нийслэл хотын
усан хангамжийг сайжруулах 350 сая
ам.долларын гэрээг байгуулаад байна.
Мөн АНУ-ын зүгээс Монгол дахь дэд
бүтцийн салбарын бүтээн байгуулалт,
хөрөнгө оруулалтыг авилгал, өрийн
дарамтгүй
хэлбэрээр
олгоход
чиглэсэн хөрөнгө оруулалт, техникийн
туслалцааг үзүүлэх зорилгын хүрээнд
АНУ-ын “Хөгжлийн төлөөх хөрөнгө
оруулалтыг хүртээмжтэй ашиглах
тухай (BUILD Act)” хуулиар олгогдож
буй шинэ арга хэрэгслүүдийг ашиглах
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боломжийг эрэлхийлэн ажиллаж байна.
Энэтхэг-Номхон далайн стратегийн
хүрээнд хөгжүүлж буй бас нэг чухал
хамтын ажиллагаа нь “оюун санааны
хөрш” Энэтхэг улстай хөгжүүлж
буй харилцаа бөгөөд Энэтхэгийн
Засгийн газрын 1 тэрбум ам.долларын
санхүүжилтээр Дорноговь аймгийн
Алтанширээ сумын нутагт нефть
боловсруулах
үйлдвэр
байгуулах
бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж
байгаа нь Монгол Улсын эдийн засгийн
бие даасан байдалд томоохон хувь
нэмэр болох төсөл билээ.
Дүгнэлт
Олон
улсын
харилцаанд
геополитик,
геостратегийн
нөлөө
эргээд хүчээ авч, их гүрнүүдийн
хоорондын
стратегийн
өрсөлдөөн
идэвхжиж, энэ нь “new normal” буюу
шинэ хэвийн байдал болон төлөвших
хандлагатай байна. Ялангуяа, АНУБНХАУ-ын хоорондын стратегийн
өрсөлдөөний гол талбар нь ЭнэтхэгНомхон далайн бүс нутаг болоод байна.
Тус бүс нутгийн орнуудын онцлог бол
өнгөрсөн хугацаанд аюулгүй байдлын
салбарт АНУ-тай ойр харилцаатай
боловч эдийн засгийн хувьд БНХАУтай гүнзгий харилцан хамаарал бүхий
харилцаатай болсон явдал юм. Тиймээс
бүс нутгийн орнууд энэхүү “шинэ
хэвийн байдал” болон төлөвшөөд буй
их гүрнүүдийн өрсөлдөөний эрин үед
АНУ болон Хятадын аль нэгнийг нь
сонгон түншлэхгүйгээр хэрхэн аль
алинтай нь харилцан ашигтай хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэх вэ?
гэдэг
сорилттой тулгараад байна. Монгол
Улсын газарзүйн байрлалын онцлогоос
хамааран энэхүү өрсөлдөөн нь шууд
хиллэдэг хоёр хөрш болон гуравдагч
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хөрш
орнуудын
хооронд
өрнөж
байгаа нь Монгол Улсын үндэсний
аюулгүй байдал, гадаад бодлогын
үзэл баримтлалын тэргүүлэх хоёр
чиглэлийг хөндсөн асуудал юм.
Одоогоор бүс нутгийн орнуудын
дунд тус бодлогыг авч үзэх нэгдсэн нэг
ойлголт төлөвшөөгүй байна. Бүс нутгийн
орнууд өөрийн онцлогт тохирсон тус
тусын стратегийг баримталж, их
гүрнүүдийн
сөргөлдөөнд
татагдан
орохоос сэрэмжилсэн байдалтай байна.
Өнгөрсөн хугацаанд Монгол Улсын
баримталж ирсэн бодлогоос харахад
хэт нэг талыг барьсан байр суурь
илэрхийлэхээс зайлсхийж, аль болох
эдийн засгийн төсөл хөтөлбөрүүдэд
хамрагдах
боломжийг
эрэлхийлж
ирсэн нь харьцангуй идэвхгүй бөгөөд
тодорхойгүй байр суурь хэмээн үзэж
болно. Гэвч АНУ-ын Энэтхэг- Номхон
далайн бодлогын “стратегийн түнш”
бөгөөд БНХАУ-ын “Бүс ба Зам
санаачилга”-д багтаж буй орны хувьд
байр сууриа илүү тодорхой болгох
шаардлага тулгарах магадлалтай.
Энэтхэг-Номхон
далайн
бүс
нутагт БНХАУ-ын “Бүс ба Зам”
санаачилгад нэгдсэн хоёрхон субъект
байгаа нь АСЕАН болон Монгол юм.
Монгол Улсын хувьд АСЕАН-ийн
орнуудын адилаар нэгдсэн дуу хоолой
илэрхийлэх боломжгүй.
Их
гүрнүүдийн
хоорондын
өрсөлдөөн нь Монгол Улсын хувьд
эрсдэл боломжийн аль алиныг нь олгож
байна. Газарзүйн байршлын давуу тал
нь Монгол Улсыг эх газарт суурилсан
Евразид өрнөж буй интеграци, далайн
тээвэрт суурилсан Энэтхэг-Номхон
далайд өрнөж буй интеграцийн аль
алинд нь багтах боломжийг бүрдүүлж
байна.
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Иймд Монгол Улсын хувьд бүс
нутгийн орнуудын адилаар өөрийн
онцлогт тохирсон бодлого стратегийг
баримтлах нь зүйтэй юм. Өөрөөр
хэлбэл,
Энэтхэг-Номхон
далайн
стратегийн хүрээнд санал болгож буй
эдийн засгийн төсөл, санхүүжилт
нь хувийн хэвшилд тулгуурладаг
онцлогтой тул Монгол Улсад хэрэгжиж
буй “Бүс ба Зам” санаачилгын
төслүүдэд АНУ, Япон зэрэг гуравдагч
орны хөрөнгө оруулалтыг шингээж,
төр-хувийн хэвшлийн түншлэл (publicprivate
partnershi p)-ийн
схемээр
хэрэгжүүлэх, ингэснээр хоёр талын
ашиг сонирхолыг хоёуланг нь тусгах,
төрийн санхүүжилтэд тулгуурласан
хөрөнгө оруулалтаас үүдэх аливаа
эрсдэлээс сэргийлэх боломж бүрдэнэ.
Энэтхэг-Номхон далайн стратегид
гол эрсдэл хэмээн томъёологдсон хоёр
оронтой зэрэг хиллэдэг Монголоос өөр
ямар ч орон байхгүй бөгөөд энэхүү
бодлого
нь Монголын газарзүйн
өвөрмөц байрлал бүхий онцлогоос
урган гарсан “Монголын онцлог бүхий
прагматизм” юм. Монгол Улс Хятадын
“Бүс ба Зам” санаачилга, АНУ-ын
“Энэтхэг-Номхон далайн стратеги”ийн аль алинд нь хамрагдаж, тус
хоёр
бодлогын ашиг сонирхлын
огтлолцолыг нутаг дэвсгэр дээрээ бий
болгох, хоёр хөрштэйгээ хэрэгжүүлж
буй Хятад-Монгол-Орос гурван улсын
эдийн засгийн коридорын бүтээн
байгуулалтын зэрэгцээ ардчилсан үнэт
зүйлд тулгуурласан АНУ-МонголЯпон гэсэн гурван талт хамтын
ажиллагааг хөгжүүлж тэнцвэржүүлэх,
ингэснээр харилцан хяналтыг бий
болгож, аль аль талтай хамтран
хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн
үр
ашигтай
байдал
нэмэгдэж,

аюулгүй байдлын эрсдэлүүд буурах ач
холбогдолтой. Энэ төрлийн “3+3” яриа
хэлэлцээний механизмыг Монголд бий
болгосноор аль нэг гурвалсан хамтын
ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлж буй
төсөл хөтөлбөр нь нөгөө талын ашиг
сонирхолыг хөндөхгүй байх харилцан
улс төрийн баталгаа болж өгөх ач
холбогдолтой юм.
Ашигласан
жагсаалт

эх

сурвалжийн

Монгол хэлээр
1. Д.Уламбаяр,
Монгол
Улс
төвийг сахисан нутаг дэвсгэр биш.
“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл, 2019 №1
(45), т. 24
2. Л.Болор,
АНУ-ын
“ИндоПасифик” стратегийн бодлогын бичигт
Монгол Улс орсон нь” (2019.12.07),
https://www.trends.mn/n/9035
3. АНУ-ын
“Энэтхэг-Номхон
далайн” стратеги буюу “Дөрвөлсөн»
хамтын ажиллагаа”. Аюулгүй байдал
судлалын хүрээлэн, (2018 он), https://
niss.gov.mn/archives/931
Гадаад хэлээр

1. “Indo-Pacific Strategy Report
Preparedness,
Partnershi ps,
and
Promoting a Networked Region”,
Department of Defense, June 1, 2019
2. Declaration on the Strategic
Partnershi p
between
the
United
States of America and Mongolia,
(July 31, 2019), https://www.state.
gov/declaration-on-the-strategicpartnershi p-between-the-unitedstates-of-america-and-mongolia/
3. Anthony B. Kim, Why the U.S.
Should Build on Its Role as Mongolia’s
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“Third Neighbor”, (November 29,
2018), https://www.heritage.org/asia/
commentary/why-the-us-should-buildits-role-mongolias-third-neighbor
4. Jeff Goodson, Dr. Jon athan
Addleton, How Great Power Competition
Is Changing the Geopolitics of Mongolia,
(January 24, 2020), https://worldview.
stratfor.com/article/how-great-powercompetition-changing-geopoliticsmongolia-chin a-russia-united-states
5. “The US Indo-Pacific Strategy
Needs More Indian Ocean” Council on
Foreign Relations, January 22, 2019,
at
https://www.cfr.org/expert-brief/
us-indo-pacific-strategy-needs-moreindian-ocean (accessed June 25, 2019).
6. “Indo-Pacific strategy will likely
share the same fate as rebalance to
Asia-Pacific” Global Times, December
3, 2017, at http://www.globaltimes.cn/
content/1078470.shtml, (accessed June
25, 2019).
7. “Quad” move will dissi pate like
sea foam: Chin a” Times of India, March 5,
2018, at http://timesofindia.indiatimes.
com/articleshow/63221055.cms?utm_
source=contentofinterest&utm_
medium=text&utm_campaign=cppst
(accessed September 23, 2019).
8. “The 2019 Shangri La Dialogue
and Reflections on India’s Indo-Pacific
Strategy”, Muhsin Puthan Purayil,
June 25, 2019, https://thegeopolitics.
com/the-2019-shangri-la-dialogueand-reflections-on-indias-indo-pacificstrategy/
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БНАСАУ-БНХАУ-ЫН ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛ
БАЙДАЛ, МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОМЖ БА ЭРСДЭЛ

Хятад судлаач Ч.Сумьяа
БНАСАУ-ын Ким Ир Сений Их сургуулийн
магистрант Х.Гарьдбилэг

Хураангуй
Шинэ
төрлийн
коронавирус
гарахад БНАСАУ нь БНХАУ-ын
хөрш орнуудаас бараг хамгийн
түрүүнд хилээ хаасан улс юм. 1
Одоогоор шинжилгээгээр илэрсэн
коронавирусын тохиолдол байхгүй
байгаа бөгөөд БНХАУ-ын “Ухань”
хоттой зэрэгцэн эрт авсан арга
хэмжээ нь тодорхой түвшинд үр
дүнтэй байна. Гэвч тус улсын
нийгэм, эдийн засгийн амьдралд нь
олон улсын хориг арга хэмжээнээс
гадна коронавирусын нөхцөл байдал
хүндрэлтэй,
ойлгомжгүй нөхцөл
байдлыг үүсгэж байна. БНАСАУын хамгийн том худалдааны түнш
нь БНХАУ бөгөөд Хятадад нөхцөл
байдал өөрчлөгдөх нь тус улсын
нийгэм
эдийн
засагт
томоохон
нөлөө үзүүлж байдаг. 2017-2019
онуудад, Умард Солонгосын гадаад
худалдаа БНХАУ-аас хамаарах нь
90%-95% орчим болж хамаарал нь
улам нэмэгдсэн байна. 2016-2017 онд
НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс Умард
Солонгосын эсрэг 2321, 2371, 2375,
2397 г.м тоот хориг арга хэмжээг
дараалан баталсан бөгөөд хориг
арга хэмжээнд тус улсын нүүрс,
төмрийн хүдэр, далайн болон оёмол
https://www.youngpioneertours.com/
dprk-closes-border/
1

нэхмэл бүтээгдэхүүн г.м голлох
бүтээгдэхүүний экспортуудыг нь
хязгаарласан юм. Мөн Умард Солонгос
хүнд даацын тоног төхөөрөмж,
машин механизм г.м төрлийн бараа
бүтээгдэхүүнийг
гадаад
улсаас
импортлох
эрхгүй
болсон.
Уг
судалгаагаар, Умард Солонгос НҮБын хориг арга хэмжээтэй байгаа
нөхцөл байдалд өнгөрсөн 3 жилийн
хугацаанд
БНХАУ-тай
хамтарч
хийж буй гадаад худалдааны бүтэц
хэрхэн өөрчлөгдсөн болон олон улсын
хориг арга хэмжээ БНАСАУ-ын
гадаад худалдаанд хэрхэн нөлөөлж
байгаа талаар анализ дүгнэлт хийв.
Газарзүй, нөхцөл байдлын хувьд
олон зүйл төсөөтэй Монгол, БНАСА
хоёр
улсын хооронд худалдаа,
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх
боломж бий эсэх, эрсдлийн нөхцөл
байдлыг
судалж,
санаа
оноо
дэвшүүлэхийг зорилоо.
Түлхүүр
үгс:
худалдааны
тэнцэл, хориг арга хэмжээ, бараа
бүтээгдэхүүн, эрсдэл.
1 . Б НАСАУ - Б Н Х АУ
худалдааны хэмжээ, цар хүрээний
өөрчлөлт
2013 онд Умард Солонгос,
БНХАУ-ын
худалдааны
хэмжээ
6.545 тэрбум ам.доллар болж байсан
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ба энэ хүрсэн түвшин нь хоёр
улсын түүхэн дэх хамгийн өндөр
дүнтэй худалдаа байв. Үүнээс хойш
Умард Солонгос пуужингийн болон
цөмийн туршилт хийх нь нэмэгдэж,
олон улсын зүгээс тус улсад олон
төрлийн эдийн засгийн хориг арга
хэмжээ (UNSCR-2321, 2 2371, 3 2375, 4
2397 5) авч эхэлсэн. 2015 оноос хоёр
улсын худалдаа огцом буурч эхлэв.
2017 онд хоёр улсын худалдааны
4.978 тэрбум ам.доллар болж 2016
оны
5.826
тэрбум
ам.долларын
түвшнээс
14.5
хувиар
буурч
худалдааны нөхцөл байдал 2010,
2011 оны түвшинд хүрчээ. 2017 онд
БНХАУ Умард Солонгосоос 1.731
тэрбум ам.долларын бүтээгдэхүүн
НҮБ Аюулгүйн зөвлөлийн 2321 тоот
тогтоол (16.11.30): Хятад улсыг 2017
онд 7.50 сая тонноос ихгүй буюу нийт
үнийн үнийн дүн 400 сая ам.доллартай
дүйцэхүйц нүүрс Умард Солонгосоос
импортлохыг зөвшөөрсөн. http://unscr.
com/en/resolutions/2321
3
НҮБ-ын
Аюулгүйн
зөвлөлийн
2371 тоот тогтоол ('17.08.30): Умард
Солонгосоос нүүрс, төмрийн хүдэр,
цайр зэргийг импортлохыг НҮБ-ын
улсуудад бүрэн хориглов. Нефтийн
бүтээгдэхүүн импортлохыг хязгаарлаж,
Умард Солонгосын ажиллах хүчийг
нэмэгдүүлэхгүй
байхыг
НҮБ-ын
улсуудад хориглов. http://unscr.com/
en/resolutions/2371
4
НҮБ Аюулгүйн зөвлөлийн 2375 тоот
тогтоол ('17.9.11): Умард Солонгосоос
оёмол,
нэхмэл,
хувцас
зэргийг
импортлохыг
НҮБ-ын
улсуудад
бүрэн хориглов. 2371 тоот тогтоолыг
илүү чангатгав. http://unscr.com/en/
resolutions/2375
5
НҮБ Аюулгүйн зөвлөлийн 2397 тоот
тогтоол ('17.12.22): НҮБ-ын улсуудыг
БТКУС код (Harmonized System code)
– Бараа тодорхойлж кодлох уялдуулсан
системийн HS72-89-р бүлгийн бараа
бүтээгдэхүүнийг
Умард
Солонгост
экспортлохыг бүрэн хориглов. http://
unscr.com/en/resolutions/2397
2
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импортолсон бөгөөд энэ нь 2016
оны
2.634
тэрбум
ам.долларын
түвшнээс даруй 34.2 хувиар буурсан
үзүүлэлт
юм.
Харин
БНХАУ
Умард Солонгос руу 3.24 тэрбум
ам.долларын экспорт хийсэн бөгөөд
2016 оны 3.19 тэрбум ам.долларын
түвшнээс 2 хувиар нэмэгджээ. Олон
улсын хориг арга хэмжээ нөлөөлж,
Умард Солонгосоос импортоор авах
нүүрс, төмрийн хүдэр зэрэг бараа
бүтээгдэхүүн болон 2017 оны 9 сард
гарсан НҮБ-ын аюулгүйн зөвлөлийн
2375 тоот хориг арга хэмжээгээр
мөн Умард Солонгосын далайн
болон нэхмэл оёмол бүтээгдэхүүн
хориглогдсоноос хамаарч 37 хувиар
буурсан байна. 2016-2017 онд НҮБын Аюулгүйн зөвлөлөөс авсан олон
улсын хориг арга хэмжээнд уул
уурхайн эрдэс бүтээгдэхүүн нүүрс,
төмрийн хүдэр, цайр г.м, мөн оёмол
нэхмэл
бүтээгдэхүүн
хувцасны
экспортод хориг тавьсан. Хориг арга
хэмжээний хүрээнд НҮБ-ын улсууд
Умард Солонгос руу хийх нефтийн
бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээг
багасгаж мөн НҮБ-ын улсуудыг
томоохон тоног төхөөрөмж, тээвэрлэх
машин механизмыг Умард Солонгос
руу экспортлохыг мөн хориглосон.
(Хүснэгт 1)
2018 онд Умард Солонгос,
БНХАУ-ын худалдаа 2.430 тэрбум
ам.доллар болж 2017 оны 4.976 тэрбум
ам.долларын түвшнээс 51.2 хувиар
буурч бараг 2000-аад оны түвшинд
очлоо. 2018 онд тус улс Умард
Солонгосоос 213.2 сая ам.долларын
бүтээгдэхүүн импортолсон (БНХАУын гаалийн албан ёсны статистикаас
чулуун нүүрс г.м хоригт орсон
бүтээгдэхүүнүүд
“алга
болсон”,
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Хүснэгт 1
БНХАУ-БНАСАУ-ын худалдаа
(ам.доллараар)

Жил
БНХАУ-ын
экспорт

2017

2018

2019

2018/2017 2019/2018 2019/2017

3,245,097,511 2,217,062,020 2,573,821,227

-31.7%

16.1%

-20.7%

1,730,986,921

-87.7%

1.0%

-87.6%

4,976,086,449 2,430,215,885 2,789,022,342

-51.2%

14.8%

-44.0%

Худалдааны
-1,514,110,590 -2,003,910,173 -2,358,622,131
тэнцэл

32.3%

17.7%

55.8%

Импорт
Нийт дүн

213,151,847

215,199,096

Эх сурвалж: БНХАУ-ын гаалийн статистик
зарим эх сурвалж болон НҮБ-ын
шинжээчдийн
дүгнэлтээр
хууль
бусаар нүүрс экспортолж байгаа)
бөгөөд энэ нь 2017 оны 1.730 тэрбум
ам.долларын түвшнээс даруй 87.7
хувиар
буурчээ. Харин
Хятад
улсаас Умард Солонгос руу 2.217
тэрбум ам.долларын экспорт хийсэн
бөгөөд 2017 оны 3.245 тэрбум
ам.долларын түвшнээс 31.7 хувиар
нэмэгдсэн. Умард Солонгостой хийх
худалдаааны алдагдал 2017-2018
онд даруй 32.3 хувиар нэмэгдэж 2
тэрбум ам.долларт хүрсэн. Хэрхэн уг
өндөр дүнтэй худалдааны алдагдлыг
шийдвэрлэдэг нь бас анхаарал
татдаг асуудлуудын нэг юм.

2019 онд БНАСАУ, БНХАУ-ын
худалдаа өсч 2.789 тэрбум ам.доллар
болж, 2018 оны түвшингээс 14.8
хувиар өссөн. Умард Солонгосын
Хятад улсын Ляонин, Жилинь,
Фужянь,
Сичуан,
Гуандун
мужуудтай хийх худалдаа өндөр
дүнгээр өссөн байна. Эдгээр 5
мужтай хийх худалдаа нь Умард
Солонгос, Хятад улсын худалдааны
80 гаруй хувийг эзэлдэг. (Хүснэгт 2)
2.
БНАСАУ,
БНХАУын
экспорт,
импортын
бараа
бүтээгдэхүүний бүтцийн өөрчлөлт
2.1. БНХАУ, Умард Солонгосоос
импортлох бараа бүтээгдэхүүний
өөрчлөлт
Хүснэгт 2

Умард Солонгостой хамгийн ихээр худалдаа
хийгдсэн мужууд (ам.доллараар)
Муж/Он

2019

2018

Өөрчлөлт, хувиар

Өөрчлөлт, дүнгээр

Нийт

2,789,020,323

2,430,213,867

14.8%

358,806,456

Жилинь

401,206,621

285,444,918

40.6%

115,761,703

Сичуан

102,847,690

1,647,475

6142.7%

101,200,215

Ляонин

875,662,950

775,979,936

12.8%

99,683,014

Фужянь

160,144,355

62,574,809

155.9%

97,569,546

Гуандун

876,177,498

839,356,435

4.4%

36,821,063

Эх сурвалж: БНХАУ-ын гаалийн статистик (Судлаачдын тооцоолол)
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2019 онд Хятад улс Умард
Солонгосоос
импортлох
бараа
бүтээгдэхүүн ялимгүй өсч 215.2 сая
ам.доллар болж, 2018 оны түвшингээс
1.0 хувиар өссөн. 2019 онд Хятадын
Жилинь, Аньхуй, Шаньдун, Жэзян,
Жянсу мужууд Умард Солонгосын
бараа бүтээгдэхүүнийг импортлох нь
хамгийн ихээр өөрчлөгдсөн. Эдгээр
5 мужтай хийх худалдаа нь Хятад
улсын Умард Солонгосоос импортлох
худалдааны 72 хувийг эзэлж байна.
Хэрэв Ляонин, Гуандун мужийн
импортлох худалдааны дүнг нэмбэл
бараг 100 хувь болно. 2019 оны
хувьд Ляонин, Гуандун муж хориг
арга хэмжээ бусад нөхцөл байдлаас

хамаарч
импортлох
худалдааны
дүн 2018 онтой харьцуулвал 25-40
хувиар буурсан байдалтай байна.
(Хүснэгт 3)
БНХАУ-ын
БТКУС
код
(Harmonized System code) – Бараа
тодорхойлж
кодлох
уялдуулсан
системд нийт 97 бүлгийн 8557
төрлийн бараа бүтээгдэхүүн байдаг.
2017-2019 онд тус улсын Умард
Солонгос
руу
хийх
экспортын
бараа бүтээгдэхүүний төрөл хориг
арга хэмжээнд хамрагдсан бараа
бүтээгдэхүүнүүд болон бусад нөхцөл
байдлаас хамаарч жил ахих тусам
буурч 157 болсон байна. (Хүснэгт 4)

Хүснэгт 3
2018-2019 онд Умард Солонгосоос бараа бүтээгдэхүүн
импортлогдсон мужууд (ам.доллараар)

Муж/Он

2019

2018

Өөрчлөлт,
хувиар

Өөрчлөлт,
дүнгээр

БНХАУ-ын импорт

215,199,096

213,151,847

1.0%

2,047,249

Жилин

132,848,612

105,941,132

25.4%

26,907,480

Аньхуй

13,605,532

115,185

11711.9%

13,490,347

Шаньдун

7,178,483

6,120,176

17.3%

1,058,307

Жэзян

935,541

644,949

45.1%

290,592

Жянсу

294,542

27,646

965.4%

266,896

Гуандун

20,053,711

14,695,893

-26.7%

-5,357,818

Ляонин

74,369,485

44,262,070

-40.5%

-30,107,415

Эх сурвалж: БНХАУ-ын гаалийн статистик (Судлаачдын тооцоолол)
Хүснэгт 4
2017-2019 онд Умард Солонгосын бараа
бүтээгдэхүүний нэр төрлийн тоо (ам.доллараар)
Он

2017

2018

2019

2018/
2017

Бараа
554
239
157
-56.9%
бүтээгдэхүүний нэр
төрлийн тоо
БНХАУ-ын
1,730,986,921 213,151,847 215,199,096 -87.7%
экспортын дүн

2019/
2018

2019/
2017

-34.3%

-71.7%

1.0%

-87.6%

Эх сурвалж: БНХАУ-ын гаалийн статистик

80

“ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë. 2020 ¹ 3 (51)

2019 оны БНХАУ-ын Умард
Солонгос
улсаас
импортолсон
ТОП-20 бүтээгдэхүүнүүд дараах

ангилалд багтаж байна. Эрчим хүч,
уул уурхайн эрдэс бүтээгдэхүүнүүд
15.2 хувь, өдөр тутмын хэрэгцээ

Хүснэгт 4
2019 оны Хятадын Умард Солонгосоос импортолсон топ-20 төрлийн
бүтээгдэхүүн (ам.доллараар)
Ангилал
Химийн үйлдвэрлэл
(эрчим хүч, эрдэс
бүтээгдэхүүнүүд) 15.2%
Химийн үйлдвэрлэл
(органик бус химийн
бодис) - 1.8%
Амьтны арьс болон
мод - 0.8%

Өдөр тутмын
хэрэгцээ (гутал,
малгай гэх мэт) 18.4%

Керамик, шил,
чулуу зэрэг металл
бус материалууд 2.4%
Ган болон гангийн
орц - 15.4%
Эмнэлгийн хэрэгсэл,
багаж хэрэгсэл, цаг,
хөгжмийн зэмсэг г.м
- 30.5%

Тавилга, соёл
спортын бараа, гар
урлал болон бусад
- 6.8%

Бүтээгдэхүүний нэр
Вольфрамын хүдэр ба баяжмал

215,199,096 100.0%
12,338,731
5.7%

Бусад молибдений хүдэр ба баяжмал

8,957,041

4.2%

Цахилгаан эрчим хүч

11,428,577

5.3%

Цахиурын карбид
Бүрэн болон хагас боловсруулсан
графин (бал), бусад нүүрстөрөгчийн
нэгдэл (зуурмаг, блок, хавтан
хэлбэрээр)
Хуванцар болон нэхмэл материалаар
хийсэн хайрцаг сав, жижиг гар цүнх,
бизнес цүнх, номын цүнх г.м
Амьтны боловсруулсан арьс болон
резин болон бусад материал оруулгатай
гутлууд, спорт гутал хамаарахгүй
Гуталны орцууд, даавуунаас бусад
Хиймэл цэцэг, навч, жимс, тэдгээрийн
бүрдэл хэсгүүд
Синтетик нэхмэл материалаар хийсэн
хиймэл үс, сахал, хөмсөг, сормуус
Хүний үсээр хийсэн хиймэл үс, хиймэл
сахал, хөмсөг (иж бүрэн хиймэл үс г.м)

1,971,483

0.9%

1,905,509

0.9%

1,636,558

0.8%

1,215,192

0.6%

5,334,327

2.5%

2,279,565

1.1%

29,346,068

13.6%

1,392,329

0.6%

5,089,305

2.4%

29,386,214

13.7%

1,665,945

0.8%

2,152,589

1.0%

Төрөл бүрийн шил, шилэн хийц
Ферросиликон, цахиурын
агууламж>55%
Ферросиликон, цахиурын
агууламж<55%
Төмөр гулдмай ган хайлш
Модель хиймэл толгой
Цаг, цагны механизм
Хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, гар бөмбөг
Загас барих тор, эрвээхэйний тор болон
үүнтэй төстэй тор зэргийг оруулаад
бусад загасчлах хэрэгсэл болон ан
агнуур эсвэл буудлагын ижил төстэй
зүйл
Үнэ багатай гаалийн энгийн
бүрдүүлэлттэй бараа бүтээгдэхүүн

16,365,912

7.6%

49,183,153

22.9%

5,563,761

2.6%

2,039,072

0.9%

6,977,713

3.2%

Эх сурвалж: БНХАУ-ын гаалийн статистик (Судлаачдын тооцоолол)
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(гутал, малгай гэх мэт)-ний бараа
бүтээгдэхүүнүүд 18.4 хувь, ган төмөр
болон гангийн орц материалууд 15.4
хувь, эмнэлгийн багаж хэрэгсэл,
төрөл бүрийн цаг, хөгжмийн зэмсэг
г.м бараа бүтээгдэхүүнүүд 30.5
хувь, тавилга, соёл спортын бараа,
гар урлал болон бусад эдлэлүүд 6.8
хувь тус тус Хятад улсын Умард
Солонгосоос авах нийт импортын
ихэнхи хувийг бүрдүүлж байна.
Тус улсаас Умард Солонгосоос
хамгийн
их
импортолсон
5
бүтээгдэхүүнээр нь харвал, 2019
онд импортлох бараа бүтээгдэхүүн
дотор цаг цагны угсарсан механизм
хамгийн өндөр дүнтэй буюу 49.183
сая ам.доллар, Хятад улсын Умард
Солонгосоос авах нийт импортын 22.9
хувь, мөн 55 хувиас дээш цахиурын
агууламжтай ферросиликон 29.386
сая ам.доллар буюу нийт импортын
13.7 хувь, синтетик нийлмэл нэхмэл
материалаар хийсэн хиймэл үс,
сахал, хөмсөг, сормуус 29.346 сая
ам.доллар буюу нийт импортын 13.6
хувь, хиймэл модель толгой 16.365
сая ам.доллар буюу нийт импортын
7.6 хувь, вольфрамын хүдэр ба
баяжмал 12.338 сая ам.доллар буюу
нийт импортын 5.7 хувийг тус тус
эзэлж байна.
2019 онд олон улсын хориг
арга хэмжээнээс хамаарч, Хятад
Умард Солонгосоос авах топ-20
бүтээгдэхүүн дотор вольфрамын
баяжмалын биет хэмжээ (-19.8%)
болон үнийн дүн (-33.3%) 2018
оныхоос буурсан. НҮБ-ын хориг
нөлөөлж Умард Солонгосын иргэдийн
болон ажиллах хүчний зорчих
хөдөлгөөн багассантай холбоотой
иргэдийн хил гаалиар нэвтрүүлдэг
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үнэ өртөг багатай гаалийн энгийн
бүрдүүлэлттэй бараа бүтээгдэхүүн
62.5 хувиар буурчээ.
Дээр
дурдсан
бараа
бүтээгдэхүүнүүдийг
дэлгэрүүлэн
авч үзвэл:
Цаг, цагны угсарсан механизм.
2019 онд Хятад Умард Солонгосоос
импортолж буй хамгийн өндөр
дүнтэй бараа бүтээгдэхүүн бол
цаг, цагны угсарсан механизм юм.
2018 онд 31.1 сая ам.долларын цаг
цагны угсарсан механизм Хятад
улс импортолж байсан бол 2019
онд Умард Солонгос улсаас 49.2 сая
ам.долларын цаг цагны угсарсан
механизм импортолж даруй 58.1
хувиар өссөн байна. Хятад 2019 онд
нийт 271.8 сая ам.долларын цаг,
цагны угсарсан механизм гадаад
улсуудаас импортолсон бөгөөд Умард
Солонгосоос авах импорт 18 хувийг
эзлэж байна. НҮБ-ын сүүлд авсан
хориг арга хэмжээ хэрэгжихээс өмнө
Хятад, Умард Солонгос улсууд уг
салбарт хамтарч ажиллаж байсан
бөгөөд хориг хэрэгжиж эхлэнгүүт
Хятадын чөлөөт худалдааны болон
боловсруулах
паркт
ажиллаж
байсан Умард Солонгос ажилчид
нутаг
буцаж,
Хятад
улсын
холбоотой үйлдвэрүүд дагаж Умард
Солонгосын үйлдвэрийн паркуудад
хөрөнгө оруулж ажиллаж эхэлсэн
гэж таамаглаж байна. 2017 онд
Хятад улс Умард Солонгосоос 1.8
сая ам.долларын цаг цагны угсарсан
механизм импортолж байсан бол
2018, 2019 онд энэ тоо дараалан өсч
2017 оны түвшнээс даруй 27 дахин
өссөн байна. [6] Умард Солонгос улсын
2017, 2018, 2019 оны Хятадын гаалийн
тоон статистик
6
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хувьд ажиллах хүч,
цахилгаан
харьцангуй хямд найдвартай мөн
улс төрийн түвшинд Хятад, Умард
Солонгос хоёр улсын харилцаа
“ойр, дотно” учир эдгээр төрлийн
боловсруулах
үйлдвэр
Умард
Солонгос улс руу шилжсэн байх
магадлалтай.
Гутал
хийх
материал
(даавуунаас бусад).
2019 онд Хятад улс Умард
Солонгос улсаас гутал хийх орц
материал,
хэсгүүдийг
ихээр
импортолсон байна. Мөн л Хятад
улсын холбогдох үйлдвэрүүд хямд
ажиллах хүчин, бусад шалтгааны
улмаас
Умард
Солонгос
улсад
үйлдвэрээ
байгуулж
эдгээр
бүтээгдэхүүнийг ихээр хийх болсон.
2017 онд энэ төрлийн 359 мянган
ам.долларын бараа бүтээгдэхүүн
Хятад улс Умард Солонгосоос
импортолж байсан бол 2018, 2019
онд дараалан өсч 2019 онд 5.3
сая
ам.долларын
бүтээгдэхүүн
импортолсон байна.
Цахилгаан эрчим хүч.
Умард Солонгосын цахилгааны

ЗХУ задрах үед түлш, технологийн
хоцрогдолд орж эрчим хүчний
хангамж нь асуудалд орсон байна.
Зарим хот суурин газрууд 90-ээд
онд эрчим хүчний хомсдолд орж
хүндрэл учирч байжээ. 2000-аад оны
дунд үеэс байдал дээрдэж томоохон
суурин
болон
аж
үйлдвэрийн
газруудаа эрчим хүчээр найдвартай
хангаж эхэлсэн. Гэсэн хэдий ч иргэд,
аж ахуйн байгууллагууд нь эрчим
хүчний хязгаарлалтад одоо ч байдаг
хэвээрээ юм. Дулааны цахилгаан
станц нь хуучин зөвлөлтийн үеийн
технологитой бөгөөд нэлээн хуучирч
байгаа. Мөн Хичхон цахилгаан
станц,
Сүпүн далан г.м усан
цахилгаан станцууд нь багадаа 3040 жил болж байгаа тул гүйдэл
нь тогтвортой биш бөгөөд Умард
Солонгос, Хятад улстай цахилгааны
тохируулга хийдэг. 2017-2019 онд
тус 2 улс цахилгаан эрчим хүчний
худалдаа хийсэн бөгөөд Умард
Солонгос талдаа жилд дунджаар
10 орчим сая ам.долларын орлого
олдог байна. (Хүснэгт 5)

Хүснэгт 5
2017-2019 оны Хятад-Умард Солонгосын цахилгаан эрчим
хүчний худалдаа (ам.доллараар)
2017

2018

2019

KWh
ам.долл
KWh
ам.долл
KWh
ам.долл
Цахилгаан эрчим
хүч
942,025
132,210
3,426,207
381,212 27,587,273 2,750,122
БНХАУ-ын
экспорт
319,680,649 10,981,076 295,698,654 11,391,622 275,706,280 11,428,577
БНХАУ-ын
импорт
318,738,624 10,848,866 292,272,447 11,010,410 248,119,007 8,678,455

Эх сурвалж: БНХАУ-ын гаалийн статистик
эх үүсвэр нь дулааны цахилгаан
станц, усан цахилгаан станцууд
болно. Цахилгаан эрчим хүч нь

Хиймэл үс, сахал, сормуус г.м.
Синтетик
буюу
нийлэг
полимерийн материалаар хийгдсэн
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хиймэл үс, сахал, сормуус г.м
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 20172019 онд дараалан нэмэгдсэн байна.
Хятад улсын үйлдвэрүүд түүхий
эдээ Умард Солонгос руу оруулан
боловсруулж Хятад руу реэкспорт
хийдэг бүтээгдэхүүн бөгөөд 20162017 оны хориг арга хэмжээнээс
хойш нэмэгдэж 2019 онд 29.34
сая ам.доллар болжээ. АНУ-ын
Сангийн яамны Гадаадын хөрөнгийг
хянах газар (OFAC), 2019 онд
Умард
Солонгосоос
гаралтай,
үйлдвэрлэгдсэн хиймэл үс, сормуус
г.м худалдаж авсан шалтгаанаар
гоо сайхны компанид 996 мянга
ам.долларын торгууль ногдуулсан. 7
Ферросиликон,
цахиурын
агууламж (>55%).
Цахиурын
агууламж
өндөр
ферросиликон Хятад улс импортлох
нь тогтмол нэмэгдэж байгаа бөгөөд
2019 онд 29.38 сая ам.долларын
бүтээгдэхүүн импортолсон байна.
Умард Солонгосын төмрийн хүдэр
г.м эрдэс бүтээгдэхүүнүүд олон
улсын хориг арга хэмжээнд орсноор
цахиур,
цахиурын агууламжтай
бүтээгдэхүүнүүдийн
экспорт
нэмэгдсэн. Эдгээр төрлийн бараа
бүтээгдэхүүн хориг арга хэмжээний
дараах Хятадын Умард Солонгосоос
импортлох
бараа
бүтээгдэхүүнд
орсон өөрчлөлт юм.
Ким
Жон
Ын
засгийн
эрхийг
авснаас
хойш
Умард
Солонгос,
Хятадын
худалдаанд
нэг том өөрчлөлт орсон нь нийлэг
полимерийн (нүүрс болон бусад
түүхий эдээс гаргаж авдаг, мяндас
https://www.treasury.gov/
resource-center/sanctions/CivPen/
Documents/20190131_elf.pdf
7
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г.м)
төрлийн
бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл эрчтэйгээр нэмэгджээ.
2012
онд
нийлэг
полимерийн
мяндсан бүтээгдэхүүний импорт
нийт импортын 25 хувийг эзлэх
болсон. Гол шалтгаан нь Япон улс,
Өмнөд
Солонгостой
хамтардаг
байсан боловсруулах үйлдвэрүүд
ихэнхи нь БНХАУ-тай хамтардаг
болсон. 2009 оны 6 сарын 18-нд,
Японы Засгийн газар бүх талаар
Умард
Солонгост
хориг
арга
хэмжээ авсанаас хойш, хоёр орны
худалдаа үндсэндээ бүрэн зогсчээ.
2008 онд Өмнөд Солонгост Ли Мён
Бак Ерөнхийлөгчөөр
сонгогдож,
хоёр Солонгосын харилцаа огцом
муудаж,
хамтарч
ажиллаж
байсан боловсруулах үйлдвэрлэл,
худалдаа бүрэн зогссон байна.
Энэ үед Умард Солонгос бодлого
гаргаж, Япон болон Өмнөд Солонгос
орхиод явсан тоног төхөөрөмж
болон өөрсдийн боломжоо ашиглаж
Хятад улстай хамтарч боловсруулах
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, гадаад
валют олох экспортын худалдааг
нэмэгдүүлж эхлэв.
2017 оны 9 сарын 11-нд НҮБын Аюулгүйн зөвлөлийн 2375 тоот
хориг арга хэмжээ болон БНХАУын худалдааны яамны (2017.09.23)
мэдэгдэл
зэрэгт
оёмол
нэхмэл
бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн орц
түүхий эдийг хориглосон. 2017
онд
Хятад
Умард
Солонгосоос
импортолсон хувцас, нэхмэл оёмол
бүтээгдэхүүний импортын хэмжээ
497 сая ам.доллар болж өмнөх
оны дүнгээс 18.8 хувиар багасчээ.
2018, 2019 онд нийлэг полимерийн
үйлдвэрлэл хувцас, нэхмэл оёмол
үйлдвэрлэлээс
шилжиж
хиймэл
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үс сормуус, загасны тор, бэлэг
дурсгалын зүйл, сагс, цүнх г.м зэрэг
бусад хориг арга хэмжээнд ороогүй
бүтээгдэхүүнүүд рүү шилжсэн байна.
Уул уурхайн эрдэс бүтээгдэхүүн
нүүрс, төмрийн хүдэр мөн адил
албан статистикаас “алга болж”,
хориг арга хэмжээнд багтаагүй
бусад төрлийн молибден, цахиур,
вольфрам г.м эрдэс бүтээгдэхүүн
рүү шилжлээ.

2018 оны түвшингээс 16.1 хувиар
өссөн. Умард Солонгосын Хятадын
Ляонин, Жилинь, Фужянь, Сичуан,
Гуандун мужуудтай хийх худалдаа
өндөр дүнгээр өссөн байна. Эдгээр
5 мужтай хийх худалдаа нь Умард
Солонгос руу хийх экспортын 86.4
хувийг эзэлдэг. (Хүснэгт 6)
БТКУС код (Harmonized System
code) – Бараа тодорхойлж кодлох
уялдуулсан системд нийт 97 бүлгийн
8557 төрлийн бараа бүтээгдэхүүн
байдаг. 2017-2019 онд экспортын
бараа бүтээгдэхүүний төрөл хориг
арга хэмжээнд хамрагдсан бараа
бүтээгдэхүүнүүд болон бусад нөхцөл
байдлаас хамаарч жил ахих тусам
буурч 2718 болсон байна. (Хүснэгт 7)

3.
БНХАУ-аас БНАСАУ руу
экспортолдог бараа бүтээгдэхүүний
өөрчлөлт
2019 онд Хятад улсын Умард
Солонгос руу хийх экспорт өсч
2.574
тэрбум
ам.доллар
болж,

Хүснэгт 6
2018-2019 онд Умард Солонгос руу бараа бүтээгдэхүүн ихээр
экспортолсон мужууд (ам.доллараар)
2019

2018

өөрчлөлт,
хувиар

өөрчлөлт,
дүнгээр

Нийт худалдаа

2,573,821,227

2,217,062,020

16.1%

356,759,207

Ляонинь

831,400,880

701,610,451

18.5%

129,790,429

Сичуань

102,792,699

1,161,723

8748.3%

101,630,976

Фужянь

160,031,265

62,275,784

157.0%

97,755,481

Жилинь

268,358,009

179,503,786

49.5%

88,854,223

Гуандун

861,481,605

819,302,724

5.1%

42,178,881

Хүснэгт 7
2017-2019 онд БНХАУ бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлийн тоо
2017

2018

2019

2018/
2017

2019/
2018

2019/
2017

4024

3027

2718

-24.8%

-10.2%

-32.5%

Хятадын экспортын
3,245,097,511 2,217,062,020 2,573,821,227 -31.7%
дүн

16.1%

-20.7%

Бараа
бүтээгдэхүүний нэр
төрлийн тоо
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2016-2017 оны олон улсын хориг
арга хэмжээ нөлөөлж 2018-2019 онд
Умард Солонгос руу экспортлох бараа
бүтээгдэхүүн нь илүү хоол хүнсний
болон Умард Солонгосоос гадаад улс
руу экспорт хийх бүтээгдэхүүний орц
материал руу хандаж байна. БТКУС
код (Harmonized System code)-Бараа
тодорхойлж
кодлох
уялдуулсан
системийн ангиллаар авч үзвэл
HS10, 39, 54, 91-р бүлгүүдийн
бараа бүтээгдэхүүн хамгийн ихээр
нэмэгдсэн байна. 10-р
бүлгийн
хүнс, үр тарианы бүтээгдэхүүний
Хятадын
экспорт
2018
оны
түвшнээс 225.7 хувь буюу 58.2 сая
ам.доллараар, HS 39-р бүлгийн
хуванцар
материалаар
хийгдсэн
бараа бүтээгдэхүүний экспорт 2018
оны түвшнээс 23.7 хувь буюу 52.4
сая ам.доллараар, HS 54-р бүлгийн
нийлэг полимер (мяндас) материал
болон түүхий эдээр хийгдсэн оёмол
сүлжмэл
бараа
бүтээгдэхүүний
экспорт 2018 оны түвшнээс 35.0 хувь
буюу 48.4 сая ам.доллараар, HS 91-р
бүлгийн цаг цагны сэлбэг, эд ангийн
экспорт 2018 оны түвшнээс 78.1 хувь
буюу 36.2 сая ам.доллараар, мөн HS
24-р бүлгийн төрөл бүрийн тамхи
болон тамхийг орлох бүтээгдэхүүний
экспорт 2018 оны түвшнээс 32.2 хувь
буюу 22.4 сая ам.доллараар тус тус
өссөн байна. (Хүснэгт 8)
2019
онд
БНАСАУ
руу
экспортолсон
Топ-20
бүтээгдэхүүнүүдийн
хамгийн
их
үнийн
дүнгээр
нэмэгдсэн
бараа бүтээгдэхүүн нь ангилсан,
сайн чанарын будаа бөгөөд 2018
оны түвшнээс даруй 54.9 сая
ам.доллараар нэмэгдсэн байна. Мөн
цаг, цагны эд ангийн экспорт 2018
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оны түвшнээс 33 сая ам.доллараар
нэмэгдсэн байна. Умард Солонгосын
рэ-экспортод шаардагдах түүхий эд
нийлэг полимер (мяндсан) даавуу
материал
болон
материалаар
хийгдсэн бараа бүтээгдэхүүн 2018
оны түвшнээс 23.6 сая ам.доллараар
өсөв. Натрийн глутамат (E621) хоол
амтлагч мөн 2018 оны түвшнээс 21.7
сая ам.доллараар нэмэгдсэн байна.
2019 онд тунгаар савласан эм тан
2018 оны түвшнээс даруй 13.5 сая
ам.доллараар нэмэгдэв. Хүн амын тоо
ихээр нэмэгдээгүй нөхцөл байдалд
хоол амтлагч, эмийн хэрэгцээ ихээр
нэмэгдсэн нь хүнсний хангамж болон
иргэдийн эрүүл мэндийн асуудал
хүндэрч байх магадлалтай. Харин
2019 онд Топ-20 бүтээгдэхүүнд
багтах бүтээгдэхүүн дотор 50 сая
ам.доллараар буурсан бүтээгдэхүүн
бол хөдөө аж ахуй, газар тариаланд
ашиглагддаг ялзмагжуулсан шингэн
карбамид (шүвтэр) бордоо байв.
Умард Солонгосын шүвтэр бордооны
хэрэгцээ (2019 онд Хятадын зүгээс
улс хоорондын тусламжаар ихэнхийг
нь өгсөн) 8 багассан нь тариалангийн
хэмжээ тодорхой түвшинд буурч
байгааг харуулж байна. Мөн алим
21.6 сая ам.доллараар бас буурч
байгаа нь магадгүй Умард Солонгос
улс дотооддоо алим, жимс ихээр
хураасан байх магадлалтай гэж
таамаглаж байна.
4.
Монгол улс, БНАСАУтай худалдаа хийхэд учрах эрсдэл
ба боломж
Олон жилийн дэлхийн хамтын
нийгэмлэгийн болон улс орнуудын
бие даасан хориг арга хэмжээнээс
8

БНХАУ-ын гаалийн статистик
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Хүснэгт 8
2019 онд БНХАУ-ын Умард Солонгос руу хийж буй экспортын
топ-20 бүтээгдэхүүн
Ангилалын нэр

Бүтээгдэхүүний нэр

Амьтны гаралтай
бүтээгдэхүүн, амьд
амьтад -2%

(Alaska pollock) хөлдүү загас, дотор
эрхтнийг нь авсан

25,813,419

1.0%

Куртик, хувцас г.м дүүргэх өд сөд,

25,405,256

1.0%

Шинэхэн алим

28,169,855

1.1%

Ангилсан будаа

77,507,499

3.0%

Улаан буудай, маслин гурил

73,176,710

2.8%

Химийн орц найрлагагүй, шар
буурцагны тос

115,265,014

4.5%

Элсэн чихэр

31,809,531

1.2%

Янжуур тамхи

35,742,100

1.4%

Бусад төрлийн тамхи, сигар г.м

38,431,082

1.5%

Органик химийн
бодисууд - 1.1%

Натрийн глутамат (E621) хоол амтлагч

29,270,948

1.1%

Эм, эмийн төрлийн
бодис -1.2%

Тунгаар савласан эм тан

29,828,933

1.2%

Агрохим, химийн
нарийн бодис гэх
мэт - 1.1%.

Ялзмагжуулсан шингэн эсэх үл
хамаарах карбамид (Шүвтэр) бордоо

28,803,718

1.1%

Винил хлорид полимерээс (PVC)
хуванцар бүтээгдэхүүнүүд

31,273,890

1.2%

Зорчигчийн болон ачааны машины шинэ
дугуй

27,328,971

1.1%

Полиэстр материалын орц ихтэй төрөл
бүрийн өнгөтэй даавуу

31,176,014

1.2%

Полиэстр материалын орц багатай
төрөл бүрийн даавуу

91,139,794

3.5%

Нийлэг полимер материалын орцтой
сүлжмэл утас, даавуу

26,243,527

1.0%

Синтетик нийлэг материалаар хийгдсэн
өнгөтэй даавуу

40,131,239

1.6%

Полиэтилен, полипропилен
материалтай тууз, сав баглаа

26,431,294

1.0%

69,926,319

2.7%

Ургамлын гаралтай
бүтээгдэхүүн - 6.9%
Амьтны болон
ургамлын тос - 4.5%
Хоол, ус ундаа,
хэрэглээ - 4,1%

Хуванцар
ба резинэн
бүтээгдэхүүн - 2.3%

Химийн нийлэг
эд болон оёмол,
сүлжмэл
бүтээгдэхүүн - 8.4%

Тавилга, соёл
спортын бараа, гар
урлал болон бусад
- 2.7%

Цагны эд анги, угсрах хэсгүүд

2,573,821,227 100.0%

Эх сурвалж: Судлаачдын эмхэтгэл
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хамаарч
БНАСАУ-ын
гадаад
худалдаа, төлбөр тооцооны нөхцөл
байдал
хүндрэлтэй
нь
гадаад
худалдааг хөгжүүлэхэд учирч буй
гол хүндрэл байна. Санхүүгийн
салбар,
банк
санхүүгийн
үйл
ажиллагаа нь хоригт орсон учир
голдуу гадаад худалдаа бэлэн мөнгө,
бартерийн солилцоо г.м уламжлалт
аргаар хийгддэг онцлогтой. Олон
улсын хориг арга хэмжээнд орсон
хувь хүн, компанитай худалдаа
наймаа эрхлэх нь мөн иргэд аж
ахуйн нэгжид томоохон эрсдлийг
дагуулж Монгол, Умард Солонгос
хоёр улсын худалдаа эдийн засгийн
харилцаа хөгжүүлэхэд тушаа болж
байна. Мөн Пхёньян-Улаанбаатар
хооронд шууд нислэг, хоёр талын
олон улсын вагон, ачаа тээврийн
харилцаа байхгүй нь иргэдийн
солилцоо
худалдаа
наймаанд
сөргөөр нөлөөлсөөр ирэв. (Хүснэгт 9)
2019 онд, Монгол Улс Умард

Солонгосын гадаад худалдаа хөрөнгө
оруулалтын газар (KOTRA) гаргасан
Умард Солонгос Улстай холбоотой
2018 оны тайланд 9 нөөшилсөн мах,
янжуур тамхи зэрэг зүйлүүдийг
Монгол Улс ихээр Умард Солонгос
руу экспортолсон байна. Монгол
Умард
Солонгосоос
Кымданг-2
(금당-2金唐-2Kumdang-2) дархлааны
тариа, Кёнонку г.м эмийн төрлийн
бүтээгдэхүүн голдуу экспортолдог
бөгөөд жил ирэх тусам өсөлттэй
байна.
2017-2019, өнгөрсөн 3 жилийн
Хятад,
Умард
Солонгосын
худалдааны статистикаас харвал,
дараах бүтээгдэхүүнүүдийг Монгол
Улс, Умард Солонгос руу экспортолж
болохоор байна.
1. Шар буурцагны тос. Умард
Солонгос Хятад улсаас ургамлын
гаралтай шар буурцагны тос ихээр
авдаг бөгөөд (2019 онд 115 сая
ам.доллартай тэнцэх тос авсан,

Хүснэгт 9
2017-2019 онд Монгол Умард Солонгосын худалдаа (ам доллараар)
2017

2018

2019

2018/2017

2019/2018

2019/2017

Монголын экспорт

1,977.5

1,046.8

3,191.2

-47.1%

204.9%

61.4%

Монголын импорт

342.

478.4

488.

39.9%

2.0%

42.7%

Нийт дүн

2319.5

1525.2

3679.2

-34.2%

141.2%

58.6%

Худалдааны тэнцэл

1635.5

568.4

2703.2

-65.2%

375.6%

65.3%

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо
Солонгос 2 улсын худалдаа 2018 оны
түвшингээс даруй 1.5 дахин өссөн
байна. Монгол Улсын Умард Солонгос
улс руу хийх экспорт даруй 204.9
хувь (НҮБ-ын хориг арга хэмжээнээс
хамаарч, 2019 оны сүүлээр Монгол
Улсаас Умард Солонгосын ажилчид
иргэд ихээр гарсантай холбоотой
болов уу) нэмэгдсэн байна. Өмнөд

эрэлт нь өсөх бололцоотой харагдах)
өсч, энэ төрлийн бараа бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүд
(Монголын зарим аж ахуй нэгж тос
үйлдвэрлэж байгаа 10) боломжтой бол
2018년 북한의 대외무역 동향 http://news.
kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/787/
globalBbsDataList.do?setIdx=249
10
“Монгол-Алтан тос” ХХК http://
industry4.nda.gov.mn/company/887
9
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Хүснэгт 10
KOTRA, 2017-2018 онуудын 2 улсын худалдаа
(мянган ам.доллараар)
Умард Солонгосын
экспорт

Умард Солонгосын
импорт

2017

2018 өөрчлөлт

2017

2018 өөрчлөлт

Нийт худалдаа

370

751

381

1,978

1,047

-931

Мах, дайвар махан бүтээгдэхүүн

0

0

0

0

49

49

Тээрэмдсэн бүтээгдэхүүн, арвай,
цавуулаг, цардуул, мальт, инулин г.м

0

0

0

17

0

-17

Хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн

80

167

87

6

0

-6

Ундаа, цуу, архи г.м

0

8

8

0

0

0

Тамхи, тамхи орлох бүтээгдэхүүн

0

6

6

1,773

998

-775

Эм, эмийн бүтээгдэхүүн

290

567

277

0

0

0

Ном, сонин, хэвлэмэл зураг болон
бусад хэвлэмэл материал; гар бичмэл,
бичгийн хэв, дизайн зураг

0

2

2

0

0

0

Металь орцгүй бүтээгдэхүүн

0

1

1

0

0

0

Төмөр замын болон трамвайгаас бусад
тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги,
хэрэгслүүд

0

0

0

182

0

-182

эдгээр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн
хориг арга хэмжээнд ороогүй тул
экспортлох бололцоотой.
2. Янжуур тамхи болон тамхи
орлуулах
бүтээгдэхүүн.
Умард
Солонгос БНХАУ-аас янжуур тамхи,
тамхи орлуулах бүтээгдэхүүн ихээр
импортолдог бөгөөд эдгээр төрлийн
бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлж экспортлох бололцоотой.
3.
Хөлдөөсөн,
хагас
болон
бүтэн боловсруулсан мах махан
бүтээгдэхүүн.
Умард
Солонгос
Хятад улсаас жилдээ дунджаар
1 сая ам.долларын (2019 онд 733
мянган
ам.доллар,
105
тонн,
ойролцоогоор
2-3
контейнер)
ясгүй, шулсан үхрийн мах, мөн
1
сая
ам.долларын
нөөшилсөн
хөлдөөсөн мах (тахиа, гахай голдуу

махны орцтой) импортолдог бөгөөд
ихэнхийг нь Ляонин мужаас авдаг.
Монголын хувьд Хятад руу 2019
онд 53 сая ам.долларын 28 мянган
тонн адууны мах, 40 гаруй сая
ам.долларын янз бүрийн аргаар
бэлтгэсэн хөлдөөсөн үхрийн мах,
дайвар бүтээгдэхүүн экспортолсон.
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын
төлөөлөгчид 2019 оны 4 дүгээр сард
Хятадын Ляонин мужийн Умард
Солонгостой хиллэдэг Дандун хотод
айлчилсан бөгөөд талууд найрсаг
харилцааг хөгжүүлж мал, махны аж
ахуй, аялал жуулчлал зэрэг салбарт
хамтарч ажиллах сонирхолтой байгаа
талаар хэлэлцээ хийсэн байна. 11
蒙古国木伦市代表团来丹访问 http://
www.dandong.gov.cn/html/420/20194/
a87ec443cb8a13ce.html ,
11
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Монгол Улс Умард Солонгос руу
мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлох
боломжтой, гаалийн журам, хорио
цээрийн
дэглэм,
тээвэрлэлтийн
тариф зэрэг таатай нөхцөл бололцоо
бүрдүүлэх
асуудлаар
БНХАУ,
ОХУ-тай тохиролцох шаардлагатай.
4.
Эм,
эмийн
төрлийн
бүтээгдэхүүн.
Умард
Солонгос
Хятад Улсаас жилдээ 30-50 сая
ам.долларын эм, эмийн төрлийн
бүтээгдэхүүн импортолдог. Сүүлийн
жилүүдэд
ялангуяа
уламжлалт
болон барууны эм импортлох нь
ихэсч байгаа бөгөөд төр, засгийнх
нь удирдлага, мөн иргэдийн эрүүл
мэнд, эмийн салбарт болон импортыг
орлох валютын гадагшлуулахгүй
байх зүйлд анхаарч байгаа нь
ажиглагдсан. Ким Жон Ын 2019 оны
1 дүгээр сард Хятадад айлчлахдаа
Бээжингийн Тун Рэньтан уламжлалт
анагаах ухааны эмийн үйлдвэрт
зочилсон
бөгөөд
үйлдвэрлэх
үйл ажиллагааг нь их сонирхож
байсан. 12 Монгол Улс тус улсын эм,
эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн зах
зээлд тодорхой түвшний антибиотик
эм, уламжламт эм тан, ариутгал
халдваргүйжүүлэлтийн
бодис,
маск зэргийг нийлүүлэх боломжтой
харагдаж байна.
5. Бордоо болон хоол амтлагч
г.м бусад бүтээгдэхүүн. Умард
Солонгос тариаланд нэн хэрэгцээтэй
карбамид (шүвтэр) бордоо, хоол
амтлагч (натрийн глутамат, E621)
г.м зүйлийг сүүлийн жилүүдэд
Kim Jong-un leaves Beijing after visit to
tradition al Chinese medicine factory https://
www.scmp.com/news/chin a/di plomacy/article/2181325/kim-jong-un-visits-traditional-chinese-medicine-factory-beijing
12
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ихээр импортлох болсон нь бас
нөгөө талаар энэ төрлийн бараа
бүтээгдэхүүний хэрэгцээ байгааг
илтгэж байна. Монгол эдгээр төрлийн
бүтээгдэхүүнүүдийг
үйлдвэрлэдэг
ба бололцоотой бол Умард Солонгос
руу экспортлох боломжтой харагдаж
байна.
6.
Ноос,
ноолууран
эдлэл
бүтээгдэхүүн. Монгол Улс жилдээ
дунджаар
9500
тонн
ямааны
ноолуур, 1400 тонн тэмээний ноос,
260 тонн сарлагийн хөөвөр, 33600
тонн хонины ноос бэлтгэх нөөцтэй.
Дэлхийн ноолуурын нөөцийн 40
хувийг
Монгол
Улс
бэлтгэдэг.
Ноолуур нь дээд зэргийн зөөлөн,
хөнгөн, дулаан, уян хатан, бөх бат,
байгальд задардаг зэрэг хүний эрүүл
мэнд, байгальд ээлтэй г.м онцлогтой.
Монгол Улсын ноос,
ноолууран
бүтээгдэхүүн нь Умард Солонгосын
“элит” хүрээлэлд танигдсан ба тус
улсын хэрэглээнд зориулан экспорт
хийх боломжтой. Цаг агаарын хувьд
хүйтэн сэрүүн улирлын үргэлжлэх
хугацаа харьцангуй урт, Умард
Солонгосын ихэнхи хот сууринд
цахилгаан, дулааны хязгаарлалтаас
шалтгаалан орон сууцны халаалт
муу байдаг. Тус улсын иргэдэд ноос,
ноолууран
бүтээгдэхүүн,
хивс,
хөнжил, дотуур өмд, оймс гэх мэт
бараа бүтээгдэхүүн эрэлттэй байдаг.
Мөн
газар
тариалангийн
салбарт Умард Солонгос улс олон
зуун жилийн турш газар тариалан
эрхэлж ирсэн арвин туршлага
уламжлалтай.
Түүний
дотор
уламжлалт анагаах ухааны эм, эмийн
орц ургамлын тариалангаар дэлхийд
дээгүүрт
ордог. Монгол
Улсын
хувьд газар тариалангийн салбар
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тэр
дундаа уламжлалт анагаах
ухаан, хүн орхоодой г.м өвс, эм
бэлдмэлийн тариалангийн салбарын
мэргэжилтнүүдтэй туршлага судлаж
хамтарч ажиллах боломжтой юм.
Умард
Солонгосоос
импортлох
бараа бүтээгдэхүүний хувьд далайн
бүтээгдэхүүн, төрөл бүрийн загас
их боломжийн харагддаг. Гэвч олон
улсын хориг арга хэмжээнд эдгээр
төрлийн
бүтээгдэхүүн
орчихсон
тул богино хугацаандаа боломжгүй
зүйл юм. Манай улс нийлэг полимер
г.м материалаар хийгдсэн зарим
төрлийн
бүтээгдэхүүн,
бэлэг
дурсгалын зүйл, цүнх, шил шилэн
хийц, гангийн орц, цахиурын карбид
гэх зэргийг тус улсаас импортлох
бололцоотой юм.
Дүгнэлт
2016-2017
онуудад
Умард
Солонгос руу чиглэсэн НҮБ-ын
Аюулгүйн зөвлөлийн 2321, 2371,
2375, 2397 тоот г.м олон хориг арга
хэмжээ гарсан. Хориг арга хэмжээнд
тус улсын голлох экспортын бараа
бүтээгдэхүүнүүд
багтсан
бөгөөд
2017-2019 онуудад жил дараалан
БНХАУ,
Умард Солонгос хоёр
улсын гадаад худалдааны хэмжээ
огцом буурч байна. Мөн Умард
Солонгосын хүнд даацын машин
механизмын импортыг хориглосон нь
хэдийгээр тус улсын цөмийн болон
пуужингийн туршилтыг хориглох
зорилготой боловч давхар тус улсын
нийгэм эдийн засаг, аж үйлдвэрийн
хөгжлийг хойш нь татаж байна.
2000-аад оны үед экспорт өсвөл
валют орлого нэмэгдэнэ, импорт
нэмэгдэнэ,
үйлдвэрлэл
хөрөнгө

оруулалт нэмэгдэнэ гэсэн циклтэй
байсан. Гэвч олон улсын хориг арга
хэмжээтэй өнөөгийн нөхцөл байдал
нь тус улсын энэ циклийг өөрчилж
экспорт буурна, валют багасна,
импорт багасна, үйлдвэрлэл хөрөнгө
оруулалт багасна гэсэн цикл болж
өөрчлөгдөж
байна.
Өнгөрсөн
3
жилийн худалдааны тоо баримтаас
дүгнэвэл, Умард Солонгос Улсын
энгийн ард иргэдийн амьдралд олон
улсын хориг арга хэмжээ хүндээр
тусч нөлөө үзүүлж байна.
Монгол Улс, БНАСАУ хоёр
улс
бол
уламжлалт
найрсаг
харилцаатай, цаг агаарын хувьд
төстэй, газарзүйн байршлын хувьд
ойр
дөт,
Улаанбаатар-Пхёньян
агаараар
2-3 цаг нисэх зайд
байрладаг. Ирэх жилүүдэд хэрэв
Умард Солонгосын олон улсын хориг
арга хэмжээ тодорхой түвшинд
“суларвал”, хоёр тал улс хоорондын
шууд нислэг, төмөр замын тээвэр
г.м нээснээр дээр дурдсан бараа
бүтээгдэхүүн болон эдийн засаг
худалдааны салбаруудад хоёр тал
хамтарч ажиллах өргөн бололцоотой
харагдаж байна.
Ашигласан
эх
сурвалжийн
жагсаалт
1. НҮБ Аюулгүйн зөвлөлийн
2321 тоот тогтоол. (http://unscr.com/
en/resolutions/2321)
2. НҮБ Аюулгүйн зөвлөлийн
2371 тоот тогтоол (http://unscr.com/
en/resolutions/2371)
3. 2018 년 북한의 대외무역
동향(http://news.kotra.or.kr/
user/globalBbs/kotranews/787/
globalBbsDataList.do?setIdx=249)
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4. “Монгол-Алтан тос” ХХК
(http://industry4.nda.gov.mn/
company/887)
5. 蒙古国木伦市代表团来丹访问
(http://www.dandong.gov.cn/
html/420/20194/a87ec443cb8a13ce.
html)
6. www.mfa.gov.cn/ce/cemn/chn/
sghd/t1625093.htm
7. Kim Jong-un leaves Beijing after
visit to tradition al Chinese medicine
factory (https://www.scmp.com/news/
chin a/di plomacy/article/2181325/
kim-jong-un-visits-tradition al-chinesemedicine-factory-beijing)
8. НҮБ Аюулгүйн зөвлөлийн
2375, 2397 тоот тогтоол
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ГЭМТ ЯВДАЛ СУДЛАЛ
ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ
ШИНЭЧЛЭХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА
Докторант Ч.Доржсүрэн
Түлхүүр
үгс:
Гүйцэтгэх
ажлын тухай хууль, тагнуулын үйл
ажиллагаа, гүйцэтгэх ажил, эрэн
сурвалжлах ажил, мөрдөн шалгах нууц
ажиллагаа, гүйцэтгэх байгууллага,
гүйцэтгэх ажилтан.
Оршил
Монгол Улсад гүйцэтгэх ажил,
түүний зарчим, үндэслэл, хүрээ,
гүйцэтгэх
ажил
эрхлэх
төрийн
байгууллага, ажилтны эрх, үүргийг
тодорхойлж, гүйцэтгэх ажил явуулах,
түүнд хяналт тавихтай холбогдсон
харилцааг зохицуулсан “Гүйцэтгэх
ажлын тухай хууль” 1997 оны 12 сарын
19-ний өдөр УИХ-аар батлагдан
мөрдөгдөж байна. Хуульд нийт 11
удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон бөгөөд
ихэнх нь гүйцэтгэх ажил явуулах эрх
бүхий төрийн байгууллагын бүтэц,
чиг үүрэгтэй холбоотой өөрчлөлтүүд
байгаа юм.
Товчхондоо “гүйцэтгэх ажил”,
“эрэн сурвалжлах ажил” гэх ойлголт,
нэр томьёог оновчтой тодорхойлох,
гүйцэтгэх ажил явуулах үндэслэл,
хүрээг зөв тогтоох, гүйцэтгэх ажил
явуулах, туслагч, туслах ажилтан
ажиллуулах,
гүйцэтгэх
ажилд
хяналт тавихтай холбоотой зарим
зохицуулалтыг практик хэрэглээнд
нийцүүлэх, бусад хууль тогтоомжтой
уялдуулан
шинэчлэх
зайлшгүй

шаардлага аль хэдийн үүссэн гэж болно.
Учир нь гүйцэтгэх ажилтай холбоотой
үг хэллэг, нэр томьёоны асуудал одоог
хүртэл хуульч, эрдэмтэн, судлаачдын
дунд маргаантай хэвээр
байхын
зэрэгцээ хуульд агуулгын давхцал
үүсгэсэн, логик дэс дараалалгүй,
хэрэгжих боломжгүй цөөн бус “зүйл”
бодитой оршсоор байгаа юм.
Гүйцэтгэх
ажлын
тухай
хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр дээрх
асуудлуудыг
шийдэж
чадаагүй
харин ч зарим талаар дордуулсан
тал бий. Түүнчлэн хуулийг шинэчлэн
найруулсан эрүүгийн процессийн зэрэг
бусад хуультай уялдуулах, ялангуяа
мөрдөн шалгах нууц ажиллагаатай
холбоотой ойлголт,
зохицуулалтыг
нэг мөр болгох хэрэгцээ бий болсон.
Тиймээс онолын үндэслэл, практик
хэрэглээ, судалгаа, шинжилгээний
үр дүнд тулгуурлан шинжлэх ухааны
үндэстэй, цаг үе, нөхцөл байдалд
тохирсон, бодит хэрэгцээ, шаардлагыг
хангасан,
бусад холбогдох хууль
тогтоомжтой харилцан уялдсан, логик
зөрчилгүй “шинэ” хуулийг баталж,
мөрдөх нь зүйтэй.
Үндсэн хэсэг
“Гүйцэтгэх” нууц ажиллагааг
зохицуулсан
эрх
зүйн
гол
эх
сурвалж бол 5 бүлэг 24 зүйл бүхий
“Гүйцэтгэх ажлын тухай Монгол
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Улсын хууль”1 юм. Хууль батлагдан
гарч холбогдох байгууллагуудын өдөр
тутмын үйл ажиллагаанд мөрдүүлэн
хэрэгжүүлж эхэлсэн нь гүйцэтгэх
ажил
явуулах
үндсэн
зарчим,
нөхцлүүдийг хэлбэрэлтгүй сахиулахад
ач
холбогдолтой
болсны
дээр,
хуульчлан тогтоосон арга хэрэгслийн
амьдралын шалгуур даах чадварыг
сорих,
гүйцэтгэх
ажил
эрхлэн
явуулдаг байгууллага, ажилтанг хууль
зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, зохион
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийн
үндэслэлд прокурорын зүгээс хяналт
тавих боломжийг бүрдүүлэхэд тус
нэмэртэй болсон2 нь эргэлзээгүй.
Өнгөрсөн 22 жилийн хугацаанд түүхэн
үүргээ “зохих хэмжээнд” гүйцэтгэсэн
уг
хуулийг
шинэчлэх
хэрэгцээ,
шаардлагыг судлаачийн зүгээс дараах
6 чиглэлд тоймлон авч үзлээ.
Нэг. Хуулийн тодорхойлолт, нэр
томьёо
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн
2 дугаар зүйлд: “Үндэсний аюулгүй
байдал, хүний эрх, эрх чөлөөг гэмт
халдлагаас
хамгаалах
зорилгоор
төрийн эрх бүхий байгууллагаас ердийн
ба тусгай, нууц арга, хэрэгсэл ашиглан
явуулж байгаа мэдээ,
мэдээлэл,
баримт бичиг, нотолгоо эрж олох,
цуглуулах, шалгах үйл ажиллагааг
гүйцэтгэх ажил” гэж тодорхойлсон.
Илэрхийлж буй ухагдахуунтайгаа
холбоо, хамааралгүй “гүйцэтгэх ажил”
гэх нэр томьёог яагаад хэрэглэх болов
гэдгээс эхэлье. Хууль тогтоогчид
тагнуулын үйл ажиллагаатай холбоотой
харилцааг
зохицуулсан
Гүйцэтгэх
Төрийн мэдээлэл. №3 (70). УБ.,1998 он
М.Батсайхан, Л.Батдолгор. Гүйцэтгэх
ажил. УБ., 2000, т. 8
1
2
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ажлын тухай хуулийн төсөлд ОХУ-ын
ДЯЯ-ны эрдэмтэд төслийг зонхилон
боловсруулж,
1992
онд
Төрийн
Думаар анх баталсан ОХУ-ын тусгай
албадын үйл ажиллагаатай холбоотой
нийтлэг
харилцааг
зохицуулсан
“Закон
об
оперативно-розыскной
деятельности” гэдэг хуулийн нэр
томьёо,
үзэл санааг ашиглахдаа
“оперативно-розыскной деятельность”
гэдэг нэр томьёог “гүйцэтгэх ажил”
гэж оновчгүй орчуулан хэрэглэснээр3
хуульд тусгалаа олсон аж. Ийнхүү
орчуулах болсон шалтгаан нь Улсын
аюулаас
хамгаалах
байгууллагын
түүхэн хөгжилтэй холбоотой байж
ч болох юм. Тодруулбал, 1933 онд
батлагдсан
Дотоодын
хамгаалах
газрын ерөнхий дүрэмд “гадаадын
харьяат нарыг тагнах гүйцэтгэх
ажлын
талаар
эрхлэх”,
“нууц
мэдээ хураах ба гүйцэтгэх нягтлан
байцаах хэргүүдийг эрхлэн явуулах”4
гэж тэмдэглэсэн нь тагнах, нууц
ажиллагаанд “гүйцэтгэх”, “гүйцэтгэх
ажил” гэсэн үг хэллэг хэрэглэж
байсныг
гэрчилнэ.
Оперативнорозыскной деятельность (шуурхай
эрэн сурвалжлах үйл ажиллагаа)
буюу гүйцэтгэх ажил нь тусгай, нууц
арга хэрэгсэл ашиглан явуулдгаараа
тагнуул (гадаад болон сөрөх тагнуул)ын үйл ажиллагаатай ижил боловч
зорилго, чиглэл, цар хүрээний хувьд
ялгаатай. Эдгээрийг өнгөцөөр харж,
шууд адилтгаж болохгүй. Харин
тагнах ажиллагаа ба гүйцэтгэх ажлын
Тусгаар тогтнол сэтгүүл. М.Цогтоо.
Тагнуулын нэр томьёоны асуудалд (эрдэм
шинжилгээний өгүүлэл) 2017, №1 (37), т.
7-8
4
Д.Авирмэд. БНМАУ-ын Улсын аюулаас
хамгаалах байгууллагын дүрэм, зааврын
эмхэтгэл (1922-1940) УБ., 2005, т. 18
3
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нэр томьёог нэр мөр ойлгох асуудал,
тагнах ажиллагаа ба гүйцэтгэх ажлын
онолын практикийн асуудал, тагнах
ажиллагааны ба гүйцэтгэх ажлын
байгууллагын бүтцийн хувьд ч санал
зөрөлдөөнтэй5 байгааг хуулийн нарийн
тодорхой зохицуулалтаар шийдвэрлэх
боломжтой. Ер нь хууль зүйн техникт
нийтлэг нэр томьёоны үг хэллэгийг
тухайн хуулийн хүрээнд нийтээр
ойлгох утгаас нь явцуугаар ойлгож
хэрэглэх бол тухайн хуульд хэрэглэх
утгыг тайлбарласан6 байхыг шаарддаг.
Гэвч хуулийн ямар ч тайлбар гаргаагүй
ба онолын түвшинд маргаантай уг нэр
томьёог хэрэглэсээр бас шүүмжилсээр
өнөөг хүрчээ.
Хуульд
байгаа
хоёрдмол
утга бүхий нэр томьёо нь “эрэн
сурвалжлах ажил”-ын тодорхойлолт
юм. Ерөнхийдөө эрэн сурвалжлах,
эрэн сурвалжлалт, эрэн сурвалжлах
ажил, эрэн сурвалжлах ажиллагаа,
эрэн сурвалжлах арга хэмжээ гэх зэрэг
янз бүрээр нэрлэгдэх энэ ойлголтын
агуулга нь тухайн салбар эрх зүйн
онол, харилцааг зохицуулж буй хууль
тогтоомж нь Гүйцэтгэх ажлын тухай
хууль (6 дугаар зүйл), Эрүүгийн
хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль
(12.4
дүгээр
зүйл),
Цагдаагийн
албаны тухай хууль (38 дугаар зүйл),
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай
хууль (57, 250 дугаар зүйл)-д зааснаар
тайлбарлагдана. Гүйцэтгэх
ажлын
тухай хуульд “Эрэн сурвалжлах ажил”
гэж тагнуулын байгууллага цагдаа,
хорих ял эдлүүлэх байгууллагад
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль
(Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлах
Л.Батдолгор. Тагнах үйл ажиллагааны эрх
зүйг төгөлдөршүүлэх нь. УБ., 2014, т. 130
6
Д.Лүндээжанцан. Хууль бүтээх ажиллагаа
ба хууль зүйн техник. УБ., 2016, т. 83
5

тухай хууль болсон) болон бусад хууль
тогтоомжоор харьяалуулсан эрүүгийн
хэргийг илрүүлэх, түүнийг үйлдсэн
этгээдийг олж тогтоох чиглэлээр хийх
нууц ажиллагааг хэлнэ гэсэн нь хүн,
эд зүйлийг эрж хайх эрэн сурвалжлах
ажиллагааны үндсэн шинжээс тэс
өөр утгыг илэрхийлэх төдийгүй “нууц
ажиллагаа” болж хувирсан. Гүйцэтгэх
ажлын онолын талаас үүнийг эрэн
сурвалжлалтын
нарийвчилсан
ба
7
өргөн
утгаар
тайлбарлаж болох
ч хууль зүйн практикт нэг мөр
ойлгож хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй.
Нөгөө талаас “гүйцэтгэх ажил”-ын
тодорхойлолт, гүйцэтгэх ажил явуулах
үндэслэл зэргээс харвал хуульд
тусгалаа олсон “эрэн сурвалжлах
ажил” нь гүйцэтгэх ажилтай адил
чанартай нууц ажиллагаа, цагдаагийн
байгууллагын гүйцэтгэх ажил явуулах
үндэслэл, эсхүл гүйцэтгэх ажлын нэг
чиглэл мэт ойлгогдохоор байгаа нь
эргэлзээ төрүүлэхээргүй ойлгомжтой,
салаа утгагүй, товч тодорхой байх
хуулийн зарчмыг алдагдуулж байна.8
Гүйцэтгэх
ажлын
эрх
зүйн
зохицуулалтын асуудлаар холбогдох
эрх бүхий албан тушаалтнуудын
явуулсан санал асуулгаар а) гүйцэтгэх
ажлын
тухай
хууль
холбогдох
Нарийвчилсан утга гэдэг нь тодорхой
обьект буюу оргон зугтсан сэжигтэн,
яллагдагч, сураггүй алга болсон хүнийг
эрж хайхыг хэлэх бөгөөд өргөн утгад гэмт
хэргийг илрүүлэх ба мөрдөх, тодорхой
бус обьект буюу гэмт хэргийн ул мөр
гэмт этгээдийг олж тогтоох ажиллагааг
хамруулна.
8
Ч.Доржсүрэн “Эрэн сурвалжлах ажлын
эрх зүйн зохицуулалт ба цагдаагийн
байгууллагын гүйцэтгэх ажил” илтгэл.
“Монгол Улсын эрх зүйн шинэтгэл
ба
гүйцэтгэх
ажил”
сэдэвт
эрдэм
шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ.,
2017, т. 69-70
7
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байгууллага, ажилтны үйл ажиллагааг
хэрхэн зохицуулж байгаа гэж үздэг вэ?
гэсэн асуултад хангалттай бус гэж
оролцогчдын 77.7 хувь, б) гүйцэтгэх
ажлын тухай хуулийн нэр томьёо хэр
оновчтой вэ? гэсэн асуултад оновчгүй
гэж оролцогчдын 68.6 хувь9 нь үзсэн
байдаг. Мөн цагдаагийн байгууллагын
гүйцэтгэх ажил эрхлэн явуулж буй
200 гаруй ажилтны дунд явуулсан
судалгаагаар гүйцэтгэх ажлын тухай
хууль уг харилцааг бүрэн зохицуулж
чадахгүй байна гэж 90 хувь нь үзэж,
60 хувь нь өөрчлөх шаардлагатай гэж
хариулсан. Уг хуульд ямар өөрчлөлт
хийх шаардлагатай вэ? гэсэн асуултад
48 хувь нь нэмэлт оруулах, 52 хувь
нь шинэчлэн найруулах шаардлагатай
гэж
тус
тус
хариулжээ.10
Энэ
хугацаанаас хойш Гүйцэтгэх ажлын
тухай хуульд 5 удаа нэмэлт өөрчлөлт
орсноос 2013 оны 7 дугаар сарын 5-ны
өдрийн хуулиар Тахарын албаны
тухай хууль хүчин төгөлдөр болсонтой
холбоотой 2 зүйл нэмсэн байна. Харин
2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн
нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай
хуулиар гүйцэтгэх ажлын тусгай
техник хэрэгслийн нэршил, гүйцэтгэх
ажилд хориглох зүйлийн талаар
2 заалт, гүйцэтгэх ажилтны албан
тушаалд иргэнийг судлах, сонгон
шалгаруулах, туршилтын хугацаагаар
ажиллуулахтай холбоотой 1 заалт,
санхүүжилтын
талаар
2 заалт,
гүйцэтгэх ажлын үр дүнг хүлээн авах,
танилцах, шилжүүлэхтэй холбоотой
ҮТА. “Гүйцэтгэх ажлын эрх зүйн
зохицуулалт”
сэдэвт
онол-практикийн
хурлын эмхэтгэл. УБ., 2010, т. 47
10
Мөн
тэнд. Б.Мөнхбаяр,
С.Тулга.
“Гүйцэтгэх ажлын тухай Монгол Улсын
хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох
зарим асуудал” илтгэл. УБ., 2010, т. 75
9
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4 заалт,
прокурорын хяналттай
холбоотой 1 заалт, хуулийн 8, 9
дүгээр зүйлд зарим үгнүүдийг тус
тус нэмж, гүйцэтгэх ажилд хориглох
зүйлд 1 заалт, гүйцэтгэх ажил явуулах
үндэслэлд 1 заалт, туслагч, туслах
ажилтан ажиллуулахад 1 заалт,
хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх
хариуцлагад 6 заалтыг тус тус өөрчлөн
найруулж,
5
заалтыг
хүчингүй
болгожээ. 2016 оны 7 дугаар сарын
21-ний өдрийн хуулиар Тахарын
албатай холбоотой заалтуудыг хасч,
хүчингүй болсонд тооцсон бол 2016
оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн
хуулиар Төрийн болон албаны нууцын
тухай хууль батлагдсантай холбоотой
өөрчлөлтүүдийг хийжээ. 2017 оны 2
дугаар сарын 9-ний өдөр Цагдаагийн
албаны тухай хууль (шинэчилсэн
найруулга) хүчин төгөлдөр болсонтой
холбогдуулан зарим үг нэмсэн байна.
Эдгээр нэмэлт өөрчлөлт нь хуулийн
хийдлийг засахад чиглээгүй бусад
хууль
тогтоомжийн
шинэчлэлт,
байгууллагуудын бүтцийн өөрчлөлттэй
холбоотой “засвар”-ууд байлаа.
Хоёр. Гүйцэтгэх ажил явуулах
үндэслэл, хүрээ
Ерөнхийдөө хуулийн 9 дүгээр
зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт заасан гүйцэтгэх
ажил явуулах эрх, 11 дүгээр зүйлд
заасан
гүйцэтгэх
ажил
явуулах
үндэслэл, 12 дугаар зүйлд заасан
гүйцэтгэх ажил явуулах хүрээ нь эрх
бүхий байгууллагуудын гүйцэтгэх ажил
явуулах боломж, нөхцөлийг 3 тал (эрх,
үндэслэл, хүрээ гэх байдлаар)-аас нь
хуульчилсан, дахин давтсан (нуршсан)
шинжтэй, иш татсан диспозици бүхий
зохицуулалт гэж болно. Хуулийн 11
дүгээр зүйл (Гүйцэтгэх ажил явуулах
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үндэслэл)-ийн 11.1-д гадаад тагнуул,
сөрөх тагнуул, цэрэг-стратегийн болон
хилийн тагнуулын үйл ажиллагааг
тагнуулын байгууллага Монгол Улсын
Үндэсний аюулгүй байдлын эрх ашиг,
энэ талаархи төрийн бодлогын үндсийг
удирдлага болгон өөрт нь байгаа болон
ирсэн мэдээллийг үндэслэн өөрийн
үзэмжээр явуулна гэсэн нь нэг талаас
гадаад, сөрөх, цэрэг-стратегийн болон
хилийн тагнуулын үйл ажиллагаа
ба гүйцэтгэх ажил бол адил зүйл
гэж ойлгогдохоор байна. Тэгвэл 11
дүгээр зүйл (Гүйцэтгэх ажил явуулах
үндэслэл)-ийн
11.2-т
Цагдаагийн
байгууллага эрэн сурвалжлах ажлыг
дор дурдсан үндэслэлийн аль нэг нь
байвал гүйцэтгэнэ:
11.2.1.хуулиар
харьяалуулсан
гэмт хэргийг далд аргаар үйлдсэн буюу
үйлдэхээр бэлтгэж, завдаж байгаа
тухай үндэслэл бүхий мэдээллийг
ердийн арга хэрэгслээр
шалгах
боломжгүй;
11.2.2.хуулиар
харьяалуулсан
гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг өөр арга,
хэрэгслээр олж тогтоох боломжгүй;
11.2.3.эрүүгийн хэргийн нотолгоог
бүрэн гүйцэд шалгах зорилгоор
шүүх, прокурор, мөрдөн байцаагчаас
даалгавар ирүүлсэн;
11.2.4.барьцаанд байгаа хүнийг
суллах, сураггүй алга болсон хүнийг
эрж
олох
талаар
байгууллага,
иргэдээс ирүүлсэн хүсэлт буюу өөрт
байгаа баримтыг үндэслэн;
11.2.5.энэ хуулийн 12 дугаар
зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5-д заасан
баримт бичиг, эд зүйлийг эрж олох
талаар байгууллага, иргэдээс хүсэлт
ирүүлсэн;
11.2.6.эрүүгийн хэргийн талаар
эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээг

Монгол Улстай байгуулсан гадаад
улс, олон улсын байгууллагаас хүсэлт
ирүүлсэн гэжээ.
Хуулийн 9 дүгээр
зүйлийн
9.1.3-д заасан зорилгоор цагдаагийн
байгууллага гүйцэтгэх ажил явуулах
эрхтэй гэж заасан хэдий ч энэ зүйл,
заалтаар гүйцэтгэх ажил биш эрэн
сурвалжлах
ажил
гүйцэтгэхээр
зохицуулагдсан байна. Дээрх (11.2.4-т
зааснаас бусад) үндэслэлээр тагнуулын
байгууллага эрэн сурвалжлах ажил
явуулж болох бөгөөд харин Авлигатай
тэмцэх газар эдгээр үндэслэлээр эрэн
сурвалжлах ажил биш гүйцэтгэх ажил
явуулах эрхтэй байхаар хуульчилжээ.
Гүйцэтгэх байгууллага гэх 9 дүгээр
зүйлийн 9.1.4-т шүүхийн шийдвэр
биелүүлэх газрын гүйцэтгэх алба
гэж субьектыг тодорхойлсон боловч
11 дүгээр зүйлийн 11.4-т хорих ял
эдлүүлэх байгууллага болж “өргөжсөн”
байх юм. Хууль бүтээхдээ гаргасан энэ
учир зүйн алдаа нь логик зөрчил (нэг
харилцаанд байгаа зүйлийг өөр өөрөөр
тайлбарлах, жишээ нь: нэг ойлголтыг
өөр өөр нэрээр нэрлэх)11-ийг арилгаж
байж хуулийг хэлбэрэлтгүй сахин
биелүүлж чадна. Гүйцэтэх ажил, эрэн
сурвалжлах ажлын ялгаа заагийг
тогтоогоогүй, гүйцэтгэх ажил явуулах
байгууллага, үндэслэл нь тодорхойгүй
байхад хязгаарлах тухай асуудал
утгагүй юм. Өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэх
ажил явуулах хүрээг хуульчлан
тогтоох нь төдийлөн ач холбогдолгүй
гэж болно.

Ч.Нямсүрэн. Эрх зүйн ерөнхий онол. УБ.,
2010, т. 218
11
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Гурав. Гүйцэтгэх байгууллага,
ажилтны эрх, үүргийн зохицуулалт
Гүйцэтгэх байгууллага, ажилтны
бүрэн
эрх,
гүйцэтгэх
ажлын
санхүүжилт хэмээх 3 дугаар бүлэгт
гүйцэтгэх
байгууллага,
ажилтны
эрх, үүрэг, эрх зүйн баталгаатай
холбоотой зүйлүүдийн хамт гүйцэтгэх
ажлын
санхүүжилт
(15
дугаар
зүйл)-ын
талаарх
зохицуулалтыг
оруулжээ. Мөн
туслагч,
туслах
ажилтан ажиллуулахтай холбогдсон
зохицуулалт
ч
багтаж
байна.
Байгууллага, ажилтны эрх, үүргийг
тодорхойлсон зүйл, заалтыг төсөв,
санхүүг зохицуулсан зүйлтэй нэгтгэн
бүлэглэсэн,
бүлэг
харилцаанд
хамаарахгүй зохицуулалт (14 дүгээр
зүйл)-ыг тусгасан зэргээс гадна
хуулийн 13 дугаар зүйлд гүйцэтгэх
байгууллага болон гүйцэтгэх ажилтны
эрх,
үүргийг,
16 дугаар зүйлд
гүйцэтгэх ажилтан болон туслагч,
туслах ажилтны үйл ажиллагааны
эрх зүйн баталгааг субьектээр нь
ялгаж, зааглалгүйгээр хамтад нь
хуульчилжээ. Холбогдох эрх бүхий
албан тушаалтнуудын дунд явуулсан
судалгаанд оролцогчдын 65.1 хувь нь
гүйцэтгэх ажилтан, туслагч, туслах
ажилтны эрх зүйн баталгааг тус тусд нь
нарийвчлан хуульчлах шаардлагатай12
гэжээ. Хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4т Гүйцэтгэх байгууллага, ажилтнаас
энэ хуульд заасан үндэслэл журмын
дагуу гүйцэтгэх ажил явуулахад аж
ахуйн нэгж, байгууллага, тэдгээрийн
албан тушаалтнаас саад учруулахыг
хориглоно гэж тусгасан бол 16 дугаар
зүйлийн 16.6-д Гүйцэтгэх байгууллага,

тэдгээрийн ажилтнаас энэ хуульд заасан
үндэслэл, журмын дагуу гүйцэтгэх
ажил явуулахад иргэн, хуулийн этгээд
хөндлөнгөөс оролцох, саад учруулах,
заналхийлэхийг хориглоно гэсэн байна.
Ерөнхийдөө утга санаа адил энэ хоёр
зүйлийг нэгтгэж болох юм. Хуульд
гүйцэтгэх
байгууллага,
ажилтны
эдлэх эрхийг нэг дор, эрэмбэлэхгүй
оруулснаас
гүйцэтгэх
байгууллага
орон сууцанд саадгүй орох, гүйцэтгэх
ажилтан
халхавчийн
байгууллага
байгуулах эрхтэй мэт харагдана. Энэ
нь хуулийн заалтууд дотооддоо логик
дэс дараалалтай, харилцан уялдаа
холбоотой байх13 шаардлагыг хангахгүй
байна.
Дөрөв. Туслагч, туслах ажилтан,
албан харилцаа
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд
тусгагдаагүй боловч гүйцэтгэх ажлын
зорилтыг
шийдвэрлэхэд
нийтлэг
явуулдаг ажиллагаа бол гүйцэтгэх
байгууллага,
ажилтнаас
иргэнтэй
албаны шугамаар харилцах явдал
юм. Эрх зүйн хэм хэмжээг хуулийн
хүчин чадал буюу шатлан захирагдах
шинжээр нь: үндсэн хуулийн хэм
хэмжээ, ердийн хуулийн хэм хэмжээ,
хуульчилсан актын (зарлиг, тогтоол,
захирамж, тушаал, шийдвэр, дүрэм,
журам, заавруудын хэм хэмжээ зэрэг)
хэм хэмжээ14 гэж ангилах ба Гүйцэтгэх
ажлын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн
хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын
тухай хууль, Гүйцэтгэх ажлын тухай
хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан
хууль тогтоомжийн бусад актаас
бүрдэнэ. Хуульчилсан акт (заавар)-ыг
Д.Лүндээжанцан. Хууль бүтээх ажиллагаа
ба хууль зүйн техник. УБ., 2016, т. 84
14
Ч.Нямсүрэн. Эрх зүй, төрийн ерөнхий
онол. УБ., 2001, т. 102
13

ҮТА. “Гүйцэтгэх ажлын эрх зүйн
зохицуулалт”
сэдэвт
онол-практикийн
хурлын эмхэтгэл. УБ., 2010, т. 49
12
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хуульд нийцүүлэн гаргаж, хэрэглэх
шаардлагын дагуу энэ харилцааг
хуульчлан баталгаажуулах нь зүй
ёсны
хэрэг
болно. Нөгөөтэйгүүр
туслагч, туслах ажилтан ажиллуулах,
тэдний үйл ажиллагааны эрх зүйн
баталгааг хангах харилцааг хуулиар
зохицуулаад хэлбэр, агуулга адил,
мэдээлэл олох, туслалцаа үзүүлэх
чиглэлээр гүйцэтгэх ажил явуулах
эрх бүхий байгууллагатай хамтран
ажиллаж
байгаа
албаны
буюу
итгэмжлэгдсэн харилцааны асуудлыг
орхигдуулж болохгүй.
Туслагч,
туслах
ажилтан
ажиллуулахдаа
“шаардлагатай
тохиолдолд
туслагч,
туслах
ажилтантай бичгээр гэрээ байгуулах
бөгөөд гэрээнд тэдгээрийн гүйцэтгэх
үүрэг, эдлэх эрх, хүлээх хариуцлагын
талаар тодорхой заана”15 гэж хуульд
заасан.
Гэтэл
туслагч,
туслах
ажилтантай харилцаа тогтоон нууцаар
хамтран ажиллах хууль зүйн баримт,
баталгаа нь тэдэнтэй байгуулсан гэрээ
болдог. Өөрөөр хэлбэл нууц үүрэг
даалгавар өгөх, биелүүлэх онцлог үйл
ажиллагаанд хоёр талын эрх, үүрэг,
нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах,
хөлс, урамшуулал олгох, хяналт
тавих,
хариуцлага
хүлээлгэхтэй
холбоотой асуудлыг нарийн тодорхой
тусгасан бичгээр үйлдсэн гэрээ байх
зайлшгүй байх шаардлагатай. Нэмэлт
өөрчлөлтөөс өмнө туслагч, туслах
ажилтныг бичгээр байгуулсан гэрээний
үндсэн дээр ажиллуулж, зөвхөн гэрээ
байгуулсан байгууллагад хуулиар
харьяалуулсан асуудлыг шалгахад
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 14
дүгээр зүйлийн 14.2 дахь заалт. Гүйцэтгэх
ажлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах тухай 2015 оны 7 дугаар сарын
9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан.
15

оролцуулахаар хуульчилсан байсан.
Энэ дагуу гүйцэтгэх байгууллага /
тагнуул, цагдаа, авлигатай тэмцэх
болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх/ын гүйцэтгэх ажлын заавар, журамд
заавал бичгээр
гэрээ байгуулж,
нууц хадгалах баталгаа өгсөн байх
шаардлагыг тавьдаг. Хуулийн дагуу
“шаардлагагүй” гэж үзвэл гэрээг
бичгээр байгуулахгүй байж болохоор
байна. Ийм тохиолдолд тухайн гүйцэтгэх
байгууллага, туслагч, туслах ажилтны
гүйцэтгэх үүрэг, эдлэх эрх, хүлээх
хариуцлага тодорхойгүй болж, нууц
хүн эх сурвалжийн итгэл үнэмшил
буурах, сахилга хариуцлага сулрах,
туслах хүчний тоо нэмэгдэх, чанар
муудах цаашлаад хөлс, тусламж,
тэтгэвэр,
тэтгэмж,
нөхөн төлбөр
олгох, нэхэмжлэл хангах, шийтгэл
оногдуулах мэтчилэн аливаа хууль
зүйн үр дагавар бүхий асуудлыг
шийдвэрлэхэд хүндрэл үүсэх сөрөг
талтай. Магадгүй тодорхой нөхцөл
байдал, тухайн арга хэмжээний болон
туслагч, туслах ажилтны онцлог зэргээс
шалтгаалан гэрээг бичгээр байгуулах
боломжгүй тохиолдлыг үгүйсгэхгүй.
Үүнийг “шаардлагатай тохиолдолд
туслагч, туслах ажилтантай бичгээр
гэрээ байгуулахгүй байж болно”
гэх байдлаар бус туслагч, туслах
ажилтантай
байгуулах
гэрээний
нийтлэг үндэслэл, журам, ерөнхий
нөхцлийг хуульчлан зааж шийдвэрлэх
нь ач холбогдолтой.
Тав. Гүйцэтгэх ажлын үр дүн
Гүйцэтгэх ажлын үр дүнг ашиглах
талаар хуулийн 18 дугаар зүйлд
заасан бөгөөд гүйцэтгэх ажлын явцад
авагдсан мэдээ, мэдээлэл, баримт
бичиг, нотолгоог:
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 Үндэсний аюулгүй байдлын
ашиг сонирхолд нийцүүлэн
төрийн бодлого боловсруулах,
тухайн байгууллагад хууль
тогтоомжоор
оногдуулсан
үүргийг шийдвэрлэх;
 Гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан
зогсоох,
түүнээс урьдчилан
сэргийлэх, гэмт этгээдийг эрэн
сурвалжлах, нотлох баримт
цуглуулах,
тэдгээрийн
эх
сурвалжийг олж тогтоох;
 Төрийн
болон
албаны
нууцын тухай хуулийн 21
дүгээр зүйлд заасан албан
тушаалтнуудад
танилцуулах
зорилгоор ашиглана.
Хуулийн дээрх заалтаас гүйцэтгэх
ажлын үр дүн нь эдгээр 3 зорилгод
ашиглах гүйцэтгэх ажлын мэдээ,
мэдээлэл, баримт бичиг, нотолгоо гэж
харагдаж байна. Онолын хувьд доктор,
профессор
Л.Батдолгор,
судлаач
В.Чулуунбат,
ОХУ-ын
доктор,
профессор А.Ю.Шумилов, Ю.П.Кваш,
К.В.Сурков
нарын
тодорхойлсноос
үзэхэд “гүйцэтгэх ажлын үр дүн
бол хуульд заасны дагуу явуулсан
гүйцэтгэх ажлын арга хэмжээний
явцад олсон баримт, мэдээлэл” гэж
товчхон дүгнэж болно. Гүйцэтгэх
ажлын мэдээ,16 мэдээллийн тухайд
ямар нэгэн тайлбар хэрэггүй. Харин
баримт бичиг, нотолгоо нь гүйцэтгэх
ажлын үр дүн болохгүй гэж зарим
эрдэмтэд үздэг. Судлаач, докторант
Б.Батхишиг гүйцэтгэх ажлын үр
дүнг ашиглах зорилго нь тодорхой
бус талаар “Гүйцэтгэх ажлын үр
дүн, түүнийг ашиглах Монгол Улсын

эрх зүйн зохицуулалтын асуудал”17
илтгэлдээ дурдсан байдаг. Тухайлбал,
“Үндэсний аюулгүй байдлын ашиг
сонирхолд нийцүүлэн төрийн бодлого
боловсруулах” гэдэгт ямар субьект,
төрийн бодлогын ямар баримт бичиг
боловсруулах
талаар
тодорхой
тусгаагүй, тухайн байгууллагад хууль
тогтоомжоор
оногдуулсан үүргийг
шийдвэрлэх чиглэл нь агуулгын
хувьд
ямар
байгууллага,
ямар
үүргийг хэрэгжүүлэхэд ашиглах нь
тодорхойгүй, 2 дахь хэсэгт хоорондоо
харилцан холбоотой нэг чиглэлийн
буюу гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлд
ашиглахаар заасан, төрийн болон
албаны
нууцын
тухай
хуулийн
21 дүгээр
зүйлд заасан албан
тушаалтнуудад танилцуулах зорилго,
шаардлага нь тодорхойгүй, өргөн
хүрээг хамарсан гэжээ.
Гүйцэтгэх ажилтан,
туслагч,
туслах
ажилтнаар
ажлуулах
хүнийг шилж сонгох, төрийн нууц
хариуцах ажилтныг судалж шалгах
зорилгоор гүйцэтгэх ажлын арга
хэмжээ зохион явуулах шаардлага
тулгардаг. Арга хэмжээний явцад
авагдсан мэдээ, мэдээлэл, баримтад
тулгуурлан тэдэнтэй хамтрах эсэх
асуудлыг
шийдвэрлэнэ. Гүйцэтгэх
ажлын тухай хуулийн 11 дүгээр
зүйлийн 11.5-д үүнийг хуульчилан
заасан байдаг. Товчоор хэлбэл энэ нь
гүйцэтгэх ажлын үр дүнг ашиглаж
байгаа нэг хэлбэр мөн бөгөөд дээр
өгүүлсэн тухайн байгууллагад хууль
тогтоомжоор
ногдуулсан
үүргийг
шийдвэрлэх тодорхойгүй зорилгод
шууд
хамааруулахаас
илүүтэй

ҮТА “Монгол Улсын эрх зүйн шинэтгэл
ба гүйцэтгэх ажил” эрдэм шинжилгээний
хурлын эмхэтгэл. УБ., 2017, т. 88-106

17

16

ҮТА “Монгол Улсын эрх зүйн шинэтгэл
ба гүйцэтгэх ажил” эрдэм шинжилгээний
хурлын эмхэтгэл. УБ., 2017, т. 88-106
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гүйцэтгэх ажлын үр дүнг ашиглах нэг
зорилго (чиглэл) болгон хуульчлах нь
оновчтой.
Зургаа. Гүйцэтгэх ажлын арга
хэмжээ ба прокурорын хяналт
Гүйцэтгэх ажлын арга хэмжээ18
гэх
ойлголтыг
хуульд
тусгаж,
тайлбарлаагүй ч онол,
практикт
нэгэнт
хэрэглэж
хэвшсэн
зүйл.
Гүйцэтгэх ажлын арга хэмжээний
тодорхойлолт, төрөл, ангилал нь
гүйцэтгэх
байгууллагын
заавар,
журамд тусгалаа олсон байдаг. Зарим
прокурорын хяналт дор явуулдаг
арга хэмжээг Гүйцэтгэх ажлын тухай
хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь
хэсэгт хуульчилан заасан. Тэдгээрт:
 Харилцаа холбооны сүлжээнд
хяналт тавих;
 Шуудан харилцааг хянах;
 Орон
байр,
барилга
байгууламж, газар, тээврийн
хэрэгсэл, ачаа, тээш, эд зүйлд
нууц үзлэг хийх;
 Нууцаар ажиглалт явуулах;
 Хяналтын худалдан авалт;
 Нууцаар сонсох, харах тусгай
техник хэрэгсэл ашиглах зэрэг
багтана.
Гагцхүү гүйцэтгэх байгууллага
хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах шатанд
прокурорын
бичгээр
урьдчилан
өгсөн зөвшөөрлийн дагуу дээрх арга
хэмжээг явуулахаар тусгасан. Шинээр
батлагдсан Монгол Улсын Эрүүгийн
хэрэг
хянан
шийдвэрлэх
тухай

хуульд19 дээрх арга хэмжээнүүдийн
нэр, томьёололыг бага зэрэг өөрчлөн
мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа болгон
хуульчилсан. Гэхдээ тус хуультай
уялдуулан Гүйцэтгэх ажлын тухай
хуульд нэмэлт өөрчлөлт ороогүй тул
гүйцэтгэх ажлын тухай ойлголт,
түүнийг явуулах субъект эрх зүйн
зохицуулалт хэвээр үлдсэн.20 Мөн
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх
тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга)ийн
16.8
дугаар
зүйлийн
3-т
Мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа
явуулах байгууллага, ажилтны үйл
ажиллагааны зарчим, эрх үүргийг
тодорхойлохтой
холбогдсон
энэ
хуульд заагаагүй асуудлыг Гүйцэтгэх
ажлын тухай хуулиар зохицуулна
гэж заажээ. Эрүүгийн болон эрүүгийн
процессийн хуулиуд төслийн шатанд
байх үед хууль зүйн ухааны доктор,
дэд процессор Т.Оюунчимэг “... гэмт
хэрэгтэй тэмцэх харилцааг зохицуулах
харилцан хамаарал бүхий хуулиудийн
төслүүдийг
боловсруулж
эхлээд
нилээдгүй олон жил өнгөрч байхад
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийг
шинэчлэн
боловсруулах
асуудлыг
хөндөхгүй байгаа нь хачирхалтай”21
гэж өгүүлсэн байдаг. Прокурорын
тухай хууль22 (Шинэчилсэн найруулга)
2017 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр
батлагдаж, гүйцэтгэх ажил болон
мөрдөн шалгах нууц ажиллагаанд тавих
прокурорын тавих хяналтыг тусгахдаа
гүйцэтгэх ажлын хэрэг нээх, хаах
Төрийн мэдээлэл. УБ., 2017, №23 (980)
Б.Батхишиг. Гүйцэтгэх ажил, тагнуул,
мөрдөн
шалгах
нууц
ажиллагааны
ойлголтын асуудалд (өгүүлэл). Тусгаар
тогтнол. 2019 №1 (45), т. 86
21
ХСИС. Эрх зүйн процесс: Онол, практик
(эрдэм
шинжилгээний
бага
хурлын
эмхэтгэл). УБ., 2015, т. 53
22
Төрийн мэдээлэл. УБ., 2017, №24 (981)
19
20

Гүйцэтгэх (тагнуулын) ажлын арга
хэмжээ- тагнуулын тодорхой зорилтыг
шийдвэрлэх нэгдмэл зорилгоор тагнуулын
хүч, туслах хүч, арга хэрэгслийг ашиглан
зохиож буй цогц ажиллагаа. М.Цогтоо
“Тагнуулын ажлын толь” УБ., 2002, т. 28
18
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ажиллагаа хуульд заасан үндэслэл
журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхийг
хянахаар зааж өгсөн байна. Гэхдээ
гүйцэтгэх ажилд тавих прокурорын
хяналтын хүрээнд хамаарах асуудлын
талаар Прокурорын тухай хуульд
оруулсан
заалттай
уялдуулан
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулаагүйгээс уг хуулийн
23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсгийн
заалттай зарим талаар агуулгын
давхардал үүсгэж байна. Энэ нь цаашид
гүйцэтгэх ажилд тавих прокурорын
хяналтыг хэрэгжүүлэхэд ойлгомжгүй
байдал үүсгэж болзошгүй.23 Мөрдөн
шалгах нууц ажиллагааг ЭХХШТХ-д
прокурорын зөвшөөрлөөр
явуулах
нууц ажиллагаа гэж ерөнхий заасан ч
мөн чанар нь Гүйцэтгэх ажлын тухай
хуульд заасан “эрэн сурвалжлах
ажил”-ын
тодорхойлолттой
утга
дүйж байгааг анзаарах хэрэгтэй.
Мөрдөн шалгах нууц ажиллагааны
ойлголт, дээрх хуулиудын өөрчлөлт,
зохицуулалт Гүйцэтгэх ажлын тухай
хуулийг шинэчлэх зүй ёсны шаардлага
тулгарсаныг батална. Нэмж дурдахад
зарим судлаач, ажилтнуудын зүгээс
гүйцэтгэх ажиллагаа буюу гүйцэтгэх
ажлын
арга
хэмжээг
хуулиар
тодорхой зааж, гадаад улсуудын
холбогдох хууль тогтоомж, ТУХНийн парламентаас баталсан загвар
хуульд заасан асуулга явуулах,
лавлагаа гаргуулах, хувь хүн, бусад
обьектыг тодорхойлох, харьцуулан
шинжлэх дээж, хэв загвар цуглуулах,
нууц нэвтрэлт хийх гэх мэт арга
хэмжээнүүдийг нэмж хуульчилснаар
Ц.Доржням. Гүйцэтгэх ажилд тавих
прокурорын
хяналтын
эрх
зүйн
зохицуулалтын зарим асуудал (эрдэм
шинжилгээний өгүүлэл). Тусгаар тогтнол.
УБ., 2017 №3 (39). т. 49
23
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гүйцэтгэх ажлын явцад хүний эрх, эрх
чөлөөг хангах, гүйцэтгэх байгууллага,
ажилтны үйл ажиллагааны хууль
зүйн баталгааг нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэх
ажлын үр дүнг бүрэн ашиглах боломж
нөхцлийг бүрдүүлэх нэг хүчин зүйл
гэж үзжээ.
Дүгнэлт
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн
зарим тодорхойлолт, нэр томьёо,
бүлэг, зүйл, заалтыг судлан үзэхэд:
 “Гүйцэтгэх
ажил”,
“эрэн
сурвалжлах ажил” гэх нэр
томьёо нь эргэлзээ төрүүлэхүйц,
хоёрдмол утгатай, илэрхийлж
буй ухагдахуунтайгаа холбоо
хамааралгүй;
 Гүйцэтгэх
ажил
явуулах
үндэслэл
тодорхойгүй,
зүйл, заалтууд нь агуулгын
давхцалтай,
гүйцэтгэх
байгууллага,
ажилтны эрх,
үүргийн
зохицуулалт
нь
логик дэс дараалал, харилцан
уялдаагүй;
 Албаны буюу итгэмжлэгдсэн
харилцааны талаар
хуульд
тусгаагүй,
туслагч,
туслах
ажилтантай гэрээ байгуулах
болзол, нөхцөл нь практик
шаардлагад нийцээгүй;
 Гүйцэтгэх ажлын үр дүн,
түүнийг
ашиглах
зорилго
(чиглэл) бүрэн тодорхойгүй;
 Гүйцэтгэх
ажлын
арга
хэмжээний талаар хуульчлан
заагаагүй,
шинэчлэн
найруулсан Эрүүгийн хэрэг
хянан
шийдвэрлэх
тухай
хууль,
Прокурорын
тухай
хуулийн
өөрчлөлт,
мөрдөн
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шалгах нууц ажиллагаатай
холбоотой хуулийн зохицуулалт
хийгдээгүй зэрэг нөхцөл байдал
“тогтоогдож” байна.
Түүнчлэн
10
жилийн
өмнө
холбогдох
эрх
бүхий
албан
тушаалтнуудын
дунд
явуулсан
судалгаанд оролцогчдын 80 орчим хувь
нь гүйцэтгэх ажлын тухай хууль уг
харилцаа буюу гүйцэтгэх байгууллага,
ажилтны үйл ажиллагааг зохицуулж
чадахгүй байна гэж хариулж байсан нь
хуулийг бүхэлд нь өөрчлөх хэрэгцээ аль
эрт үүссэн болохыг харуулна. Үүнээс
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийг
шинэчлэх хэрэгцээ, шаардлага урьд
нь байсан, одоо ч байна гэж дүгнэлээ.
Санал
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийг
бүхэлд нь шинэчлэх шаардлагатай
гэсэн дээрх дүгнэлтээс үүдэн утга
найруулга, зүйл, заалтыг өөрчлөх
тухай
“хуучин”
санаануудыг
давталгүйгээр “шинэ” хуулийн төсөл
боловсруулах
удирдлага,
зохион
байгуулалтын
шинжтэй
дараах
саналыг дэвшүүлж байна.
Тагнуулын
байгууллага
чиг
үүргийн дагуу “Гүйцэтгэх ажил
тухай хууль”-ийн төсөл боловсруулах
Шүүх, Прокурор, Үндэсний аюулгүй
байдлын зөвлөл, ХЗДХЯ, ДХИС,
Цагдаагийн ерөнхий газар, Авлигатай
тэмцэх газар, Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх ерөнхий газрын төлөөлөл,
ҮТА-ийн багш, судлаач, салбарын
эрдэмтэн,
доктор,
профессор,
мэргэжилтэн нараас бүрдсэн ажлын
хэсгийг толгойлон байгуулж, ажлын
хэсэг холбогдох судалгаа, шинжилгээ,
арга хэмжээг явуулж, хуулийн төсөл
боловсруулах
ажлын хүрээнд дор

дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
нь зүйтэй. Үүнд:
 Манай
улсын
тагнуул,
гүйцэтгэх
ажил
(шуурхай
эрэн
сурвалжлах
ажил)тай
холбоотой
түүхэн
эх
сурвалжуудыг шүүн судалж,
нэр томьёо, зохицуулалтын
уламжлал,
хөгжлийг
тодорхойлох;
 Тагнуулын
үйл
ажиллагаа,“гүйцэтгэх ажил”ын талаарх гадаад орнууд
/5
доошгүй/-ын
холбогдох
хууль
тогтоомж,
практик
үйл ажиллагааг харьцуулан
судалж,
сайн
туршлагыг
нэвтрүүлэх;
 Гүйцэтгэх ажлын эрх зүйн
зохицуулалтын
чиглэлээр
бичсэн
гадаад,
дотоодын
магистр,
докторын
ажил,
ном,
сурах бичиг,
гарын
авлага, судалгааны тайлан,
эрдэм шинжилгээний илтгэл,
өгүүллийг нарийвчлан судалж,
санал, үр дүнг ашиглах;
 Салбарын эрдэмтэн, судлаач,
практик
ажилтнуудыг
дунд
тулгамдсан
тодорхой
сэдэв,
асуудлаар
эрдэм
шинжилгээний
хурал,
хэлэлцүүлэг, уулзалт зохион
байгуулж, мэдээлэл солилцох
замаар гарц шийдлийг олох;
 Гүйцэтгэх ажил явуулах эрх
бүхий
байгууллагын
албан
хаагчид болон шүүх, прокурор,
мөрдөгч, өмгөөлөгч нарын дунд
гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн
зохицуулалтын талаар санал
асуулга явуулж дүгнэх;
 Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн
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анхны төсөл,
танилцуулга,
УИХ-ын Хууль зүйн байнгын
хороо болон чуулганы нэгдсэн
хуралдааны /хуулийн төслийг
хэлэлцсэн тухай/ тэмдэглэлийг
хуулбарлан авч шинжлэх;
Монгол Улсын Үндсэн хууль,
нэгдэн орсон болон байгуулсан
олон улсын гэрээ, дотоодын
бусад эрх зүйн актууд болон
гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн
харилцан
үйлчлэл,
холбоо
хамаарал, нийцлийг тогтоох;
Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ хийх ажлыг
зохион байгуулах;
Тогтоосон
аргачлалаар
гүйцэтгэх
ажлын
хууль
тогтоомжийн
хэрэгцээ,
шаардлагыг урьдчилан тандан
судлах ажлыг хэрэгжүүлэх;
Хууль тогтоомжийн тухай хууль
/Шинэчилсэн
найруулга/-д
заасны дагуу хуулийн төслийн
үзэл баримтлалыг боловсруулж
батлуулах;
Боловсруулсан хуулийн төслийг
УИХ-д өргөн барих зэрэг
багтана.

Ашигласан
эх
сурвалжийн
жагсаалт
1. Гүйцэтгэх ажлын тухай Монгол
Улсын хууль. 1997 он. Төрийн мэдээлэл
№3 (70)
2. Прокурорын тухай хууль
(Шинэчилсэн найруулга) 2017 он.
Төрийн мэдээлэл №24 (981)
3. Цагдаагийн албаны тухай
хууль (Шинэчилсэн найруулга). 2017
он. Төрийн мэдээлэл №8
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4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга).
2017 он. Төрийн мэдээлэл №24 (981)
5. Эрүүгийн
хэрэг
хянан
шийдвэрлэх тухай хууль (Шинэчилсэн
найруулга). 2017 он. Төрийн мэдээлэл
№23 (980)
6. Авирмэд.Д. БНМАУ-ын Улсын
аюулаас
хамгаалах
байгууллагын
дүрэм, зааврын эмхэтгэл (1922-1940).
УБ., 2005 он
7. Батсайхан.М,
Батдолгор.Л.
Гүйцэтгэх ажил. УБ., 2000 он
8. Батдолгор.Л.
Тагнах
үйл
ажиллагааны эрх зүйг төгөлдөршүүлэх
нь. УБ., 2014 он
9. Лүндээжанцан.Д. Хууль бүтээх
ажиллагаа ба хууль зүйн техник. УБ.,
2016 он
10. Нямсүрэн.Ч. Эрх зүй, төрийн
ерөнхий онол. УБ., 2001 он
11. Нямсүрэн.Ч. Эрх зүйн ерөнхий
онол. УБ., 2010 он
12. Цогтоо.М. Тагнуулын ажлын
толь. УБ., 2002 он
13. Тусгаар тогтнол сэтгүүл. УБ.,
2017 он №1 (37), №3 (39), 2019 он №1
(45)
14. Үндэсний
тагнуулын
академи. “Гүйцэтгэх ажлын эрх зүйн
зохицуулалт” сэдэвт онол-практикийн
хурлын эмхэтгэл. УБ.,2010 он
15. Үндэсний тагнуулын академи
“Монгол Улсын эрх зүйн шинэтгэл ба
гүйцэтгэх ажил” эрдэм шинжилгээний
хурлын эмхэтгэл. УБ., 2017 он
16. Хууль
сахиулахын
их
сургууль. Эрх зүйн процесс: Онол,
практик (эрдэм шинжилгээний бага
хурлын эмхэтгэл) УБ., 2015 он
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ТӨРИЙН НУУЦЫГ ЗАДРУУЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ
ТЭМЦЭХ МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН
ХЭМ ХЭМЖЭЭНД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ
Магистрант Б.Номин-Оргил
Монгол Улсын төрийн нууцтай
холбоотой харилцааг Үндсэн хууль,
Монгол Улсын олон улсын гэрээ,
хууль болон хууль тогтоомжийн
бусад актаар зохицуулдаг. Сүүлийн
жилүүдэд төрийн болон албаны нууцыг
хамгаалах эрх зүйн орчинг илүү
боловсронгуй болгох зорилгоор Монгол
Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар
сарын 01-ний өдрийн хуралдаанаар
Төрийн болон албаны нууцын тухай
хуулийг шинэчлэн баталж, хийдэл
бүхий нийгмийн харилцааг эрх зүйн
зохицуулалтад хамруулав. Түүнчлэн
тус хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын
хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газар
“Монгол Улсын төрийн болон албаны
нууцыг хамгаалах нийтлэг журам”
зэрэг холбогдох 5 журмыг шинээр
баталсан. Үүнээс гадна төрийн нууцыг
хамгаалахад чухал үүрэгтэй Эрүүгийн
хууль (шинэчилсэн найруулга)1-ийг
Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны
12 дугаар сарын 3-ны өдөр баталснаас
хойш багагүй хугацаанд үйлчилж
байна.
Төрийн болон албаны нууцын
тухай хууль тогтоомж зөрчсөн үйлдэл,
эс үйлдэхүй нь гэмт хэргийн шинжтэй
бол гэм буруутай этгээд Эрүүгийн
хуульд заасан эрүүгийн хариуцлага
Монгол
Улсын
Эрүүгийн
хууль
(Шинэчилсэн найруулга). 2015 оны 12
дугаар сарын 3-ны өдөр. http://legalinfo.
mn
1

хүлээх ёстой. Ингэснээр
төрийн
нууц илүү баталгаатай хамгаалагдах
нөхцөл, боломж бүрдэж байгаа юм.
Шинэчлэн найруулсан Монгол
Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай
ангийн “Үндэсний аюулгүй байдлын
эсрэг гэмт хэрэг” хэмээх 19 дүгээр
бүлэгт төрийн нууцтай холбоотой 4
төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн,
хүлээлгэх хариуцлагыг заасан. Үүнд:
 Эх орноосоо урвах (19.1);
 Гадаадын
тагнуулын
алба,
байгууллага, иргэнтэй хууль
бусаар хамтран ажиллах (19.4);
 Тагнуул хийх (19.10);
 Төрийн нууцыг хууль бусаар
олж авах (19.11)2;
 Төрийн
нууцыг
задруулах
(19.12);
 Төрийн нууцыг үрэгдүүлэх
(19.13) зэрэг болно.
Манай улсын эрүүгийн хууль
тогтоомжийн хөгжлийн түүхэнд 1933
оны Шүүх цаазын бичигт “Улсын
нууц болох мэдээ, баримтыг гадаад
улс ба хувьсгалын эсрэг байгууллагад
шилжүүлэх, тагнуул хийх” хэмээн
анх тусгалаа олсноор төрийн нууцыг
задруулах үйлдэл нь ихэвчлэн эх
орноосоо урвах, тагнуул хийх гэмт
хэргийн объектив талын шинжид
хамаарч ирсэн бөгөөд эдгээр гэмт
хэргийн шинжгүйгээр төрийн нууцыг
Шинээр бие даасан гэмт хэрэг болгон
тусгасан.
2
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задруулсан, үрэгдүүлсэн үйлдлийг
гэмт хэрэгт тооцдоггүй байв.
Харин 1961 оны БНМАУ-ын
Эрүүгийн
хуульд
“Эх
орноосоо
урвах” гэмт хэргээс тусад нь “Улсын
нууц
задруулах”
гэмт
хэргийн
бүрэлдэхүүнийг анх удаа тусгаж өгсөн
байна. Тус хуулийн “Төрийн эсрэг
бусад гэмт хэрэг” гэсэн бүлгийн 54
дүгээр зүйлд “Улсын нууц мэдээ,
материалыг итгэмжлэгдэн хариуцаж
байгаа хүмүүс буюу албан тушаал,
ажил төрлийн хувиар мэдэж байгаа
хүмүүсээс задруулсан явдал нь эх
орноосоо урвасан буюу тагнуулын
шинж байдалгүй бол дөрвөн жил
хүртэлх хугацаагаар хорих, ноцтой
хор хохирол учруулсан бол гурваас
найман жил хүртэлх хугацаагаар
хорьж шийтгэнэ” гэж заасан нь
одоогийн Эрүүгийн хуульд тусгагдсан
төрийн нууцыг задруулах гэмт хэргийн
бүрэлдэхүүний объектив, субъектив
шинжтэй төсөөтэй байгааг харуулж
байна. Ийнхүү эх орноосоо урвах,
тагнуул хийх гэмт хэргийн шинжгүй
төрийн нууцыг задруулах үйлдлийг
салгаж тусгай зүйл, заалт болгон
хуульчилсан нь манай эрүүгийн эрх
зүйн хөгжилд шинэлэг зүйл болсон гэх
бүрэн үндэслэлтэй.
2015 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай
ангийн 19.12 дугаар зүйлд “төрийн маш
нууцад хамаарах мэдээ, баримт бичиг,
эд зүйлийг итгэмжлэгдэн хариуцсан,
албан тушаал, ажил үүргийн хувьд
мэдсэн этгээд задруулсан нь эх
орноосоо урвах, гадаадын тагнуулын
алба, байгууллага, иргэнтэй хууль
бусаар хамтран ажиллах гэмт хэргийн
шинжгүй бол ...” төрийн нууцыг
задруулах гэмт хэрэгт тооцохоор
заажээ.
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Эндээс “төрийн маш нууцад
хамаарах
мэдээ,
баримт
бичиг,
эд зүйл” гэдэгт юуг авч үзэх,
“итгэмжлэгдэн
хариуцсан,
албан
тушаал, ажил үүргийн хувьд мэдсэн
этгээд” гэдэгт хэнийг хамааруулах,
“задруулсан” гэдгийг хэрхэн ойлгох
вэ? гэдэг асуудал үүсэх бөгөөд эдгээр
нь Эрүүгийн хуульд заасан бусад ижил
төсөөтэй гэмт хэргийн шинжээс тухайн
гэмт хэргээс хэрхэн ялгах вэ? гэдэг
зүй ёсны хариулт шаардсан асуулт
тавигдаж таарна.
Юуны урьд Эрүүгийн хуулийн
тусгай ангийн 19.12 дугаар зүйлд
заасан гэмт хэргийн объект нь төрийн
нууцыг хамгаалахтай холбоо бүхий
харилцаа учраас тухайн зүйл заалтыг
төрийн болон албаны нууцын тухай
хуульд заасан тулгуур ойлголтуудтай
хэрхэн уялдуулах вэ? гэдгийг тухайлан
авч үзэх шаардлага тулгарч байна.
Төрийн болон албаны нууцын
тухай Монгол Улсын хуулийн 5.1.1
дүгээр зүйлд “Төрийн нууц гэж
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн
дагуу төрийн нууцад хамааруулсан,
задруулах
үрэгдүүлэх
тохиолдод
үндэсний аюулгүй байдал, үндэсний
ашиг сонирхолд аюул, занал, хохирол
учруулах төрийн хамгаалалтад байх
мэдээллийг хэлнэ“3 гэж тодорхойлж,
түүнд Төрийн болон албаны нууцын
тухай хуулийн 13.1-д заасан төрийн
нууцад
хамааруулсан
мэдээлэл
хамаарахаар заасан билээ. Үүнээс
гадна Засгийн газрын 2017 оны 9
дүгээр сарын 23-ны өдрийн баталсан
247 дугаар тогтоолын хавсралтаар
баталсан “Төрийн нууцад хамаарах
Монгол Улсын Дээд шүүх. “Монгол Улсын
Эрүүгийн хуулийн тайлбар” УБ., 2010,
т. 243
3
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мэдээллийн
жагсаалт”-ыг
тухайн
зүйлийн
ишлэлт
диспозицид
хамаарагдах учиртай. Гэхдээ эдгээр
хууль тогтоомжид төрийн нууцад
хамаарах “мэдээ”, “баримт бичиг”, “эд
зүйл” гэдэгт юуг ойлгох, хоорондоо
хэрхэн ялгагдах талаар тодорхой
тусгагдаагүй
байна.
Мөн
бусад
холбогдох хууль тогтоомжид эдгээр
ойлголтыг нэг мөр болгож чадаагүй,
Улсын дээд шүүхийн тухайлсан
тайлбарч байхгүй байна.
Нэрлэсэн шинэ хууль эрх зүйн
холбогдох баримт бичгүүд үйлчилж
эхлэхээс өмнө Улсын Дээд шүүхээс
гаргасан “Монгол Улсын Эрүүгийн
хуулийн тайлбар”-т:
 “Мэдээ-бичгийн хэлбэр бүхий
төрийн
нууцыг
агуулсан
мэдээлэл;
 Баримт
бичиг-хуулиар
төрийн нууцад хамааруулсан
мэдээлэл бүхий баримт сэлтийг
хамааруулан ойлгоно. Жишээ
нь, албан ёсны тамга тэмдэг
бүхий баримт бичиг, гэрээ,
төсөл, төлөвлөгөө, фото зураг
гэх мэт;
 Эд
зүйл-хуулиар
төрийн
нууцад хамааруулсан мэдээлэл
агуулсан зэвсэг, техник, биет
зүйл юм”4 гэж тайлбарласан
байна.
Эндээс мэдээ, баримт бичгийн
аль аль нь бичгийн хэлбэртэй хэмээсэн
бөгөөд баримт бичиг, эд зүйл хоёрын
ялгаа ч төдийлөн харагдахгүй байна.
Монгол хэлний тайлбар тольд
“мэдээг сонсгон мэдэгдэх үг сураг”
гэж тайлбарласан байгаа нь бичгийн
Монгол Улсын Дээд шүүх. Монгол Улсын
Эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2010, т.
245
4

хэлбэртэй
бус,
аман
хэлбэрийн
5
мэдээлэл болж байна. Мөн орчин үед
цахим баримт бичиг гэсэн баримт
бичгийн шинэ төрөл бий болсон бөгөөд
эдгээрийг агуулж хадгалж байгаа
техник, биет зүйл нь түүний бүрдэл
хэсэгт тооцогддог.
Үүнээс харахад “мэдээ, баримт
бичиг, эд зүйл” гэдгийг үндэслэлтэй
зөв тодорхойлохгүй бол Эрүүгийн
хуулийн холбогдох хэм хэмжээг
хэрэглэхэд ихээхэн төвөг учирна.
Зарим орны эрүүгийн хууль
тогтоомжоос үзэхэд “төрийн нууцад
хамаарах мэдээ, баримт бичиг, эд
зүйл” гэж нэг бүрчлэн тоочоогүй,
“төрийн нууцад хамаарах мэдээлэл”
гэсэн
агуулгад
багтаасан
байна.
Тухайлбал, ОХУ, ТУХН-ийн орнууд,
Латви, Литва, Турк, Өмнөд Солонгос
улсын Эрүүгийн хуульд “төрийн
нууцад хамаарах мэдээлэл”, “нууц
байх мэдээлэл” гэжээ. Манайд “улсын
нууц мэдээ,
материал”,
“улсын
нууцад хамаарах мэдээ, баримт” гэж
Эрүүгийн хуульдаа томъёолсон ажээ.
Эрүүгийн хуулийн 19.12 дугаар
зүйлд төрийн нууц задруулах гэмт
хэргийн субъект нь “Итгэмжлэгдэн
хариуцсан,
албан тушаал,
ажил
үүргийн хувьд мэдсэн этгээд” байхаар
заасан. Албан тушаал, ажил үүргийн
хувьд мэдсэн этгээдэд ихэнх судлаачид
зөвхөн албан тушаалтныг хамааруулан
авч үздэг. Харин сүүлийн үед зарим
судлаач хууль, гэрээгээр хүлээсэн
ажил, үүргээ хэрэгжүүлэхдээ төрийн
нууцтай танилцсан албан тушаалтан,
иргэн хамаарна”6 хэмээн үзэх болсон
Б.Баярсайхан, А.Янжиндолгор. Монгол
хэлний хураангуй тайлбар толь бичиг. УБ.,
2009, т. 74, 1023
6
Б.Батхишиг. Монгол Улсын төрийн нууцыг
хамгаалах үндэс. УБ., 2014, т. 42
5
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байна.
Практикт
сургалт,
эрдэм
шинжилгээ,
судалгааны
ажлын
зорилгоор иргэн төрийн нууцтай
танилцах тохиолдол гардаг бөгөөд
ингэж төрөлжүүлэх шаардлагатай эсэх
нь эргэлзээ төрүүлэх билээ.
Тухайн гэмт хэргийн субъектыг
өргөн хүрээтэй авч үздэг улс орон
нилээдгүй бий. Тухайлбал, ОХУ-ын
Эрүүгийн хуулийн 283 дугаар зүйлд
“хариуцсан ажилтан болон ажил
албаны шугамаар мэдсэн этгээд”,
Өмнөд Солонгос,
БНХАУ,
Турк
улсын Эрүүгийн хуульд субъектыг
“задруулсан этгээд” гэж ерөнхий
хүрээнд заажээ.
Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд
“төрийн нууц задруулсан” гэж тухайн
гэмт хэргийн объектив шинжийг
заасан
ч
үйлчлэлийн
хэлбэрийг
тодорхойлоогүй байна. Харин Төрийн
болон албаны нууцын тухай хуулийн
5.1.11 дүгээр зүйлд “төрийн болон
албаны нууц задруулах гэж мэдээлэх,
дамжуулах, үзүүлэх, хэвлэн нийтлэх
болон бусад арга замаар мэдэх эрхгүй
этгээдэд тодорхой болсон ...” гэж нэлээд
дэлгэрэнгүй тайлбарлажээ.
Зарим судлаачид “төрийн нууц
задруулах” гэдгийг “Төрийн нууцад
хамаарах мэдээ, баримт бичиг, эд зүйл,
обьект, үйл ажиллагааг итгэмжлэгдэн
хариуцсан
буюу
албан
тушаал,
ажил үүргийн хувьд мэдсэн этгээд
задруулж байгаа идэвхитэй үйлдлээр
илрэн гарна. Ийм үйлдэлд төрийн
нууц мэдээ, баримт бичиг, эд зүйлийг
бусдад биет эх буюу хуулбарласан
байдлаар шилжүүлэн өгөх, нууцтай
холбоотой асуудлаар захидал бичих,
лекц яриа хийх, сурвалжлага өгөх,
сонин сэтгүүлд мэдээ тайлбар бичих,
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радио телевиз зэрэг мэдээллийн
хэрэгслээр нэвтрүүлэг дамжуулах
зэрэг багтана,7 “Төрийн нууцыг
задруулах нь төрийн нууцыг хадгалах,
хамгаалах журмыг зөрчсөний улмаас
төрийн нууц түүнийг мэдэх эрхгүй
этгээдэд тодорхой болсон байх явдал
юм. Задруулах нь амаар (мэдээллийн
хэрэгслээр олон нийтэд дамжуулсан,
бусдад
ярьсан),
бичгээр
(ном,
хэвлэлд нийтэлсэн) болон үйлдэл, эс
үйлдэхүйн бусад хэлбэрээр (төрийн
нууцад хамаарах баримт бичгийг
орхиж явсан) илэрч болно”8 гэж
тайлбарласнаас үзэхэд “төрийн нууц
задруулах” гэх ойлголтыг нэлээд ул
суурьтай өргөн утгаар нь авч үзэх
шаардлагатайг харуулж байна.
Туулсан
түүхэн
замнал
нь
манайхтай төсөөтэй Казахстан Улсын
Төрийн нууцын тухай хуульд “Төрийн
нууцыг задруулах гэж төрийн нууцыг
мэдээлэх, дамжуулах, танилцуулах,
илгээх, хэвлэн нийтлэх болон бусад
аргаар түүнтэй танилцах эрхгүй
хувь хүн, хуулийн этгээдэд хүргэсэн
байхыг” ойлгохоор заажээ.9
ОХУ-ын Эрүүгийн хуульд төрийн
нууцыг задруулахад “төрийн нууцыг
задруулсан,
эдгээр
мэдээлэл нь
бусдын хүртээл болсон” байх шинжийг
илүү анхаарсан байдаг. Мөн Испанийн
Эрүүгийн хуульд “Эрх бүхий албан
тушаалтан буюу төрийн албан хаагч
өөрт нь итгэл хүлээлгэн хадгалуулсан
төрийн
нууц
баримт
бичгийг
санаатайгаар өөр этгээдэд мэдэх
Монгол Улсын Дээд шүүх “Монгол Улсын
эрүүгийн хуулийн тайлбар”. УБ., 2010, т.
243
8
Б.Батхишиг. Монгол Улсын төрийн нууцыг
хамгаалах үндэс. УБ., 2014, т. 42
9
Закон Республики Казакстан “О
государственных секретах” 15 марта 1999.
7
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боломж олгосон байхыг онцолжээ.10
Эдгээрээс үзвэл, төрийн нууцыг
задруулсан гэдгийг ямар арга замаар
гэдэг талаас нь бус, харин “бусад
этгээдэд мэдэх боломж олгосон байх”
гэдэгт ихээхэн анхаарах нь зүйтэй
санагдана.
Төрийн нууц задруулах гэмт
хэргийн онцлог нь эх орноосоо урвах,
тагнуул хийх гэмт хэргийн шинжгүй
байдагт оршино.
Эх орноосоо урвах гэдэг нь Монгол
Улсын иргэнээс гадаад улс болон
тэдгээрийн тагнуул, төлөөлөгчидтэй
буюу
гадаадын
байгууллагатай
хамтран өөрийн улсын үндэсний
аюулгүй байдлын эсрэг дайсагнасан
үйл ажиллагаа явуулахыг хэлнэ.11
Эх орноосоо урвах гэмт хэргийн
объектив талын нэг хэлбэр нь Монгол
Улсын иргэн төрийн нууцыг гадаад
улс, тэдгээрийн тагнуулын алба,
түүний төлөөлөгч, эсхүл гадаадын
байгууллагад
шилжүүлэн
өгөх
хэлбэрээр эх орноосоо урвах нь өөрийн
улсын тусгаар тогтнол, үндэсний
аюулгүй байдал, нутаг дэвсгэрийн
халдашгүй дархан байдал, батлан
хамгаалах хүчин чадалд хохирол
учруулах зорилготой байдаг тул
төрийн нууцыг гадаад улс, тэдгээрийн
тагнуул, төлөөлөгч, эсхүл гадаадын
байгууллагад шилжүүлэн өгөх нь шууд
санаатай үйлдэл юм.
Үүнээс үзвэл,
төрийн нууц
задруулах санаатай үйлдэл нь өөрөө
эх орноосоо урвах гэмт хэрэг болж,
давхар зүйлчлэгдэж болзошгүй. Гэхдээ
тухайн хэргийн субъектив тал (сэдэлт,
ТЕГ “Гадаад орнуудын төрийн нууцыг
хамгаалахтай
холбогдсон
эрх
зүйн
зохицуулалт”. УБ., 2011, т. 111
11
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн
тайлбар. УБ., 2013, т. 228
10

зорилго)-ыг нарийн тогтоосноос уг
хэргийг ялган зүйлчилж болно.
Судалж буй сэдэвтэй уялдуулан
тухайлан
харьцуулах
шаардлага
бүхий зарим хэргүүд бий. Тухайлбал,
тагнуул хийх гэмт хэрэг (Эрүүгийн
хуулийн 19.10 дугаар зүйл) уг үйлдэл
нь “гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй
хүн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт
тагнуул хийсэн бол, мөн гадаад
улсын тагнуулын байгууллагын үүрэг
даалгавар
гүйцэтгэсэн,
Монгол
Улсын иргэнийг гадаадын тагнуулын
албатай нууцаар хамтран ажиллахыг
ятгасан, ажиллуулсан, төрийн нууцад
хамаарах мэдээ, баримт, эд зүйлийг
хулгайлсан, цуглуулсан, хадгалсан,
дамжуулсан үйлдлийг хэлнэ”.12 Энэхүү
гэмт хэргийн халдлагын зүйл нь Монгол
Улсын төрийн нууцад хамаарах мэдээ,
баримт бичиг, эд зүйл байдаг боловч
субъект нь зөвхөн гадаад улсын иргэн,
харьяалалгүй хүн байх ёстой. Гадаад
улсын иргэн харьяалалгүй хүний
тагнуулын үйл ажиллагаа нь Монгол
Улсын тусгаар тогтнол, үндэсний
аюулгүй байдал, батлан хамгаалах
хүчин чадалд хохирол учруулах
зорилго бүхий төрийн нууцыг олж
авах (хулгайлах, олзлох), шилжүүлэх
идэвхитэй үйлдлээр төгсөнө. Харин
Монгол Улсын иргэн энэ үйлдлийг
хийсэн бол эх орноосоо урвах гэмт
хэрэг гэж үздэг.
Эрүүгийн хуулийн 19.12 дугаар
зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Энэ гэмт
хэргийг үйлдэж төрийн маш нууц,
онц чухал-маш нууцыг задруулсан
бол таван жил хүртэл хугацаагаар эрх
хасаж хоёр жилээс найман жил хүртэл
ХЗДХЯ. Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн
найруулгын гарын авлага. УБ., 2017, т.
195
12
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хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ”
гэсэн нь нууцын зэрэглэлээр ялгаж
хариуцлагыг хүндрүүлснээрээ илүү
оновчтой болсон гэх үндэслэлтэй байна.
Учир нь Төрийн болон албаны нууцын
тухай хуулийн 16.1-д учирч болох
хор уршгийн хэмжээнээс хамаарч
нууцын зэрэглэлийг тогтоосон байдаг
тул хамгийн дээд зэрэглэлийн нууцыг
задруулах нь учруулах хор уршиг их,
ноцтой гэсэн үг юм.
2002 оны Эрүүгийн хуульд төрийн
нууц задруулах хэргийн улмаас
хүнд хор уршиг учирсан бол ялыг
хүндрүүлж ногдуулахаар заасан бөгөөд
хүнд хор уршиг гэдэгт юуг ойлгох нь
тодорхойгүй байсан судлаачид “Хүнд
хор уршиг учирсан” гэдэгт төрийн
нууцад хамаарах мэдээ баримт бичиг,
эд зүйл, объект үйл ажиллагааг
итгэмжлэгдэн хариуцсан буюу албан
тушаал, ажил үүргийн хувьд мэдсэн
этгээд
задруулсныг
тагнуулын
зорилгоор гадаад улсын иргэн буюу
харъяалалгүй хүн олж авсан, түүнчлэн
Монгол Улсын иргэн эх орноосоо
урваж дээр дурдсан төрийн нууцыг
гадаад улс, түүний тагнуулын алба,
гадаадын байгууллагад шилжүүлэн
өгсөн, үүнтэй холбоотойгоор хүнсний
болон эрүүл ахуй, байгаль, экологи,
эдийн засгийн аюулгүй байдалд их
буюу онц их хэмжээний хохирол
учирсан, төр, засгийн байгууллын
хэвийн үйл ажиллагаа тасалдсан
зэргийг
ойлгож
болно”,13
“Хүнд
хор уршиг” гэдэгт улс орны гадаад
аюулгүй байдалд онц аюултай хохирол
учруулсан, энэ хохирлыг арилгахад их
хэмжээний зардал, чирэгдэл гарсан

байхыг ойлгоно”,14 “Хүнд хор уршиг”
нь хүний амь нас хохирохоос бусад
тухай бүрдээ үнэлэмж шаарддаг гэмт
хэргийн үр дагавар15 зэргээр олон
янзаар тайлбарлаж байв.
Харин
шинэчилсэн
Эрүүгийн
хуулиар тухайн гэмт хэрэгт ногдуулах
ялыг хорих ялаас гадна эрх хасах,
зорчих эрхийг хязгаарлах зэрэг
сонгох боломжтой байхаар заасан нь
ололттой болсон юм. Төрийн нууцыг
санаатай задруулах, болгоомжгүйгээр
задруулах сэтгэл зүйн хувьд ялгаатай
байдаг, уг хэргийг гол төлөв албан
тушаалтан үйлддэг зэрэг онцлогийг
харгалзан ялгаатай ял ногдуулах
боломж бүрдсэн. Гэхдээ нэг дутагдалтай
тал нь Эрүүгийн хуулийн 19.12 дугаар
зүйлийн 2 дах хэсэгт төрийн нууцын
хоёр зэрэглэл /маш нууц, онц чухалмаш нууц/-ийг заачихсан учир 1 дэх
хэсэг бараг хэрэглэх боломжгүй болсон.
Ийм учраас төрийн нууцыг задруулах
гэмт хэрэгт зөвхөн хүнд ялыг нь
ногдуулахаар болсон нь анхаарал
татаж байна.
Эндээс дүгнэхэд, Монгол Улсын
Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 19.12
дугаар зүйлд заасан “Төрийн нууц
задруулах” гэсэн ойлголт тухайн гэмт
хэргийн
бүрэлдэхүүний
шинжийг
бүрэн тодорхой гаргаж чадаагүй учраас
(бланкетный) ишлэл авсан тайлбар
шаардлагатай
байгааг
анхаарах,
чингэсэн нөхцөлд Эрүүгийн хуулийн
“хууль ёсны байх” зарчим алдагдахад
хүрч болзошгүй юм. Тэгээд ч Төрийн
болон албаны нууцын тухай хуультай
уялдаагүй,
гадаад орны нийтлэг
жишигт төдийлөн анхаараагүй зэрэг

Монгол Улсын Дээд Шүүх. Монгол Улсын
Эрүүгийн хуулийн тайлбар толь. УБ., 244
дэх тал

14
С.Жанцан. Монгол Улсын эрүүгийн эрх
зүй. УБ., 2012 он 220 дахь тал
15
С.Жанцан “Монгол Улсын эрүүгийн эрх
зүй” Тусгай анги. УБ., 2012 31 дэхь тал

13
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нь практикт уг зүйлийг хэрэглэхэд
хүндрэл учруулахаар
байна гэх
үндэслэл байна.
Иймээс Монгол Улсын Эрүүгийн
хуулийн төрийн нууц задруулах
гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэм хэмжээг
боловсронгуй болгох дараах саналыг
дэвшүүлж байна:
1. Эрүүгийн хуулийн 19.12 дугаар
зүйлд заасан “Төрийн нууцад хамаарах
мэдээ, баримт бичиг, эд зүйл” гэснийг
бусад орны нийтлэг жишиг, Төрийн
нууцын тухай хуульд нийцүүлэн
“төрийн нууцад хамаарах мэдээлэл”
гэж өөрчлөх;
2. Төрийн нууцыг “итгэмжлэгдэн
хариуцсан,
албан тушаал,
ажил
үүргийн хувьд мэдсэн этгээд” гэсэн
нь явцуу хүрээтэй болсон тул хуульд
заасны дагуу танилцсан,
мэдсэн
иргэн бүр задруулах субъект байхаар
“итгэмжлэгдэн хариуцсан болон хууль
тогтоомжид заасны дагуу танилцсан
бусад этгээд” гэж өөрчлөх;
3. Эрүүгийн хуулийн 19.12 дугаар
зүйлийн 1 дэх хэсгийг шинэчлэн
найруулах, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгээс
“маш нууц” гэснийг хасах нь зүйтэй
юм.

Ашигласан
эх
сурвалжийн
жагсаалт
1. Монгол Улсын Дээд шүүх.
Эрүүгийн хуулийн тайлбар толь. УБ.,
2003 он
2. С.Жанцан. Эрүүгийн хуулийн
тайлбар толь. УБ., 1999 он
3. С.Жанцан. Монгол
улсын
эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012 он
4. С.Нарангэрэл. Эрүүгийн хуулийн
онол. УБ., 2003 он
5. Б.Баярсайхан, С.Жанцан. Монгол

Улсын эрүүгийн хууль тогтоомжийн
түүхэн уламжлал” (1911-2009 он). УБ.,
2009 он
6. Тагнуулын ерөнхий газар.
Тагнуулын
байгууллагын
үйл
ажиллагаанд
холбогдох
хуулийн
эмхтгэл. УБ., 2000 он
7. Төрийн нууцын тухай хуулийн
эмхтгэл. УБ., 2008 он
8. Гадаад орны төрийн нууцыг
хамгаалахтай холбогдох асуудал. УБ.,
2010 он
9. М.Цогтоо. Тагнуулын нэвтэрхий
толь. УБ., 2014 он
10. Тагнуулын ерөнхий газрын
харьяаллын зарим төрлийн гэмт
хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын
судалгааны тайлан. УБ., 2009 он
11. ХЗДХЯ-наас эмхлэн гаргасан
“Эрүүгийн
хуулийн
шинэчилсэн
найруулга” гарын авлага. УБ., 2017 он
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МӨРДӨН ШАЛГАХ НУУЦ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ
ОЙЛГОЛТ: ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ, МӨРДӨН ШАЛГАХ НУУЦ
АЖИЛЛАГААНЫ ИЖИЛ БА ЯЛГААТАЙ ТАЛУУД
ДХИС-ийн Цагдаагийн сургуулийн Гүйцэтгэх ажлын
тэнхимийн эрхлэгч, цагдаагийн хурандаа Ү.Хосбаяр

Товч агуулга: Монгол Улсад
өрнөж буй эрх зүйн шинэтгэлийн
хүрээнд УИХ-аас Зөрчлийн тухай,
Эрүүгийн, Төрийн албаны тухай зэрэг
олон хуулиудыг шинэчлэн найруулж
баталснаар
тэдгээрийн эрх зүйн
зохицуулалтын үйлчлэх хүрээ тэлж,
үүнийг дагасан хууль зүйн нэр томьёо,
үйл ажиллагаа нэмэгдсэн. Үүний
нэг тод жишээ нь ЭХХШТХуулинд
тусгагдсан
мөрдөн
шалгах
нууц
ажиллагаа юм. Энэхүү өгүүлэлдээ
Мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа гэж
чухам юуг ойлгох, энэ нь гүйцэтгэх
ажлын тухай хуульд заасан арга,
ажиллагаа мөн эсэх, мөрдөн шалгах
нууц ажиллагаа явуулах эрх бүхий
этгээд нь хэн байх зэрэг асуудлаар
санал бодлоо илэрхийлэхийг зорилоо.
Түлхүүр үг: Мөрдөн шалгах
ажиллагаа, нууцлал, Гүйцэтгэх ажил,
мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа, нэр
томъёо, зэрэглэл.
		
Монгол Улсын Их Хурлаас
баталж 2018 оны 09 дүгээр сарын
1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж
эхэлсэн
Эрүүгийн
Хэрэг
Хянан
шийдвэрлэх
тухай
хуульд
гэмт
хэрэгтэй тэмцэх үүргийг хуулиар
хүлээсэн (Цагдаагийн байгууллага)
байгууллагаас явуулах гэмт хэргийг
шалгах,
нотлох ажиллагаа буюу

эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа
гэх нэр томьёог өөрчилж мөрдөн шалгах
ажиллагаа гэсэн нэршилтэй болгон
хуульчилж эрүүгийн хэрэг хянан
шийдвэрлэхээс бусад ажиллагааг энэ
нэр томьёонд хамааруулан ойлгохоор
заажээ.1 Гагцхүү энэ мөрдөн шалгах
ажиллагааг нууцаар явуулж болох
тухай мөн хуульд бас давхар тусгасан
нь судлаачийн хувьд энэ сэдвийг
сонгох болсон шалтгаан юм.
Мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа
гэж юу вэ?
Прокурорын
зөвшөөрлөөр
нууцаар явуулах энэ хуульд заасан
ажиллагаа гэж хуульчилжээ.2 Тэгвэл
энэ нууц гэдэг ойлголтыг ямар
ухагдахуунаар хүлээн авах ёстой вэ?
Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж
буй Төрийн болон Албаны нууцын
тухай хуулийн төрийн нууцад эсхүл
албаны нууцын алинд хамааруулах
вэ?
Монгол Улсын Засгийн газрын
2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны
өдрийн
247 дугаар тогтоолоор
баталсан “Монгол улсын төрийн нууцад
хамаарах мэдээллийн жагсаалт”-д
зөвхөн Гүйцэтгэх ажил, түүний үйл
ажиллагаатай холбоотой баримт бичиг,
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай
хуулийн 1.4.9
2
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай
хуулийн 1.4.10
1
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мэдээллийг Төрийн нууцын ангилалд
“Онц чухал нууц”, “Маш нууц”-ын
зэрэглэлтэйгээр оруулсан байх ба
мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа нь
гүйцэтгэх ажлын арга, хэрэгслийг
ашиглан явуулж байгаа бие даасан
үйл ажиллагаа юу?, эсхүл гүйцэтгэх
ажлын илрэн гарах нэг хэлбэр үү?
гэдгээс шууд хамааралтайгаар нууцын
ангилал, зэрэглэл нь тодорхойлогдох
болж байна.
Гүйцэтгэх ажлын илрэн гарч буй
хэлбэр талаас нь мөрдөн шалгах нууц
ажиллагааг авч үзвэл:
1. Уг ажиллагааг явуулах эрх
бүхий этгээд гэж хэн бэ? Мөрдөн
шалгах ажиллагаа явуулах эрх бүхий
Тагнуул, Авилгатай тэмцэх газар
болон Цагдаагийн байгууллагын хэрэг
бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах
эрх бүхий мөрдөгч нар бүгд, үгүй
бол эрх бүхий байгууллагуудын дарга
нараас мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа
явуулах тусгайлсан эрхийг авсан
хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах эрх
бүхий мөрдөгч нарын тодорхой хэсэг
үү?, эсхүл дээрх байгууллагуудын
гүйцэтгэх ажил явуулах эрх бүхий
мөрдөгч нар мөрдөн шалгах нууц
ажиллагааг явуулах уу? гэдэг нь
тодорхойгүй байна.3
Уг эрх нь ямар хэлбэрээр
баталгаажих вэ?
гэдэг нь мөн
шийдвэрлэгдээгүй
байна.
Тухайн
байгууллагын даргын бүрэн эрхийн
хүрээнд тусгайлан мөрдөн шалгах
нууц ажиллагаа явуулах эрх олгосон
тушаал байх, үгүй бол ахлах мөрдөгч,
Улсын Ерөнхий прокурор, Тагнуулын
ерөнхий газрын даргын 2017 оны 07 дугаар
сарын 19-ний өдрийн А/84, А/57 дугаар
хамтарсан тушаалаар баталсан “Мөрдөн
шалгах нууц ажиллагаа явуулах журам”ын 2.1.5, 9.1
3

чиглэлийн ахлах мөрдөгч гэх мэт
тодорхой албан тушаал, ажлын байрны
тодорхойлолтоор
мөрдөн шалгах
нууц ажиллагаа явуулах эрхийг
баталгаажуулж өгөх шаардлагатай
эсэхийг шийдвэрлэх хэрэгтэй байна.
2. Мөрдөн
шалгах
нууц
ажиллагаа
явуулах
мөрдөгчийн
эрхтэй холбоотой асуудал тодорхойгүй
байгаагаас үүдэн тухайн этгээдийн
үүрэг, хариуцлага өөрөөр хэлбэл
нууцын ямар төрөл, зэрэглэлтэй
мэдээлэл, үйл ажиллагаатай харьцах
нь зохицуулагдаагүй, үүнээс үүдэн
гарах хор уршиг, эрсдэл, нууцын
хадгалалт,
хамгаалалтын асуудал
давхар хөндөгдөж байна.
3. Эрүүгийн
хэрэг
хянан
шийдвэрлэх
тухай
хууль
болон
Мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа
явуулах журамд заасан зарим төрлийн
ажиллагааг тухайлбал, нууц ажиглалт,
нууц үзлэг зэрэг арга хэмжээнүүд нь
ихээхэн хэмжээний хүн хүч, хөрөнгө
шаардах тул санхүүжилт, зардлын
асуудал шийдвэрлэгдээгүй. Гүйцэтгэх
ажлын зардлаас санхүүжүүлж болох
эсэх нь мөн тодорхойгүй байна.
4. Мөрдөн
шалгах
нууц
ажиллагааны нууц ажиглалт, үзлэгийг
нууцаар хийх зэрэг аргыг хэрэгжүүлэх
үүргийг
одоогоор
хэрэгжүүлж
байгаа гүйцэтгэх ажлын эрх бүхий
байгууллагын тусгай албад, нэгжийн
алба хаагчдыг
(нууц гүйцэтгэх
ажилтнуудыг) мөрдөгч нэр томьёонд
хамруулан ойлгож болох эсэх. Дээрх
алба хаагчид нь хэрэг бүртгэх, мөрдөн
байцаалт явуулах үүрэг хүлээхгүй
бөгөөд эдгээр алба хаагчдын явуулсан
арга хэмжээ нь гүйцэтгэх ажлын арга
хэмжээ юу?, мөрдөн шалгах нууц
ажиллагаа юу? гэдгийг ялган зааглах
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шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл,
мөрдөн шалгах нууц ажиллагааны
журамд
заасан
уг
ажиллагааг
захиалгын дагуу явуулах эрх бүхий
нэгж мөн эсэх нь эргэлзээтэй байна.
Нөгөөтэйгүүр
мөрдөн шалгах
нууц ажиллагаа нь гүйцэтгэх ажлын
хэрэгслийг ашиглан ижил төстэй
аргаар явуулж байгаа бие даасан үйл
ажиллагаа гэж үзэх хууль зүйн дараах
үндэслэлүүд байна.
1. Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд
заасан бус зөвхөн Эрүүгийн хэрэг
хянан шийдвэрлэх тухай хуульд
заасан
прокурорын
зөвшөөрлөөр
нууцаар явуулах ажиллагааг мөрдөн
шалгах нууц ажиллагаа гэж ойлгохоор
хуульчлагдсан.4
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд
хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах шатанд
урьдчилан бичгээр өгсөн прокурорын
зөвшөөрөлтэйгээр
хэрэгжүүлэх
харилцаа холбооны сүлжээнд хяналт
тавих, шуудан харилцааг хянах, орон
байр, барилга байгууламж, газар,
тээврийн хэрэгсэл, ачаа, тээш, эд
зүйлд нууц үзлэг хийх, нууцаар
ажиглалт явуулах, хяналтын худалдан
авалт, нууцаар сонсох, харах тусгай
техник хэрэгсэл ашиглах зургаан
ажиллагааг хуульчилсан5 байдаг бол
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх
тухай хуульд үзлэгийг нууцаар хийх,
мөрдөн шалгах нууц туршилт, нууц
ажиглалт, таньж олуулах ажиллагааг
нууцаар хийх, хөрөнгийн шилжилт
хөдөлгөөнийг
хянах
ажиллагаа,
харилцаа холбооны сүлжээнд нэвтэрч
хяналт тогтоох, харилцаа холбооны
сүлжээгээр
дамжсан
мэдээллийн
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай
хуулийн 1.4.10
5
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 23.3
4
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агуулгыг
холбогдох
байгууллагаас
гаргуулан авах, орон байранд нэвтэрч
хяналт тогтоох, орон байрнаас бусад
газарт
нэвтэрч
хяналт
тогтоох,
тээврийн хэрэгсэлд нэвтэрч хяналт
тогтоох, хяналттай хүргэлт, хяналтын
худалдан авалт гэсэн арван хоёр
ажиллагааг хуульчилжээ.6 Өөрөөр
хэлбэл, Гүйцэтгэх ажлын хуульд
тусгагдаагүй ажиллагаануудыг өөртөө
багтааснаараа мөрдөн шалгах нууц
ажиллагаа нь бие даасан ажиллагаа
мөн.
2. Мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа
явагдах үндэслэл, дараалал, явуулах
эрх бүхий субьект, төрөл, хэлбэр,
нь хуульчлагдсан буюу өөрийн гэсэн
зохицуулах
зүйл,
зохицуулалтын
аргатай учир мөрдөн шалгах нууц
ажиллагаа нь бие даасан шинжийг
өөртөө агуулж байна.
3. Прокурорын тухай хуулийн 25
дугаар зүйлд “Мөрдөн шалгах нууц
ажиллагаа, гүйцэтгэх ажилд хяналт
тавих” талаар тусгасан нь мөрдөн
шалгах нууц ажиллагаа нь гүйцэтгэх
ажлаас тусдаа бие даасан, түүний
явагдах үндэслэл, хэрэгжих явц, үр
дүнд нь прокурор хяналт тавихаар
ойлгогдож байна.
Дүгнэлт
Шинээр
батлагдан
хүчин
төгөлдөр үйлчилж буй Эрүүгийн
хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд
заасан мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа
нь: хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах
эрх бүхий байгууллагын мөрдөгч
нараас тухайн хэргийн оролцогч
нарт мэдэгдэхгүйгээр
прокурорын
зөвшөөрлөөр тухайн мөрдөгчөөс бие
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай
хуулийн 22.1.3
6
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даан хэрэгжүүлж буй ажиллагаа юм.
Тухайн хэргийн оролцогч нар
буюу хэргийн сэжигтэн, хохирогч,
гэрч,
шинжээч,
өмгөөлөгч
нарт
мэдэгдэхгүйгээр
прокурорын
зөвшөөрлөөр мөрдөгч өөрөө биечлэн
гүйцэтгэж байгаа нь
нууц
гэсэн
ойлголтыг илэрхийлж байна.
Мөрдөн шалгах нууц ажиллагааг
хэрэгжүүлэгч субьектын хувьд тухайн
хэргийг шалгаж байгаа мөрдөгч нь өөрөө
байх ба энэ ажиллагаанд Гүйцэтгэх
ажлын эрх бүхий байгууллагын тусгай
албад болон нууц гүйцэтгэх ажилтан,
гүйцэтгэх ажлын туслах хүчийг татан
оролцуулахгүй байх явдал нь төрийн
нууцыг хамгаалах нэг хэлбэр юм.

Нөгөө талаас
мөрдөн шалгах
нууц ажиллагааг явуулах зардлын
талаар эрх зүйн зохицуулалт байхгүй
байгаа нь гүйцэтгэх ажлын эрх бүхий
байгууллагын тусгай албадаас явуулдаг
гүйцэтгэх ажлын арга ажиллагаанаас
тусад нь авч үзэх нэг үндэслэл юм.
Өөрөөр хэлбэл Эрүүгийн хэрэг хянан
шийдвэрлэх тухай хуульд мөрдөн
шалгах нууц ажиллагааг хэрэгжүүлэх
явцад гүйцэтгэх ажлын зардлыг
ашиглах тухай болон гүйцэтгэх ажлын
тухай хуульд мөрдөн шалгах нууц
ажиллагааны явцад гүйцэтгэх ажлын
зардал ашиглах талаар ямар нэгэн
заалт эрх зүйн зохицуулалт байхгүй
байна.
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ҮНЭНИЙ ЭРЭЛД: ПОЛИГРАФ
Cудлаач Б.Баньдхүү
Түлхүүр
үгс:
Полиграф,
полиграфын
сорил,
сэтгэц-бие
физиологийн шинжилгээ.
Полиграф гэж юу вэ? Хүний
амьсгалын хэмнэл, зүрхний цохилт,
цусны даралт, хөлс болон хөдөлгөөн
зэрэг
сэтгэц-бие
физиологийн
өөрчлөлтийг нэгэн зэрэг бүртгэн
авч, цахим буюу дижитал хэлбэрт
шилжүүлэн бэхжүүлэх зориулалт
бүхий шинжлэх ухааны үндэслэлтэй,
хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн
буй орчинд хор хөнөөлгүй техник
хэрэгсэл юм.
Полиграфын сорил гэж юу вэ?
Энгийн үгээр бол шинжлэх ухааны
дэвшилтэт техник хэрэгсэл болох
полиграфыг ашиглан тухайн хүнтэй
ярилцлага хийж буй нэг хэлбэр юм.
Өөрөөр хэлбэл полиграфын сорилыг
хүнтэй ярилцлага хийхдээ дуу,
дүрсний бичлэг хийн баримтжуулах
үйл явцтай адилтган зүйрлэж болно.
Харин
мэргэжлийн
үүднээс
тайлбарлахад, хүний ой санамжид
гэмт хэрэг,
хууль бус үйлдэл
болон ёс зүйн зөрчлийн шинжтэй
материаллаг бус ул мөр байгаа эсэх,
эсхүл хадгалагдан үлдсэн эсэхийг
хайн олж илрүүлэх зорилгоор тухайн
шалгаж буй асуудалтай холбоотой,
холбоогүй
төрөл
бүрийн
асуулт
асуух, эсхүл эд зүйл, гэрэл зураг
үзүүлэхэд илэрч буй хүний сэтгэц-бие
физиологийн өөрчлөлтийг полиграфын
тусламжтайгаар
бэхжүүлэн
авч,

улмаар ач холбогдол бүхий нэмэлт
мэдээ, мэдээлэл цуглуулах цогц үйл
ажиллагаа юм.
Полиграфын сорилын зорилго
нь
гүйцэтгэх
ажлын
шугамаар,
мөрдөн шалгах ажиллагааны шатанд
болон бусад аргаар шалгаж тогтоох
боломжгүй зарим мэдээ, мэдээллийг
полиграфын тусламжтайгаар үнэлж,
бодит байдалтай нийцэж буй эсэхийг
тодорхойлоход чиглэгддэг.
Полиграфын
сорил
хийх
тохиолдолд хүний эрх, эрх чөлөө,
нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны
ашиг сонирхол, халдашгүй дархан
байдлыг хүндэтгэн харьцах зарчмыг
баримталж, сайн дурын зөвшөөрөлд
тулгуурладаг. Хэнийг ч өөрийнх нь өгсөн
сайн дурын зөвшөөрөлгүйгээр, эсхүл
дарамт шахалтан дор полиграфын
сорилд хамруулж болохгүй.
Полиграфын давуу тал нь цаг
хугацаа, хөрөнгө, хүч хэмнэдэг, сайн
дурын шинжтэй, шинжлэх ухааны
үндэслэлтэй, хүний амь нас, эрүүл
мэндэд аюулгүй зэрэг болно.
Монгол
Улсад
полиграфыг
ашиглахыг хориглосон ямар нэгэн
хууль тогтоомж байдаггүй. Полиграфыг
ашиглахын тулд эрх зүйн орчин
байх шаардлагатай. Гэхдээ эрх зүйн
зохицуулалт нь иргэний халдашгүй,
чөлөөтэй байх эрхийг хөндөхгүй байх
ёстой. Монгол Улсад полиграфыг
ашиглах эрх зүйн орчинг дараах
хуулиудад тусгасан байна. Үүнд:
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Монгол Улсын Гүйцэтгэх ажлын
тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4-т:
“Гүйцэтгэх ажил явуулахдаа холбоо,
мэдээллийн систем, гэрэл зураг, кино,
дүрс, дууны болон бусад бичлэг хийх,
хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн
байгаа орчинд аюулгүй бусад техник
хэрэгсэл ашиглана” гэж заасан.
Монгол Улсын Эрүүгийн хэрэг
хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 9.3
дугаар зүйлд “Мэргэжилтэн” гэдгийг:
“Шаардлагатай
тохиолдолд
мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад,
эсхүл шүүх хуралдаанд ул мөр, эд
мөрийн баримт илрүүлэх, бэхжүүлэх,
хамгаалах,
техник
хэрэгсэл,
төхөөрөмж ашиглах, ажиллуулахад
дэмжлэг үзүүлэх, хүний амь нас,
эрүүл мэндэд аюул, эсхүл орчинд хор
хөнөөл учруулж болзошгүй тэсэрч
дэлбэрэх, химийн хортой бодис, бусад
эд зүйл байвал тэдгээрийг аюулгүй
болгох, зөвлөгөө авах зорилгоор тухайн
хэрэгт хувийн сонирхолгүй тусгай
мэдлэг, туршлага бүхий хүнийг шүүх,
прокурор, мөрдөгчийн шийдвэрээр
мэргэжилтнээр оролцуулж болно.”
Монгол
Улсын
Шүүхийн
шинжилгээний тухай хуулийн 6 дугаар
зүйлийн 6.1.1-д “шүүхийн шинжилгээ”
гэж эрүү, иргэн, захиргааны болон
бусад
хэрэг,
маргааныг
хянан
шийдвэрлэх ажиллагааны явцад эрх
бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр,
мөрдөгч, прокурор, шүүхийн тогтоол,
шүүгчийн захирамжид заасан тусгай
мэдлэг шаардсан асуудал (шинжлэх
ухаан, техник, урлаг, түүх, соёл,
нягтлан бодох бүртгэл зэрэг)-ыг
шийдвэрлэхийн тулд шинжилгээний
объектод шинжилгээ хийж дүгнэлт
гаргах ажиллагааг хэлдэг.
Дээрхи
хууль
тогтоомжид

“полиграф” гэсэн нэр томъёо байхгүй
боловч полиграф ашиглах нөхцөлийг
бүрдүүлсэн бөгөөд дараах байдлаар
уялддаг. Тухайлбал:
 Гүйцэтгэх
ажлын
тухай
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн
9.4 дэх хэсгийг баримталвал,
полиграф нь хүний амь нас,
эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа
орчинд аюулгүй техник хэрэгсэл
юм.
 Эрүүгийн
хэрэг
хянан
шийдвэрлэх тухай хуулийн 9.3
дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг
баримталвал,
гэмт
хэргийг
илрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
зорилгоор шүүх, прокурор,
мөрдөгчийн
тогтоолоор
полиграфын мэргэжилтэн нь
гэрч,
хохирогч,
сэжигтэн,
яллагдагчийн мэдүүлгийг бодит
байдалтай нийцэж буй эсэхийг
шалгаж тодорхойлох үүднээс
тусгай
мэдлэгийн
хүрээнд
полиграфын
сорил
хийдэг
практик явдал манай улсад
2004 оноос эхлэлтэй.
 Шүүхийн шинжилгээний тухай
хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1
дэх хэсгийн 6.1.1 дэх заалтыг
баримтлан
полиграфын
мэргэжилтэн тусгай мэдлэгийн
хүрээнд
шүүх
сэтгэц-бие
физиологийн шинжилгээ хийж,
дүгнэлт гаргах боломжтой.
Монгол
Улсын
Тагнуулын
байгууллагын тухай хуулийн 12 дугаар
зүйлийн 12.1-д Тагнуулын ерөнхий
газар дараахь эрх эдэлнэ:
12.1.1. хуульд заасан чиг үүргээ
хэрэгжүүлэхийн
тулд
нууцаар
ажиглах,
үзлэг
хийх,
шуудан
харилцаа хянах, харилцаа холбооны
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болон мэдээллийн бусад сүлжээнд
нэвтрэх, гүйцэтгэх ажлын тусгай
техник хэрэгсэл, полиграф болон бусад
арга хэрэгсэл ашиглах гэж заасан нь
тус байгууллага үйл ажиллагаандаа
полиграф ашиглах эрх зүйн орчинг
бүрдүүлсэн
төдийгүй
тодорхой
болгосон байна.
Мөн Цагдаагийн байгууллагын
үйл ажиллагааны журмын 300-д
“Гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд шинжлэх
ухаан, техникийн ололт амжилтыг
ашиглах”; 302-т “Гэмт хэрэгтэй тэмцэх
ажиллагаанд полиграф ашиглах”; 912т “Алба хаагчийг полиграф ашиглаж
шалгах”
гэсэн
журмууд
хүчин
төгөлдөр хэвээр үйлчилж байна.
Хэрэв полиграфыг ашиглахыг
хуулиар хоригловол хүн өөрөө өөрийгөө
хамгаалах,
тухайлбал
сэжигтэн,
яллагдагчийн гэм буруугүй гэдгээ
нотлох эрхийг зөрчинө гэж үздэг.
Полиграфыг ашиглах нь олон
талын ач холбогдолтой. Тухайлбал:
 Шалгаж тогтоох боломжгүй
аливаа
мэдээ,
мэдээллийг
бодит байдалтай нийцэж буй
эсэхийг тодорхойлох, шинж
тэмдгээр нь үнэн, эсхүл худал
эсэхийг үнэлэх;
 Гүйцэтгэх
ажлын
арга
хэмжээ болон мөрдөн шалгах
ажиллагааг чиглүүлэх;
 Харьяаллын
гэмт
хэргийг
илрүүлэх,
таслан
зогсоох,
урьдчилан сэргийлэх;
 Олон сэжигтнүүдийн дундаас
гол сэжигтэй этгээдийг хайж
олох;
 Хилс
хэрэгт
хэлмэгдэж
болзошгүй хүнийг сэжигтний
хүрээнээс гаргах, цагаатгах;
 Хүний
нөөцийн
сонгон
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шалгаруулалтад
дэмжлэг
үзүүлэх, албан хаагчдын ёс
зүй, чадавхийг дээшлүүлэх,
сэтгэл
зүйн
байдалд
дүн
шинжилгээ хийх;
 Ажил олгогч, ажилтан хоёрын
хөдөлмөрийн
харилцааны
тэнцвэрт байдлыг хангахад
дэмжлэг үзүүлэх;
 Албан хаагчдын үнэнч шударга
байдлыг
шалгах,
хяналт
тавих, тэдгээрийн сахилга, ёс
зүйн зөрчлийг илрүүлэх, гэмт
хэрэг, зөрчилд холбогдохоос
урьдчилан сэргийлэх;
 Гадаадын тусгай албаны хууль
бус үйл ажиллагааг илрүүлэх,
таслан
зогсоох,
урьдчилан
сэргийлэх зэрэг болно.
Полиграфын мэргэжилтэн гэж
полиграфын
сургалтад
хамрагдан
эрхийн гэрчилгээ авч, полиграфыг
ашиглан
сэтгэц-бие
физиологийн
шинжилгээ (сорил) хийх тусгай мэдлэг,
ур чадварыг эзэмшсэн этгээд юм.
Полиграфын мэргэжилтэн дараах
үүрэгтэй. Үүнд:
 Зөвхөн сайн дурын зөвшөөрлийн
үндсэн дээр полиграфын сорил
хийх;
 Полиграфашиглахтай холбоотой
хууль,
эрх
зүйн
орчинг
бүрдүүлэх,
боловсронгуй
болгох;
 Сорилд
хамрагдах
хүний
эрх, эрх чөлөө, нэр төр,
алдар хүнд, хууль ёсны ашиг
сонирхол, халдашгүй дархан
байдлыг хүндэтгэх харьцах;
 Сорилын явцад ил болсон
төр, байгууллага, хувь хүний
нууцыг
хувийн
шугамаар
задруулахгүй байх;
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 Сорилын
үр
дүнг
тусгай
мэдлэгийн хүрээнд тал бүрээс
нь бодитой, үнэн зөв гаргах;
 Хөндлөнгийн этгээдээс хараат
бус байж,
гагцхүү хууль,
журамд захирагдах зэрэг болно.
Полиграфын мэргэжилтэнд ямар
шаардлага тавигддаг вэ?
Тухайн
байгууллагын
хэрэгжүүлэх
чиг
үүргийн онцлогоос хамааран харилцан
адилгүй байж болох ч полиграфын
мэргэжилтэнд
дараах
ерөнхий
шаардлага тавигддаг. Үүнд:
 Полиграфын
мэргэжилтнээр
ажиллах чин хүсэл эрмэлзэлтэй
байх;
 Полиграфын
чиглэлээр
тогтвор суурьшилтай ажиллах
боломжтой байх;
 Нийтээр дагаж мөрдөх ёс зүйн
хэм хэмжээг баримталдаг байх;
 Хариуцлага хүлээх чадвартай
байх;
 Өөрийгөө бие даан тогтмол
хөгжүүлдэг байх;
 Судалгааны ажлыг тасралтгүй
хийдэг байх;
 Багаар болон ганцаар ажиллах
чадвартай байх;
 Ажлын болон сэтгэл зүйн өндөр
ачаалал даах чадвартай байх;
 Анагаах ухаан, сэтгэл судлал,
хууль-эрх зүй, криминалистик,
хэл шинжлэл, техникийн болон
гадаад хэлний суурь мэдлэгтэй
байх;
 Тусгай мэдлэг олгох сургалтад
хамрагдаж, эрхийн гэрчилгээ
авсан байх зэрэг болно.
Полиграфын сорилд хамрагдах
хүн нь өөрийн сайн дурын зөвшөөрлийн
үндсэн дээр
полиграфын сорилд
хамрагдах,
эсхүл
хамрагдахаас

татгалзах
(татгалзсан
тохиолдолд
буруутгах
үндэслэл
болохгүй),
полиграфын сорил эхлэхээс өмнө
асуулт бүртэй нэг бүрчлэн урьдчилан
танилцах, асуултын талаар нэмэлт
тайлбар, тодруулга хүсэх, полиграфын
сорилыг хүссэн үедээ зогсоох, цаашид
үргэлжлүүлэхээс татгалзах тус тус
эрхтэй.
Полиграфын сорилын үр дүнг
өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад
шүүхэд нотлох баримтын хэмжээнд
үнэлэх эрх зүйн орчин бүрдээгүй
байна. Гэхдээ зарим улсад полиграфын
сорилын үр дүнг нотлох баримттай
дүйцүүлэх эрх зүйн орчин байдаг.
Тухайлбал, полиграфын сорилын үр
дүнг үндэслэн сэжигтэн, яллагдагчийг
цагаатган суллаж байсан тохиолдол
гадаадын орнуудын шүүх практикт
цөөнгүй бий.
Орчин үед полиграфын үндсэн
хэрэглэгчид нь төрийн (тэр дундаа
тусгай албад) байгууллагууд байдаг.
Харин олон улсад сүүлийн үед хувийн
хэвшлийн ААН, компаниуд полиграфыг
үйл
ажиллагаандаа
нэвтрүүлэн
ашиглахад анхаарал хандуулах болсон.
Төрийн байгууллагууд дараах үндсэн 2
чиглэлээр полиграфыг ашигладаг:
1. Хүний нөөц;
2. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх.
1. Тухайн
байгууллагын
хэрэгжүүлэх чиг үүргийн онцлогоос
хамааран полиграфын сорилын төрөл
нь харилцан адилгүй байж болно. Гэхдээ
хүний нөөцийн хувьд полиграфын
сорил нь үндсэн 2 төрөлтэй байдаг:
а. Төрийн тусгай албан тушаалд,
эсхүл төрийн болон албаны нууцтай
харилцах эрх бүхий албан тушаалд
анх
томилох
иргэнийг
сонгон
шалгаруулалтын өмнө полиграфын
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сорилд хамруулах шаардлага тавигдаж
болно. Тухайлбал:
 3 үеийн намтар болон хувийн
анкетыг санаатайгаар худал
мэдүүлэн бөглөсөн эсэх;
 Тухайн байгууллагад өөрийн
хүсэлтээр,
эсхүл
гэмт
бүлэглэлийн
захиалгаар,
эсхүл өрсөлдөгч байгууллага
болон гадаадын тусгай албаны
санаачилгаар
томилогдох
хүсэлт
гаргасан
эсэхийг
тодорхойлох;
 Хар
тамхи,
мансууруулах
бодис,
сэтгэцэд нөлөөт эм
бэлдмэл байнга хэрэглэдэг эсэх;
 Согтууруулах ундааг байнга
хэтрүүлэн хэрэглэдэг эсэх;
 Мөрийтэй
тоглоом
байнга
тоглох зуршилтай эсэх;
 Хууль бус үйлдэл, зөрчил
гаргаж байсан эсэх;
 Дээд боловсролын гэрчилгээг
хуурамчаар үйлдсэн эсэх;
 Урьд нь гэмт хэрэгт холбогдон
шалгагдаж
байсан
эсэх
(сэжигтэн,
яллагдагчаар
татагдан шалгагдаж байсан
эсэх, эсхүл илрээгүй ямар
нэгэн гэмт хэрэг үйлдэж байсан
эсэх);
 Гэр бүлийн гишүүдээс урьд
нь гэмт хэрэгт холбогдон
шалгагдаж байсан эсэх;
 Өмнөх ажлын газраасаа ёс зүйн
зөрчил гарган халагдаж байсан
эсэх;
 Гэм
бүлэглэлийн
төлөөний
этгээдтэй хувийн харилцаа
холбоотой эсэх гэх мэт.
б. Тухайн байгууллагын төрийн
болон албаны нууц тээгч албан
хаагчдын үнэнч шударга байдлыг
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тодорхойлох, хяналт тавих, гэмт
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор
полиграфын
сорилд
хамруулах шаардлага тавигдаж болно.
Тухайлбал:
 Албан тушаалын эрх мэдлээ
хувийн ашиг хонжоо олоход
урвуулан ашиглаж байсан эсэх;
 Цалингаас гадуур хууль бус
орлого, хээл хахууль авч байсан
эсэх;
 Хувийн
ашиг
сонирхлын
мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын
мэдүүлгээ санаатайгаар худал
бөглөсөн эсэх;
 Гадаадын банкинд валютын
данс, хадгаламжтай эсэх;
 Үйлдсэн гэмт хэрэг, гаргасан
зөрчлөө нуун дарагдуулж буй
эсэх;
 Төрийн болон албаны нууцыг
хувийн зорилгоор
ашиглаж
байсан эсэх;
 Төрийн болон албаны нууцыг
алдаж үрэгдүүлж байсан эсэх;
 Төрийн болон албаны нууцыг
зөвшөөрөлгүйгээр
бусдад
задруулан ярьж байсан эсэх;
 Төрийн болон албаны нууцыг
зөвшөөрөлгүйгээр
бусдад
дамжуулан өгч байсан эсэх;
 Гадаадын
тусгай
албаны
төлөөний
этгээдтэй
хувийн
харилцаа холбоотой эсэх;
 Гадаадын тусгай албатай хууль
бусаар
хамтран
ажиллаж
байсан эсэх гэх мэт.
Эдгээр бүх мэдээллийн үнэн зөвийг
хүн бүр дээр шалгаж тогтооход багагүй
цаг хугацаа, хөрөнгө шаардагдахаас
гадна хүн хүч, нөөц чадавхийн
хувьд хязгаарлагдмал байдаг. Харин
полиграфын тусламжтайгаар тухайн
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цаг хугацаа, хөрөнгө хүчийг хэд дахин
хэмнэж, тодорхой чиг баримжааг
тогтоох боломжтой.
Үүнээс гадна албан хаагч гэнэт
ажлаас өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөх
тохиолдолд тухайн шалтгаан нөхцөлийг
тодруулах зорилгоор
полиграфын
сорилд хамруулж болно. Мөн хилийн
чанадад тодорхой хугацаанд үүрэг
гүйцэтгээд ирсэн албан хаагчийг
төрийн тусгай албан тушаалд эгүүлэн
томилохын өмнө полиграфын сорилд
хамруулдаг тогтолцоо олон улсад
хэвийн үзэгдэл болсон.
Иймд хүний нөөцийн бүрдүүлэлт,
сонгон шалгаруулалтад полиграфыг
ашиглах нь тухайн байгууллагын заавал
дагаж мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээг
сахиулах болон гэмт хэрэг, зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх
нөхцөлийг
бүрдүүлэхэд ач холбогдолтой байдаг.
Жишээлбэл: ОХУ-ын Дотоод хэргийн
яаманд шинээр томилогдох 12 иргэнийг
полиграфын сорилоор шалгахад 1
иргэн хар тамхинд донтогч, 2 иргэн
согтууруулах ундааг байнга хэтрүүлэн
хэрэглэдэг, 1 иргэн галт зэвсэг хууль
бусаар хадгалж байсныг тус тус
илрүүлсэн байна. Ингээд полиграфын
сорилын үр дүнд галт зэвсэг болон хар
тамхи, мансууруулах бодисыг хууль
бусаар олж авч хадгалсан үйлдэлд 2
эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 2 иргэнд ажилд
авахаас татгалзсан хариу өгч, харин
3 иргэн сайн дураар полиграфын
сорилд хамрагдахаас татгалзжээ. Нийт
12 иргэнээс зөвхөн 5 нь тухайн албан
тушаалд тавигдах шаардлагад тэнцсэн
байна.
2.
Гэмт
хэрэгтэй
тэмцэх
ажиллагаанд
полиграфыг
дараах
чиглэлээр ашигладаг:

 Гэрч,
хохирогч,
сэжигтэн,
яллагдагчийн мэдүүлэг үнэн
зөв эсэх, мэдүүлгийн зөрүүг
арилгах;
 Олон сэжигтнүүдийн дундаас
гол сэжигтэй этгээдийг хайж
олох;
 Гэмт хэрэг үйлдэхэд ашигласан
багаж зэвсэг, техник хэрэгсэл
бусад эд зүйлийг хайж олох;
 Эрэл хайгуул хийх;
 Мөрдөн шалгах ажиллагааг
чиглүүлэх,
нэмэлт
баримт
нотолгоо цуглуулах нөхцөлийг
бүрдүүлэх;
 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх гэх мэт.
Жишээ 1: Москва хотын нэгэн
жижиг хүнсний захад шөнийн цагаар
хулгайн гэмт хэрэг байнга үйлдэгддэг
байв. Хулгайд алдагдсан эд зүйлс нь
шалихгүй мэт боловч (янжуур тамхи,
шоколад, жигнэмэг, ундаа гэх мэт)
тухай бүрт лангууны зарим эд ангийг
солих шаардлага гарч байсан тул
ээлжийн харуулын албан хаагчдыг
полиграфын сорилд хамруулах болов.
Полиграфын сорилын үр дүнд уг
хүнсний захад хулгайн гэмт хэрэг
дахин үйлдэгдсэн мэдээлэл нэмж
бүртгэгдээгүй.
Жишээ 2: Беларусь улсын нэгэн
хотод залуухан эмэгтэй сураггүй алга
болов. Хоёр сарын дараа цогцсыг нь
ой модон дундаас анчид олсон байна.
Үзлэг хийхэд гавлын яс цуурсан,
хоолойг нь боомилсон, гарын шууг нь
гавласан, толгойд нь 2 удаа буудсан
болох нь шүүхийн шинжилгээгээр
тогтоогдов. Хамгийн сүүлд уг эмэгтэйг
иргэн “М”-тэй хамт байхыг гэрчүүд
харсан байсан тул түүнийг баривчлан
саатуулав. Тэрээр уг эмэгтэйг аав
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ээжийнх нь гэрт хүргэж өгөх гэж
байсан боловч замд буулгаад хот руу
буцаад явсан гэж мэдүүлсэн байна.
Гэвч хэрэг гарсан өдөр түүнд өөр газар
байсан гэдгээ нотлох баримт байсангүй.
Ингээд гэрт нь үзлэг хийхэд цустай
гав, бороохой, хийн буу олдов. Тэрээр
уг хэрэгт хамааралгүй,
өөрийгөө
цагдаагийн ажилтан гэж хэлсэн боловч
түүнд итгэсэнгүй. Үүний дараа “М”ийг полиграфын сорилд хамруулахад
уг хэрэгт холбоогүй гэсэн үр дүн
гарав. Мөрдөгчид уг үр дүнд итгэхийг
хүсээгүй ч өөр сэжиг таамгийг шалгаж
эхлэв. Үүний үр дүнд нэг сэжигтнийг
олж баривчилсан бөгөөд тэрээр уг
хэргээс гадна өөр хэд хэдэн эмэгтэйн
амь насыг хохироосон гэмт хэрэг
үйлдсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрчээ.
Жишээ 3: АНУ-ын БХЯ-ны
нэгэн өндөр албан тушаалтны ажлын
өрөөнөөс төрийн нууцад хамаарах
онц чухал баримт бичиг алга болов.
Мөрдөн шалгах ажиллагааны үр дүнд
70 гаруй хүнийг байцааж, улмаар
бүх
сэжигтнүүдийг
полиграфын
сорилоор шалгав.
Сэжигтнүүдийн
дундаас нэг хүнийг тухайн баримт
бичгийг хулгайлсан хэрэгт холбоотой
болохыг
полиграфын
сорилоор
илрүүлсэн бөгөөд түүний үйлдэл
хөдөлгөөнийг хяналтад авч, нууцаар
ажиглаж эхлэв. Нууц ажиглалтын
явцад тухайн сэжигтэн хулгайлсан
нууц баримт бичгээ гадаадын тусгай
албаны ажилтанд дамжуулан өгөх
гэж байгаад үйлдэл дээрээ баригдан
саатуулагдсан байна.
Полиграфыг хуурах боломжтой
юу?
Хүн ямар ч гадны нөлөөнд
автахгүйгээр
сэтгэл
хөдлөлөө
захирахын тулд хүссэн үедээ өөрийн
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зүрх-судас болон амьсгалын тогтолцоог
удирдан зохицуулах чадварыг төгс
эзэмшсэн байх ёстой. Уг тогтолцоог
хүний төв мэдрэлийн тогтолцоо
хариуцдаг. Иймд онолын түвшинд авч
үзвэл, төв мэдрэлийн тогтолцоогоо
хүссэн үедээ удирдаж чаддаг хүний
хувьд полиграф байтугай өөр техник
хэрэгслийг хуурах боломжтой гэсэн үг.
Гэхдээ
полиграфыг
хуурах
зорилго нь юуны төлөө, яах гэж,
яагаад гэсэн асуултад оршино. Хуурах
зорилго нь өөрийгөө туршиж үзэх,
эсхүл полиграфын мэргэжилтний ур
чадварыг шалгах, эсхүл үйлдсэн гэмт
хэргээ нуун дарагдуулахад оршиж
байна уу?
Полиграфыг хуурах боломжтой
аргуудын талаар хүссэн хүн бүр
өнөөдөр
олон
нийтийн
хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээс олж уншин
танилцах боломжтой болжээ. Гэхдээ
судлаачийн байр сууринаас хэлэхэд
полиграфыг хуурах хамгийн шилдэг
арга
бол
полиграфын
сорилд
хамрагдахаас сайн дураар татгалзах
явдал юм. Өнөөдөр хүчин төгөлдөр
үйлчилж буй Монгол Улсын Шүүхийн
тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн
4.2-т заасны дагуу гэм буруутай нь
хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох
хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн
гэм буруутайд тооцож болохгүй. Иймд
полиграфын сорилд сайн дураар
татгалзсан тохиолдолд тухайн хүнийг
буруутгах үндэслэл болохгүй юм.
Нөгөө
талаас
авч
үзвэл,
полиграфыг хуурахын тулд эхлээд
полиграфын мэргэжилтнийг хуурах
шаардлагатай тулгарна. Гэхдээ үндсэн
сорил эхлэхээс өмнө туршилтын
сорилын явцад тухайн хүн полиграфыг
хуурах оролдлого удаа дараа илэрвэл

122

“ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë. 2020 ¹ 3 (51)

полиграфын мэргэжилтэн полиграфын
сорилыг шууд зогсоож, санаатайгаар
эсэргүүцэл үзүүлсэн гэдэг дүгнэлт
бичнэ. Ингэснээр полиграфын сорилд
хамрагдаагүй боловч хуурах оролдлого
хийсэн үйлдэл нь зарим сэжиг таамгийг
улам лавшруулахад хүргэх талтай.
Иймд полиграфын мэргэжилтэн
нийтээр
дагаж
мөрдөх
хууль
тогтоомж,
тэдгээрт
нийцүүлэн
гаргасан бусад эрх зүйн акт болон
сахилгын зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг
мөрдлөг болгохоос гадна тусгай чиг
үүргийн хүрээнд тодорхой ёс зүйн хэм

хэмжээг баримтлах үүрэгтэй байдаг.
Тухайлбал, полиграфын мэргэжилтний
хувьд ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж
ойлгогдохуйц нөхцөл байдал үүсэх
тохиолдолд сайн дураар полиграфын
сорил явуулахаас татгалзах ёс зүйтэй
байж, татгалзсан үндэслэлээ үнэн зөв
тайлбарлах ёстой.
Тайлбар:
Судлаачийн
хувьд
гадаад, дотоодын аль нэг төрийн болон
төрийн бус байгууллагын албан ёсны
байр суурийг илэрхийлээгүй болно.
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ГАДААДЫН ТУСГАЙ АЛБАДЫН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ
ИХ БРИТАНИ
Их Британийн тусгай албаны
ажилтан асан Хятадын тусгай
албанд мэдээлэл дамжуулаагүй гэв
Их Британийн Гадаад тагнуулын
алба
МИ-6-гийн
ажилтан
асан
Фразер Камерон нь Хятадын тусгай
албаны ажилтанд мөнгөөр мэдээлэл
дамжуулсан гэх мэдээллийг үгүйсгэсэн
байна. Түүнийг уг хэрэгтэй холбоотой
шалгагдаж байгаа гэх мэдээлэл өмнө
нь цацагдаад байсан юм.
Тэрээр
1976-1991
онд
Их
Британийн тусгай албанд ажиллаж
байсан бөгөөд түүний дараагаар тус
улсын гадаад харилцааны салбар,
Бельгид төвтэй “Европын комисс”-т
орж ажилласан. Ф.Камерон нь Бельгид
томилогдож
ажиллахаасаа
өмнө
Азийн хэд хэдэн их сургуульд зочин
судлаачаар
ажилласан.
Бельгийн
тусгай албаны зүгээс түүнийг Бельгид
сэтгүүлчийн халхавчаар
ажиллаж
байсан
Хятадын
тусгай
албаны
ажилтан байж болзошгүй 2 этгээдтэй
харилцаатай байсан талаар мэдэгдсэн.
“Politico” цахим хуудас Бельгийн
прокурорын байгууллагаас тухайн
хоёр сэтгүүлчийг Хятадын УАХЯнд ажилладаг болохыг тогтоосон
хэмээн мэдээлжээ. “BBC” агентлаг
Ф.Камероныг Хятад тусгай албанд
мэдээлэл
дамжуулсан
болохыг
Бельги, Их Британийн тусгай албадын

хамтарсан арга хэмжээний үр дүнд
тогтоосон хэмээсэн байна.
Гэвч тэрээр хэвлэлийн бага хурал
зарлаж
“Хятадын
сэтгүүлчидтэй
харилцдаг байсан гэх талаар тухайн
үед миний хувьд тусгай албанаас
хөндийрөөд 15 жил болсон байсан,
ямар нэгэн нууц мэдээ, мэдээлэлтэй
танилцдаггүй байсан” хэмээн уг
мэдээллийг эрс няцаажээ.
БОЛГАР
Оросын
хоёр
дипломат
ажилтныг
Болгараас
албадан
гаргасан байна
Оросын хуучин холбоотон улс
болох Болгарын эрх баригчид Оросын
хоёр дипломат ажилтныг тагнуул хийх
гэмт хэрэг үйлдсэн гэх үндэслэлээр
албадан гаргасан байна. Өнгөрсөн нэг
жилийн хугацаанд Болгар улс Оросын
нийт 5 дипломат ажилтныг эх орноосоо
албадан гаргаад байгаа юм.
Болгарын Гадаад харилцааны
яамны
хэвлэлийн
төлөөлөгчийн
мэдээлснээр, ОХУ-аас Болгар улсад
суугаа
ЭСЯ-ны
хоёр
дипломат
ажилтныг “person ae non gratae”
болгосон талаарх нот бичгийг Оросын
ЭСЯ-нд хүргүүлжээ. Ингэхдээ тухайн
дипломат
ажилтнуудын
нэрийг
нууцалсан байна.
Болгарын прокурорын газраас
тухайн хоёр дипломат ажилтныг
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2016 оноос хяналтад авсан бөгөөд тэд
Болгарын Зэвсэгт хүчний технологийн
шинэчлэлийн
талаар
мэдээлэл
цуглуулах зорилготой байсан хэмээжээ.
Тэдний зүгээс Болгарын Зэвсэгт хүчний
технологийн шинэчлэлийн асуудал
хариуцсан
ажилтнуудтай
холбоо
тогтоосон бөгөөд мөнгөөр мэдээлэл
худалдаж авсан байж болзошгүй
ажээ. Тухайн хоёр дипломат ажилтан
нь ОХУ-ын Зэвсэгт хүчний Жанжин
штабын Цэргийн тагнуулын албаны
ажилтнууд байх магадлалтай байна.
Софи хот дахь Оросын ЭСЯ-наас
хоёр дипломат ажилтныг “person ae
non grate” болгосон талаарх нот бичгийг
хүлээн авсан хэдий ч тэднийг тагнуул
хийсэн талаарх баримт нотолгоог
ирүүлээгүй болохыг мэдэгджээ.

авсан байна. Сөүл хотын Дүүргийн
төв шүүхээс Ли Жон Мёныг нууц
арга хэмжээний зардлаас 500.000
ам.долларыг дур мэдэн улс төрийн
үйл ажиллагаанд зарцуулсан хэргээр
яллажээ.
Өмнөд Солонгосын эрх баригчид
тус
улсын
Үндэсний
тагнуулын
алба, тусгай албаны тогтолцоонд
энэ мэт хэрэг олноор гарч буйтай
холбоотойгоор
дорвитой шинэчлэл
хийх талаар хэлэлцэж байгаа ажээ.
Тус улсын Засгийн газраас Үндэсний
тагнуулын албаны үйл ажиллагааг
дотоод улс төрийн үйл ажиллагаанаас
тусгаарлахыг зорьж байгаа талаар
мэдэгдсэн байна.

БНСУ

Тусгай албад Трампын эрүүл
мэндийн талаарх мэдээллийг олж
авахыг зорьж байна

Өмнөд
Солонгосын
тусгай
албаны дэд дарга асаныг баривчлан
хорьжээ
Өмнөд Солонгосын тусгай албаны
дэд дарга асан Ли Жон Мёныг
тусгай албаны нууц ажиллагаанд
зориулагдсан зардлыг одоо шоронд
хоригдож буй тус улсын ерөнхийлөгч
асан Ли Мюн Бакт тусламж болгож
өгсөн шалтгаанаар баривчилж хорьсон
байна. Тэрээр Өмнөд Солонгосын
Үндэсний тагнуулын албаны гурав
дахь дэд даргаар ажиллаж байсан юм.
“Intelnews”-ийн
мэдээлснээр
Үндэсний тагнуулын албаны хэд хэдэн
ажилтнууд, ялангуяа тус байгууллагын
дунд шатны удирдлагууд тагнуулын
нууц арга хэмжээнд зориулагдсан
зардлыг авч улс төрчдийн сонгуулийн
ажилд
зарцуулсан
хэргээр
ял

АНУ

Дэлхийн маш олон улсын тусгай
албадын зүгээс тус улсын ерөнхийлөгч
Трампын эрүүл мэндийн талаар
мэдээлэл
цуглуулахаар
түүнийг
эмчилж буй эмч, ажилтнуудтай холбоо
тогтоохыг эрмэлзэж байгаа талаар
АНУ-ын тусгай албад мэдээлжээ.
Үүний цаад зорилго нь АНУ-ын
Засгийн газрын цаашдын төлөвлөгөө
юу байгааг мэдэх ажээ.
“Spytalk” агентлагийн сэтгүүлч
Жефф
Стэйний
мэдээлснээр,
гадаадын тусгай албадын гол объект
нь Америкийн ерөнхийлөгчийн эрүүл
мэндийн асуудал болоод байгаа ажээ.
Гэхдээ тэд үйл ажиллагаагаа Трампын
Засгийн газрын эрх мэдэлтнүүд бус
түүний хэвтэж буй эмнэлгийн эмч,
ажилтнуудад чиглүүлсэн байна.
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Судлаачдын үзэж байгаагаар,
АНУ-ын албаныхан Трампын эрүүл
мэндийн талаар ташаа мэдээллийг
олон нийтэд түгээж байгаа бөгөөд
зарим эх сурвалжуудын мэдээлснээр
Трамп хүчилтөрөгчийн дутагдал орж
эрчимт эмчилгээ хийлгэсэн байна.
“Politico” агентлаг гадаадын тусгай
албад зорилгодоо хүрч Ерөнхийлөгч
Трампын эрүүл мэндийн талаар баттай
мэдээллүүдийг аль хэдийн цуглуулаад
байгаа гэж дүгнэсэн байна.
АНУ дахь түвдүүдийг тагнадаг
БНХАУ-ын туршуулыг илрүүлсэн
гэв
Нью-Йорк
хотын
цагдаагийн
газрын офицер Баймадажи Ангван
АНУ-д амьдарч буй Хятад, Түвэд
иргэдийг тагнан мэдээлэл цуглуулж,
БНХАУ-ын Засгийн газарт илгээдэг
байсан хэмээн сэжиглэгдэж байгаа
гэнэ.
Түүнийг 2020 оны 09 дүгээр
сарын 21-нд БНХАУ-ын хууль бус
төлөөлөгчийн
үүрэг
гүйцэтгэсэн,
залилан үйлдсэн, худал мэдүүлэг
өгсөн,
албаныхны
ажилд
саад
учруулсан хэмээн Хууль зүйн яам нь
буруутган саатуулсан байна.
“Шүүгдэгч Ангван БНХАУ-ын
төлөө Нью Йорк хотын цагдаагийн
газар
болон нийт америкчуудын
итгэлийг уландаа гишгэлээ. Энэ хэрэг
бол БНХАУ АНУ-д ноцтой аюул
заналхийлж буйн бас нэг сануулга,
баталгаа боллоо” хэмээн Холбооны
мөрдөх товчооны тагнуулын албаны
дарга Алан Кохлер ярьжээ.
Албаны
эх
сурвалжуудын
мэдээлж байгаагаар, Ангван цагдаа
нарын нууц мэдээлэл, тайлангуудыг
онгичиж,
Нью Йорк хотод буй
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хятад, түвэд хүмүүсийн талаарх
мэдээллүүдийг цуглуулдаг байсан аж.
Мөн Ангван БНХАУ-д амжилт
авчрахын тулд Нью Йорк хотын
цагдаагийн
газарт
илүү
өндөр
албан тушаал руу дэвших хэрэгтэй
байгаагаа, тэгж чадвал илүү нарийн
мэдээллүүдийг гартаа оруулж чадна
гэдгээ, цагдаагийн газарт туршуулаа
шургуулж чадсандаа Бээжин баярлах
ёстой зэрэг зүйлс ярьсныг нь дурджээ.
Өдгөө 33 настай Ангван өөрөө
Түвэд үндэстэн бөгөөд 2014 онд АНУын армийн бэлтгэл офицер байх
үеэсээ эхлэн тагнуул хийж эхэлсэн
байна.
Тэрбээр
армид
байхдаа
Ирак, Афганистан болон нэг нууц
ажиллагаанд явж байсан байна.
Ангваны гэр бүл хэдий БНХАУын зүгээс хавчин дардаг Түвэд
үндэстэн ч гэлээ Засгийн газартай
гүнзгий харилцаатай байсаар ирсэн
гэнэ. Тухайлбал, түүний аав БНХАУын ардын чөлөөлөх армид алба хааж
байгаад тэтгэвэртээ гарсан бол ээж нь
БНХАУ-ын коммунист намд ажиллаж
байгаад тэтгэвэрт гарсан юм.
Тэрбээр
жилд
50
мянган
ам.долларын орлоготой ажилладаг
гэнэ. Гэвч мөрдөн байцаагчдын олж
мэдсэнээр, 2016 онд Ангван БНХАУ-д
суугаа ахынхаа данс руу 100 мянган
ам.доллар шилжүүлсэн, дараа сард
нь мөн БНХАУ-д буй хүний нэр
дээрх данс руу 50 мянган ам.доллар
шилжүүлж байжээ.
Ангван
анх
АНУ-д
соёлын
солилцооны визээр ирж байсан ч
БНХАУ-д байхдаа түвэд үндэстэн
гэдгээсээ болоод маш их дарамтад
байсан хэмээн мэдүүлж, орогнол хүсч
үлдээд, бүрмөсөн суурьшсан байжээ.
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