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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ 
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ 

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР 
Эрдэм шинжилгээний бичиг 

 
Боть 430                  2015                                            Дугаар 19 

 
            ХЯТАД ХЭЛЭНД ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ИЛЭРХИЙЛЭХ НЬ 

(ЧИГЛЭХИЙН ТУСАГДАХУУНУУДЫГ ЦУВАА ЦАГИЙН 
ҮҮДНЭЭС ШИНЖЛЭХҮЙ) 

 
Б.Болор1  

           Abstract 
This article examines the status of Mandarin Chinese (henceforth, Chinese) in light of the dichotomous 
typology of motion events proposed by Leonard Talmy for classifying languages in terms of the way, in which 
they encode motion events, or more precisely, the way in which they lexicalize the core schema of  motion 
events—the so-called ―path‖. The present study supports Talmy‘s hypothesis, which states that Modern 
Chinese is a satellite-framed language. According to Talmy‘s (1985, 1991, 2000) typological classification of 
motion events, Chinese encodes a path by means of what Talmy terms as ―satellites‖, which are traditionally 
referred to as ―directional complements‖ (趋向补语) in Chinese linguistics. A diachronic analysis of the 
historical development of the Chinese directional complements conducted in this study reveals that Chinese 
has undergone a typological shift from a verb-framed language to a satellite-framed language.  
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1. Удиртгал 
Танихуйн хэл шинжээч Леонард Талмигийн Фрейм утгазүйн (Frame semantics) онолд 

тулгуурлан дэвшүүлсэн Хөдөлгөөнт үйл явдлын хэв шинжийн онолоор (Typology of motion event-
framе) бол аливаа хэлэнд энгийн хөдөлгөөнт үйл явдлыг (motion event) илэрхийлэхэд утгазүйн 
зургаан элемент (semantic elements/components) оролцдог. Үүнд:  

1. Биет (Figure)—Шилжиж хөдөлж байгаа эсвэл тогтмол байршсан объект 
2. Дэвсгэр (Ground)—Биетийн байршил эсвэл хөдөлгөөнийг харьцуулан тодорхойлдог 

тулгуур объект 
3. Хөдөлгөөн  (Motion)—Биетийн байршиж эсвэл хөдөлж байгааг тодорхойлогч элемент 
4. Зам буюу Чиглэл (Path), цаашид ―зам‖ гэх—Биетийн оршин байгаа цэг эсвэл шилжих 

хөдөлгөөнийг дэвсгэртэй харьцуулан тодорхойлж байгаа зам буюу газар 
5. Арга (Маnner) —Биетийн хэрхэн  байршиж эсвэл хөдөлж байгааг тодорхойлох элемент 
6. Шалтгаан (Cause)—Биетийг хөдлөхөд хүргэж буй шалтгаан [9. x 25]. 
Эдгээрээс биет, дэвсгэр, арга, зам дөрөв нь үндсэн элементүүд бөгөөд тэр дундаа зам нь 

тухайн хөдөлгөөний мөн чанарыг тодорхойлдог хамгийн чухал элемент юм. Харин арга, шалтгаан 
хоѐр нь илэрхийлэхгүй байж болох туслах элементүүд болно [9. x 25-27].  

Англи, франц, орос, хятад дөрвөн хэлний өгүүлбэрт энгийн хөдөлгөөнт үйл явдлыг доорх 
байдлаар илэрхийлдэг байна. Жишээлбэл:  

(1) John (биет) climbed (хөдөлгөөн+арга) up (зам) the hill  (дэвсгэр). (Жон гүвээ өөд мацав.) 
(2) André (биет) traversa (хөдөлгөөн+зам) la manche (дэвсгэр) en avion (арга). (Андрэ 
Ламаншийн хоолойг онгоцоор туулсан.) 
(3) Машина (биет) заехала (зам+ хөдөлгөөн+арга) в (зам) гараж (дэвсгэр). (Машин гарааш 
руу орсон.) 
(4) 他 (биет) 跑 (хөдөлгөөн+арга)出 (зам)了文海楼 (дэвсгэр) 。(Тэр Вэнхай байрнаас гүйн  

                                                     
1 Фуданы их сургууль, Гадаад хэл утга зохиолын сургууль, Англи хэл утга зохиолын тэнхим, докторант 
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гарав.) 
Талми дэвшүүлсэн онолынхоо хүрээнд хөдөлгөөний замыг хэлний ямар арга хэрэглүүрээр 

илэрхийлж байгаагаар нь бүх хэлийг ―үйл үгийн хэв шинжтэй хэл‖ (verb-framed language, цаашид 
―V-хэл‖ гэх) ба ―дагуулын хэв шинжтэй хэл‖ (satellite-framed language, цаашид ―S-хэл‖ гэх) гэсэн 
хоѐр бүлэгт хуваагаад, V-хэлэнд замын талаарх мэдээлэл өгүүлбэрийн үндсэн үйл үгийн (main 
verb) үндсээр буюу нэг ѐсондоо үгийн сангийн аргаар (lexicalization) илэрдэг бол, S-хэлэнд бие 
даасан үг (word), сул үг (particle), үйл үгийн угтвар (preverb), угтвар үг (preposition) зэргээр 
илэрдэг;  энэ тохиолдолд үйл үгийн утга нь хөдөлгөөний аргын талаарх мэдээллийг давхар 
агуулсан байдаг [7; 8; 9] гэжээ. Өөрөөр хэлбэл, үйл үгийн үндэс V-хэлэнд [хөдөлгөөн+зам] гэсэн 
мэдээллийг, харин S-хэлэнд  [хөдөлгөөн+арга] гэсэн мэдээллийг тус тус илэрхийлнэ. Талми S-
хэлний замыг илрүүлж байгаа  үг, сул үг, угтвар, угтвар үг зэргийг хэлзүйн нэг айд хамруулан, 
бүхэлд нь ―дагуул‖ (satellite) гэж нэрлэсэн байна. Дагуулд үйл үгийн нөхцөлийн хувилал 
(inflection), туслах  үг (auxiliary), болон нэрийн аргумент (nominal argument) орохгүй [7. х 103]. 
Талмигийн энэхүү ангиллыг хэлшинжлэлд ―Талмигийн дихотоми‖ (Talmy‘s dichotomy) гэж нэрлэж 
заншжээ. Талмигийн дихотоми ѐсоор бол англи хэл S-хэл, испани хэл V-хэлний бүлэгт тус тус 
орох бөгөөд үүнийг ―Хүү хашаанаас морь унан гарав‖ гэсэн утгатай өгүүлбэрээр уг хоѐр хэлэнд 
жишээ аван үзүүлбэл (Бүдүүвч 1): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 

 
 

Бүдүүвч 1: Англи, испани хэлнүүдэд хөдөлгөөний зам ба аргыг илэрхийлснийг харуулсан жишээ 
[10. x 235]   

 
Бүдүүвч 1-ээс харахад англи хэлэнд үйл үгийн үндэс утгаараа (жишээ нь ride, ―унаагаар 

явах‖) хөдөлгөөний аргын (унаагаар) талаарх мэдээллийг, харин дагуул (жишээ нь угтвар үг out, 
―гадагшаа‖) замын мэдээллийг тус тус илэрхийлж байгаа бол испани хэлэнд хөдөлгөөний замын 
талаарх мэдээлэл үйл үгийн утгаар илэрч, арга нь бие даасан байцын нийлцээр илэрч байна. 
Иймээс S-хэлтэй харьцуулбал испани гэх мэтийн V-хэлэнд хөдөлгөөний аргыг илэрхийлэхэд 
хэлний нэмэлт материалууд шаардлагатай болдог гэж дүгнэж болно. Энэ бүгдийг өөрөөр, 
жишээлбэл (Бүдүүвч 2): 

 
Англи хэл: 

S-хэл 
Испани хэл: 

V-хэл Жишээний утга 

a) Хөдөлгөөний замын мэдээлэл 
go in (enter) entrar ―орох‖ 
go out (exit) salir ―гарах‖ 
go up (ascend) subir (ascender) ―дээшлэх‖, ―дээш гарах‖ 



 
 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бүдүүвч 2: 
Англи, испани хэлнүүдэд хөдөлгөөний зам ба аргыг илэрхийлснийг харуулсан жишээ [10. x 232-

233]   
Түүнчлэн Талми V-хэлний бүлэгт Роман (франц, испани, итали, португаль г.м.), Семит 

(араб, хэбрэй г.м.), Банту (суахили г.м), Турк (турк г.м.) Япон (япон г.м.), харин S-хэлний бүлэгт 
Хятад-Төвд, Финно-Угор язгуурын болон Роман бүлгийн хэлнүүдээс бусад Энэтхэг-Европ 
язгуурын бүх бүлгийн хэлийг  (Балт-Славян, Кельт г.м.) тус тус оруулжээ [7; 8; 9]. Харин бидний 
сонирхож байгаа Хятад хэлийг S-хэл гэж үзээд, уг хэлэнд дагуул нь сул үгээр, бүр тодруулбал, 
хятад хэлний шинжлэлд  ―趋向补语 ‖ гэж нэрлэдэг чиглэхийн тусагдахуунаар (directional 
complement) илэрнэ [9. x 222-223] гэсэн байна. Хожим сэтгэл судлаач, сэтгэц хэл шинжээч Дэн 
Й.Слобин хятад, тайланд зэрэг цувраа үйл үгт хэлэнд (serial-verb languages) хөдөлгөөнт үйл 
явдлын шинж чанарыг тодорхойлоход хөдөлгөөний арга нь хөдөлгөөний замтай ―хүч буюу ач 
холбогдлынхоо хувьд тэнцүү‖ (―…equal in force or significance‖) [6. x 228] хэлзүйн хэлбэрээр 
илэрдэг элементүүд болохыг ажиглаж, улмаар Талмигийн дихотомийг трихотоми (Slobin‘s 
trichotomy) [4; 5; 6] болгон дэлгэрүүлжээ. Слобины трихотомийг өгүүлбэл:  

1. V-хэл: Бүтэц нь замыг илтгэсэн үйл үг + аргыг илтгэсэн дэд үйл үг (path verb+subordinate 
manner verb). Энэ төрөлд япон, солонгос хэлнүүдээс гадна, роман, семит, турк бүлгийн олон хэл 
орно. 

2. S-хэл: Бүтэц нь аргыг илтгэсэн үйл үг + замыг илтгэсэн дагуул (manner verb+path satellite). 
Энэ төрөлд герман, слав, финно-угор бүлгийн хэлнүүд орно. 

3. E-хэл (equipollently-framed language): Энэ төрлийн хэлэнд хөдөлгөөний зам, арга хоѐр нь 
эн тэнцүү үүрэгтэй бүтээвэр-өгүүлбэрзүйн хэлбэрүүдээр илэрнэ. Бүтэц нь тухайн хэлнээс 
шалтгаалж янз бүр байна. Тухайлбал: 

a)  Аргыг илтгэсэн үйл үг+замыг илтгэсэн үйл үг (path+verb) Энэ төрөлд цувраа үйл үгт 
хэлнүүд болох Нигер-Конго, Хмон-Миен, Хятад-Төвд, Тайланд-Кадай бүлгийн хэлнүүд орно. Ийм 
төрлийн хэлэнд олон үйл үг ямар нэг нөхцөлөөр хувилалгүйгээр цуварч ордгоос, өгүүлбэрийн 
үндсэн үйл үг аль нь болохыг мэдэхэд төвөгтэй байдаг. 

b) [Аргыг илтгэсэн+замыг илтгэсэн]  үйл үг ((manner+path) verb) үйл үг. Энэ төрөлд Кламат-
Такелман, Алтабаскан, Хокан бүлгийн хэлнүүд орно. Ийм төрлийн хэлэнд үйл үг тэнцүү үүрэгтэй 
хоѐр бүтээврээс бүтэх бөгөөд нэг бүтээвэр нь хөдөлгөөний аргыг, нөгөө бүтээвэр нь хөдөлгөөний 
замыг тус тус илтгэнэ. 

c) Аргыг илтгэсэн үйл үгийн угтвар+замыг илтгэсэн үйл үгийн угтвар+үйл үг (manner 
preverb+path preverb+verb). Энэ төрөлд Австралийн хойд нутгийнхны ярьдаг Йиррам бүлгийн олон 
хэл багтана. Ийм төрлийн хэлэнд хөдөлгөөний зам, аргын аль аль нь өгүүлбэрийн ―гол‖ элемент 
биш байна.  

Тэгвэл энэхүү өгүүлэлдээ бид хятад хэлний чиглэхийн тусагдахуунуудыг цуваа цагийн 
үүднээс шинжин судалсны үндсэн дээр Талмигийн Орчин цагийн хятад хэлийг S-хэл хэмээн 
үзсэнийг батлахын зэрэгцээ хятад хэл нь хөгжлийнхөө явцад V-хэлнээс S-хэл болж хувьсан 
өөрчлөгдсөн болохыг жишээ баримтаар нотлон харуулахыг зорьсон юм. 

 
2. Орчин цагийн хятад хэл 

Хятад хэлний чиглэхийн тусагдахуун нь үйл үгийн ард орж, үйл хөдлөлийн хөдөлгөөний 
чиглэлийг заан тодорхойлох үүрэг гүйцэтгэдэг үг буюу нийлэмж үг юм. Хятад хэлэнд чиглэхийн 
тусагдахуун нь өгүүлэгдэхүүн (subject), өгүүлэхүүн (predicate), (шууд ба шууд бус) тусагдахуун 
(object), тодотгол зэрэгтэй адил бие даасан өгүүлбэрийн гишүүн болдог бөгөөд монгол хэлэнд 
ихэвчлэн байц гишүүнээр илэрдэг. 

go down (descend) bajar (descender) ―доошлох‖, ―буух‖ 
go over (cross, traverse) traspasar ―нэвтлэх‖, ―гатлах‖, 

―туулах‖ 
b) Хөдөлгөөний аргын мэдээлэл 

walk ir a pie ―алхах‖ 
ride montar caballo  ―унаагаар явах‖ 
drive ir en coche 

(conducir) 
―машин жолоодох‖ 
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Хятад хэлний чиглэхийн тусагдахуунуудыг ерөнхийд нь энгийн ба нийлмэл гэж хоѐр 
ангилдаг. Энгийн чиглэхийн тусагдахуунууд нь ердөө л 来-ирэх, наашлах болон 去-явах, одох, 
холдох гэсэн хоѐр чиглэхийн үйл үгээр (directional verb, цаашид ―Vd‖ гэх) бүтнэ. 来, 去 хоѐрыг 
өгүүлбэрт үндсэн үйл үгийн (V1) ард байрлах V2  гэж ойлгож болно. Жишээлбэл: 

跑来
．

-гүйн ирэх (гүйх+ирэх)    
跑去

．
-гүйн явах (гүйх+явах),  

拿来
．

-аваад ирэх/авчрах (авах+ирэх)   
拿去

．
-аваад явах/аваачих (авах+явах).  

Чиглэхийн тусагдахуунт бүтцийн V1  нь:  
a)  上 -дээшээ гарах/авирах,下 -доошлох/буух, 进 -орох, 出 -гарах, 回 -эргэх, 过 -өнгөрөх 

/дайрах/, 起 -босох, 到 -хүрэх гэсэн үндсэн утгатай, хөдөлгөөний чиглэл буюу замыг илтгэсэн 
найман хөдөлгөөний үйл үг (verbs of movement, цаашид ―Va‖ гэх), 

b)  走-алхах, 飞-нисэх, 跑-гүйх гэх мэт хөдөлгөөний аргыг илтгэсэн үйл үг,  
c) шууд тусагдахууныхаа юманд өртөн ―хөдөлснийг‖ үгийн сангийн утгаараа далд 

илэрхийлэх чадвартай  拿-авах, 送-илгээх, 投- шидэх гэх мэт энгийн тусах үйл үг (Vt) байж болно.  
Нийлмэл чиглэхийн тусагдахуунууд нь Va+来/去 гэсэн нийлэмж бөгөөд үндсэндээ 上来，上

去，下来，下去，进来，进去，出来，出去，回来，回去，过来，过去，起来 нар юм. Хятад 
хэлэнд 起下, 到来, 到去 гэсэн нийлмэл чиглэхийн тусагдахуунууд байдаггүйг анхаарах нь зүйтэй. 
Нийлмэл тусагдахуунууд нь ч мөн V1+V2 гэсэн бүтцийн V2 бөгөөд энэ тохиолдолд V1 нь 
хөдөлгөөний аргыг илтгэсэн үйл үг юмуу эсвэл энгийн тусах үйл үг байж болох ч Va байж 
болохгүй. Учир нь Va нь V2-ийн бүрэлдэхүүнд нэгэнт орсон билээ. Жишээлбэл: 

爬上来
．．

-авиран гарч ирэх (авирах+дээшээ гарах+ирэх)  
跑出去

．．
-гүйн гарч явах (гүйх+гарах+явах) 

走进来
．．

-алхан орж ирэх (алхах+орох+ирэх) 

拿回来
．．

-буцаан авах (авах+буцаах+ирэх).  
Энгийн болон нийлмэл чиглэхийн тусагдахуунуудаас гадна [V1 (=нийлмэл чиглэхийн 

тусагдахуунууд орсон бүтцийн V1 болох үйл үгс) +V2 (=Va)] гэсэн бүтэц бий. Жишээлбэл: 
走进-(алхан) орох (алхах+орох)     
拿回-буцаан авах (авах+буцах).  
Гэвч  来, 去 хоѐр ороогүй учир уг бүтэц нь чиглэхийн тусагдахуунт бүтэц биш юм. 
Хятад хэл S-, V-, E- хэлнүүдийн алинд багтах вэ гэдэг нь бидний сонирхож буй гол асуудал 

юм. Үүний хариулт нь хятад хэлний чиглэхийн тусагдахуунт бүтцийг хэрхэн ойлгож 
тайлбарлахаас шалтгаална гэж бид үзэж байна. Тодруулбал: 

a) Хэрэв 跑进 (гүйх+орох), 跑出来 (гүйх+гарах+ирэх) зэргийг ―орж ирж байхдаа гүйж байх‖, 
―гарч ирж байхдаа гүйж байх‖ хэмээн тус тус ойлговол, хятад хэл нь V-хэл болно. Ли, Томсон [2] 
нарын үзсэнээр V1 нь бүтцийн сүүлийнх нь үг буюу 进-орох,  来-гарах бөгөөд ийм бүтцэд дагуул 
гэж байхгүй. 

b) Хэрэв 跑进, 跑出来 зэргийг Жао Юань Рений [1]  тайлбарласанчлан ―гүйн орох‖, ―гүйн 
гарч ирэх‖ гэж ойлговол, хятад хэл нь хөдөлгөөний арга гол нь үндсэн үйл үг V1-ээр, зам нь 
дагуулаар (=V2) (жишээ нь 进, 出来) илэрдэг S-хэл болно. 

c) Хэрэв 跑进, 跑出来 зэргийг ―гүйж бас орж‖, ―гүйж бас гарч ирэх‖ гэж ойлговол, хятад хэл 
нь E-хэл болно. Энэ тохиолдолд хөдөлгөөний арга, зам хоѐрыг илтгэж буй үйл үгсийн аль алиныг 
үгийн сангийн бүрэн утгатай үг буюу өөрөөр хэлбэл, бүтэн үг (full word) гэж үзэх хэрэгтэй болох 
бөгөөд V1 нь хөдөлгөөний аргыг илтгэх, харин V2 нь хөдөлгөөнийг замыг илтгэх дагуул болох юм. 

Бидний хувьд орчин цагийн хятад хэлийг S-хэлний хэв шинжтэй гэж үзэж байгаа бөгөөд 
үндэслэл нь: 

1. 来, 去 нь өгүүлбэрт үгийн сангийн үндсэн утгаа (―ирэх‖, ―явах‖) илэрхийлсэн V1 болон 
ордог ч бидний ажигласнаар, гол төлөв өөр нэг үйл үгийн ард орж, тухайн үйл үгийн илэрхийлж 
буй үйл хөдөлгөөний чиглэл буюу замыг илтгэж байна.  
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2. 上, 下, 进, 出, 回, 过, 起, 跑 гэсэн найман Va нь өгүүлбэрт үйл үгийн ард орохдоо ―дээш 
гарах‖, ―буух‖, ―орох‖, ―гарах‖, ―буцах‖, ―өнгөрөх‖, ―босох‖ гэсэн өөрсдийн үндсэн утгаараа биш, 
харин ―дээшээ‖, ―доошоо‖, ―дотогш‖,  ―гадагшаа‖, ―дээшээ‖, ―буцаад‖, ―өнгөрөн‖, ―хүрэн‖ гэсэн 
утгатай болохын зэрэгцээ, өмнөх буюу үндсэн үйл үг V1-ийн илэрхийлж буй үйл явдлыг өгүүлэгч 
рүү чиглэсэн эсвэл өгүүлэгчээс холдсон болохыг илтгэх үйл үгийн нэмэлт тусагдахууны 
(complement) үүрэг гүйцэтгэж байна. 

3. Чиглэхийн тусагдахуун нь V1-тэй нэгдэн, нэг л үйл хөдлөлийг илэрхийлж байна. 
4. Чиглэхийн тусагдахууныг үйл үг гэж үзэж болох боловч угтаа бол үгийн сангийн үндсэн 

утгаа алдан хэлзүйжсэн үүргийн үг (function word) юм. Энэ нь хятад хэлний чиглэхийн 
тусагдахуунуудыг дагуул гэж үзэх нэг үндэслэл мөн. 

Орчин цагийн хятад хэлний чиглэхийн тусагдахуунууд нь хэлзүйжих үйл явцын үр дүнд 
үүссэн учраас Хятад хэл ямагт S-хэл байгаагүй гэж таамаглаж болох болов уу. Бид хятад хэлийг 
өмнө дурдсанчлан анхандаа V-хэл байгаад S-хэл болж өөрчлөгджээ гэсэн зарим судлаачдын 
дүгнэлтэд тулгуурлан, өгүүллийнхээ үлдсэн хэсэгт энэхүү түүхэн хувьслыг ―Бээжингийн их 
сургуулийн хятад хэлний корпус (CCL)‖ [12]-аас сонгон авсан бодит жишээгээр харуулж, үүгээрээ 
бас орчин цагийн хятад хэл нь S-хэл юм гэсэн Талмигийн таамгийг нэмэлт үндэслэлээр 
баяжуулахыг зорилоо.  

 
3. Эртний хятад хэл 

Хятад хэлний NP-S+V+Vd гэсэн бүтэц нь МЭӨ XI-IV зууны үед хамаарагдах эртний хятад 
хэлний үед үүсч, МЭӨ V-II зууны үеийн Сонгодог хятад хэлэнд өргөн дэлгэрсэн бүтэц юм. 
Жишээлбэл:  

(5) 牧羊下来
．．

。（诗经）Үхэр, хонь бууж ирэв. (эх сурвалж ―Шы Жин‖, МЭӨ VII-VI зуун)  
Дээрх жишээний 下 -буух, 来 -ирэх хоѐр нь өгүүлбэрт хоѐр тусдаа нэгж учраас нийлээд 

цувраа үйл үгсийн бүтэц (serial-verb construction) болно. Өөрөөр хэлбэл,  来 нь ―ирэх‖ гэсэн үгийн 
сангийн бүрэн утгатай үйл үг юм. Харин доорх жишээний 去 нь ―явах‖ биш, харин ―орхих, орхин 
явах‖ гэсэн утгатай байна. 

(6) 纪侯大去
．
其国（战国策）Жигийн маркиз улсаа сүр жавхлантайгаар орхин одов. (―Жан 

Гуо Цө‖, II зуун) 
Мөн доорх цувраа үйл үг бүхий жишээ өгүүлбэрүүдийн V2 нь Vd биш, харин Va юм. 
 (7) 走出．．门。（汉非子）Хаалгаар гараад явав. (―Хан Фэйзы‖, МЭӨ III зуун) 

 (8) 孔子趋出
．．

。（荀子）Күнз яаран одов. (―Сүн Зы‖, МЭӨ III зуун) 

 (9) 子路趋
．
而出

．
。（荀子）Зы Лу яараад явав. (―Сүн Зы‖) 

Сүүлийн жишээний V1 (趋-яарах) болон V2 (出-явах) хоѐрын хооронд зэрэгцүүлэн холбох 
холбоос (而-мөн, бас) орсон нь уг өгүүлбэрийн V1, V2 нь хоѐр тусдаа үйл хөдлөлийг илэрхийлж 
байгааг илтгэнэ. Эдгээр жишээнүүдээс харахад, эртний хятад хэлэнд чиглэхийн тусагдахуун 
байгаагүй гэж таамаглаж болохоор байгаа юм. 

 
4. Сүүлч үеийн Хан–Зургаан улсын үеийн хятад хэл 

Сүүлч үеийн Хан (I-III зуун) болон Вэй-Жин-Нан-Бэй-Чао буюу Зургаан улсын  (III-IV зуун) 
үед хятад хэлэнд гурван янзын бүтэц байжээ. Үүнд:  

1.  NP-S+V+Vd > V+Vd+NP-S 
           V+Vd+NP-S бүтэц нь сүүлч үеийн Хангийн үед (II зуун) анх бий болсон гэгддэг бөгөөд NP-
S+V+Vd бүтэц дэх NP-S (өгүүлэгдэхүүн) нь үйл үгийн өмнө ордог байснаа ард нь орох болсонтой 
холбоотойгоор үүсчээ. Өгүүлбэрийн гишүүдийн байрлал ингэж өөрчлөгдсөний шалтгаан нь 
тодорхойгүй боловч прагматик шаардлагын улмаас тухайлбал, өгүүлэгдэхүүнийг (NP-S) онцлон 
тодотгохын шалтгаанаар өөрчлөгдсөн байж болох юм. Жишээлбэл: 

(10) 生出．．此榖 （论衡）(Тэр) ялам мод урган гарав. (―Лүн Хөн‖, II зуун) 

Жишээний 此榖-тэр ялам мод нь NP-S болж,出 нь ―гарах‖ гэсэн хэвшмэл утгаараа биш, 
―төрүүлэх, бий болгох, үүсгэх‖ гэсэн үүсмэл утгаар орсон байна. Үүнтэй адил өөр нэг жишээг 
авбал: 
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(11) 飞来
．．

双白鹄 （古辞）Хоѐр хун нисэн ирэв. (―Гү Цы‖ )  
Иймэрхүү жишээнүүд Зургаан улсын үеийн сурвалж бичгүүдэд элбэг тохиолддог. Дээрх 

жишээ өгүүлбэрүүдийн V (生-ургах, 飞-нисэх) болон Vd (出，来) нь хоѐр өөр үйл үг боловч Ли 
Фэн Сианы [3] өгүүлсэнчлэн чухам энэ үеэс V2 (Vd) нь хэлзүйжиж эхэлжээ. 

2.  V+来/去+LP > V+ LP+来/去 
Хангийн үеийн хятад хэлний сурвалж бичгүүдэд V+来/去+LP буюу V+LP+来/去 бүтэц орсон 

өгүүлбэрүүд олон байна. Анхандаа орны нийлц (locative phrase, LP) нь 来, 去 хоѐрын ард ордог 
байсан бол Зургаан улсын үед өмнө нь орох болжээ. LP+来/去 бүтэцтэй жишээ өгүүлбэр гэвэл:  

(12) 便出
．
宫去

．
（生经）Тэр ордноос гараад явав. (―Шөн жин‖, III зууны сүүлч үе) 

(13) 此人上
．
马去

．
（搜神后记）Тэр хүн мориндоо мордон одов. (―Соу шэн хоу жи‖, X зуун) 

(14) 弘于是便下
．
床去

．
（志怪）Тэр мөчид Хун орноосоо буугаад явчихав. (―Жы гуай‖) 

(15) 出
．
国而去

．
（中本起经）Тэр улсаа орхин явав. (―Жүн бэн чи жин‖, III зууны эхэн үе) 

Сүүлийн жишээнд 而 холбоос орсноос үзвэл  出-去, 上-去, 下-去 нарыг өөр өөр үйл хөдлөл 
илэрхийлсэн хоѐр тусдаа үйл үг гэж үзэхээр байна. Иймээс тэр үеийн хятад хэлний  去-г чиглэхийн 
тусагдахуунд хараахан тооцож болохгүй. Харин VI зууны үед 去 нь ―явах‖ гэсэн үгийн сангийн 
бүрэн утгатай өгүүлэгдэхүүний бие даасан гишүүний  үүргээ алдаж, бүтэн үгээс үүргийн үг болж 
өөрчлөгдсөн байх магадлалтайг тэр үеийн Буддын сударт тохиолдох доорх жишээнээс харж болно. 
Уг жишээний 移-шилжих, нүүх нь V1 болно. 

(16) 移
．
他处和去

．
 （佛本行集经）Тэр өөр газар руу нүүсэн.  (―Фуо бэн шин жи жин‖, VI 

зууны сүүлч үе) 
V+ LP+去 бүтцийн 去 хэлзүйжсэн нь уг үгийн утга ―ямар нэг зүйлийг орхин явах‖ гэсэн 

анхдагч утгаас ―ямар нэг газар руу ―явах‖ гэсэн утга руу шилжсэнтэй холбоотой байж болох юм. 
Доорх жишээнд 去 нь ―явах‖ гэсэн утгатай байна 

 (17) 汝何处去
．
？Чи хаашаа (ямар газар руу) явж байгаа юм бэ?（百喻经）(―Бай үй жин‖, V 

зууны сүүлч үе) 
Угтаа бол LP нь V+去 гэсэн бүтцийн ард орох болсоноор 去 нь ―явах‖ гэсэн утгатай болсон 

байна. Үүнтэй адил 来 орсон V+来+LP болон V+LP+来 гэсэн бүтэц бүхий өгүүлбэрийн жишээнүүд 
гэвэл: 

(18) 入来
．．

洛阳（志怪）Бид Луоянд орж ирэв. (―Жы гуай‖) 
(19) 还入

．
城来

．
 （杂宝藏经）Буцаж ирээд хот руу орж ирэв. (―За бао цан жин‖, V зууны 

сүүлч үе) 
3. NP1+Vt+NP2+来/去 >  NP2+NP1+Vt+来/去 
Дээрх хоѐр бүтэцтэй холбоотой сонирхол татсан зүйл бол Зургаан улсын үед NP2 үйлэнд 

өртөгч-тусагдахуун (patient-object) нь 来 , 去 хоѐрын өмнө ордог байснаа бидний NP1 гэж 
тэмдэглэсэн өгүүлэгдэхүүн-үйлдэгчийн (subject-agent) ч өмнө орох болсон явдал юм. Жишээлбэл:  

(20) 舍中财务，贼尽持去
．．

（百喻经）Байшинд байсан бидний өмчийг бүгдийг нь (хулгайч) 
хулгайлжээ. (―Бай үй жин‖) 
(21) 好甜美者，汝当买来

．．
 （百喻经） Сайныг нь, амттайг нь, бас сайхныг нь авах хэрэгтэй. 

(―Бай үй жин‖) 
Дээрх хоѐр жишээнд орсон 来,  хоѐр үгийн сангийн утгаа алдан үүргийн үг болж хэлзүйжсэн 

болохыг Сүн Ши Шин [11] бүтээлдээ өгүүлсэн байдаг. Уг жишээний NP2 нь тухайн 
өгүүлбэрийнхээ сэдэв (topic) болж байна.  

Үнэндээ бол Эртний Хан буюу МЭӨ II-МЭ I зууны үед V(t)+Va(t) бүтэц нь үйлэнд өртөгч-
сэдэв (patient-topic) шинж бүхий өгүүлбэрүүдэд ч бас орж байсныг доорх жишээнээс харж болно.  

(22) 晋人也逐出
．．

之（史记） Жингийн хүмүүсийг элдэн хөөв. (―Шы жи‖, МЭӨ I зуун) 晋人 
(Жингийн хүмүүс) нь сэдэв болно. 
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Харин Зургаан улсын үед эс тусах үйл үг Vi болох 来, 去 хоѐр нь үйлэнд өртөгч-сэдэв 
(patient-topic) шинж бүхий өгүүлбэрт ч бас үзэгдэх болсон байна. 

Дээр өгүүлснийг нэгтгэн хураангуйлбал, Зургаан улсын үед гурван шинэ бүтэц бий болсон 
нь: 

1. V+Vd+NP (NP+V+Vd бүтэц дэх NP нь Vd-гийн ард шилжсэнээс болж үүссэн) 
2. V+LP+Vd  (V+Vd+LP бүтэц дэх LP үндсэн үйл үг болон Vd-ийн дунд орох болсоноос 
үүссэн)  
3. NP2+NP1+Vt+ 来/去 (NP1+Vt+NP2+来/去 бүтэц дэх NP2 нь сэдвийн байрлалд шилжсэнээс 
үүссэн).  

           Товчхондоо нэрийн нийлцийн (NP) байрлал өөрчлөгдөж дууссан тэр цагаас цувраа үйл үгт 
бүтэц бүхий өгүүлбэрийн V2 нь хэлзүйжих буюу үүргийн үг болон хувирах, өөрөөр хэлбэл, 
чиглэхийн тусагдахуун буюу дагуул болох үйл явц эхэлсэн гэж дүгнэж байна. 

 
5. Тан-Сунгийн үеийн хятад хэл 

 Тан-Сунгийн үе буюу VII-XIII зууны үед энгийн чиглэхийн тусагдахуун орсон шинэлэг 
бүтэцтэй өгүүлбэрүүдийг өргөнөөр хэрэглэх болсон байна. Тэр дундаа Np-S-patient+Vt+来 /去 
гэсэн бүтцээс гадна,  идэвхгүй хэв үүссэнийг доорх хоѐр жишээнээс мэдэж болно.  

(23) 米送来
．．

（大唐求法巡礼行记）Будаа явуулжээ. (―Да Тан чью фа ли син жи‖, IX зууны 
дунд үе) 
(24) 何不早说，恰被人借去

．．
了也（五灯会元）Хүн зээлдсэнийг яагаад эрт хэлсэнгүй вэ?    

(―Вү дэн хуй юань‖, XII зуун) 
 Хоѐр жишээнд орсон 来,去 нь үгийн сангийн бүтэн үг биш, чиглэхийн тусагдахуун болох нь 
эргэлзээгүй. Учир нь жинхэнэ чиглэхийн тусагдахуунт бүтэц мөн эсэхийг тогтоох нэг чухал 
шалгуур бол Np-S-patient+Vt+来/去 бүтэц юм. Иймэрхүү өгүүлэгдэхүүн-үйлэнд өртөгч (subject-
patient) шинж бүхий өгүүлбэр нь Vt+来/去 нийлэмжийг дахин хувиргах явцад сэдэв-үйлэнд өртөгч 
(topic-patient) шинж бүхий өгүүлбэрээс үүсчээ. Сэдэв-үйлэнд өртөгч шинж бүхий өгүүлбэрүүдэд, 
өгүүлэгдэхүүн-үйлдэгчийг сэдэв болон тусах үйл үг Vt хоѐрын хооронд оруулах боломжтой 
байдаг. Тэгэхээр Vd буюу 来, 去 хоѐр нь сэдэв-үйлэнд өртөгчийн юмуу эсвэл өгүүлэгдэхүүн-
үйлдэгчийн аль нэгний хөдөлгөөний чиглэлийг заасан хэрэг болно. Ийм өгүүлбэрүүд нь хоѐр 
утгаар ойлгогдоно. Өгүүлэгдэхүүн-үйлэнд өртөгч шинж бүхий өгүүлбэрт өгүүлэгдэхүүн-үйлдэгч 
нь өгүүлэгдэхүүн-үйлэнд өртөгчийн ард орох боломжгүй. Иймээс Vd болох 来, 去 хоѐр гагцхүү 
өгүүлэгдэхүүн-үйлэнд өртөгчийн хөдөлгөөний чиглэлийг л илэрхийлж байна. Бидний авч үзэж 
буй энэхүү түүхэн хувьслыг хураангуйлбал;  
 Хангийн үе    Зургаан улсын үе     Тангийн үе 
  T+Vt+Vdt         Sp+Vt+Vdt       Sp+Vt+来/去 
            T+Vt+来/去 
 Тангийн үед мөн Vt+来/去+O гэсэн шинэ бүтэц дэлгэрсэн байна. Энэ бүтцийг Зургаан улсын 
үед үүссэн гэдэг боловч тэр үеийн сурвалж бичгүүдэд тун ховор тохиолддог. Харин Тангийн үеэс 
өргөн хэрэглэх болсныг гэрчлэх олон жишээ байгаагаас,  

(25) 差人送来
．．
绢一疋（大唐求法巡礼行记）Тэр бидэнд жаахан сүү явуулжээ. (―Да Тан чью 

фа ли син жи‖, IX зууны дунд үе) 
(26) 我已取来

．．
三日香稻  （白衣金幢二婆罗门缘起经）Би гурван өдрийн турш анхилуун 

будааг авсан. (―Бай и жин чуан э‘р по луо мэн юань чи жин‖, IX зууны эхэн үе) 
 Тан-Сүнгийн үеэс өмнө тусагдахуун (object, O) нь тусах үйл үг Vt болон ;来/去 хоѐрын дунд 
нь ордог байсныг IV зууны үеийн Буддын сударт гардаг доорх жишээ гэрчилж байна: 

(27) 我已并取
．
明日米来

．
（中阿含经）Би маргаашийн хэрэгцээний будааг аль хэдийн авсан. 

(―Жүн а хан жин‖, 397-398 он) 
 Нийлмэл чиглэхийн тусагдахуунт бүтэц ч мөн Тангийн юмуу Таван улсын үед (907-979 он) 
үүсчээ. V+Vd1+Vd2 бүтцийг ч мөн X зууны үед хамаарагдах ―Зү тан жи‖ хэмээх бүтээлээс олж 
болно. Нийлмэл чиглэхийн бүтэц нь энгийн чиглэхийн бүтцээс шууд үүссэн байна. Жишээлбэл:  
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 (28) 师便打出去
．．．

（祖堂集）Багш тэгээд цохив. (―Зү тан жи‖, X зуун) 
 Бид мөн NP-О (нэрийн нийлц-тусагдахуун) нь V болон Vd1 эсвэл Vd2 хоѐрын дунд орсон 
V+NP+Vd1+Vd2 буюу V+Vd1+NP+Vd2 гэсэн  бүтэцтэй (аль аль нь V+NP+Vd бүтцээс үүссэн) 
өгүүлбэрүүдийг олж болно. Жишээлбэл:  
  (29) 我与你扶

．
它起来

．．
。（张协状元）Бид  үүнийг  босгоно. (―Жан Сиэ жуан юань‖, 1310-оос 

өмнө) 
 

Дүгнэлт 
Энэхүү өгүүлэлд Талмигийн онолд Хятад хэлийг дагуулт хэв шинжтэй хэл буюу S-хэл гэж 

үзсэнийг батлах зорилгоор хятад хэлний үйл үгийн чиглэхийн тусагдахуунуудыг тусгайлан авч 
судалсны үр дүнд бид дараах дүгнэлтүүдийг хийж байна: 

1. Сонгодог хятад хэлэнд хөдөлгөөний замыг өгүүлбэрийн үндсэн үйл үгээр илэрхийлж 
байжээ. Энэ нь хятад хэл эрт үед V-хэл байсныг харуулж байна. 

2. Зургаан улсын үе буюу V зууны үед Хятад хэлэнд чиглэхийн тусагдахуунууд анх бий 
болсон явдал нь уг хэлийг V-хэлнээс S- хэл рүү шилжихэд нөлөөлсөн, мөн тэр үеийн хятад хэл нь 
S- болон V-хэлнүүдийн аль алиных нь хэв шинжийг агуулсан холимог хэл байсан гэж үзэж байна.  

3. X зууны үед хятад хэл S- хэл рүү шилжих үйл явц бүрэн дууссан гэж хэлж болох бөгөөд 
энэ үеэс хөдөлгөөний замыг илэрхийлэх үүргийг чиглэхийн тусагдахуунууд гүйцэтгэх болжээ. Ер 
нь V-хэлнээс S-хэл рүү хувьсан өөрчлөгдсөн явдал нь зөвхөн хятад хэлний түүхэн үзэгдэл биш 
юм. Итали хэл болон Брюселлийн Франц аялгуу зэргийг Герман, Голланд хэлнүүдийн нөлөөгөөр 
мөн V-хэлнээс S-хэл болж өөрчлөгдсөн талаар Слобин бүтээлдээ [6] дурдсан байдаг.  
 

Товчилсон үгс 
S (subject) – өгүүлэгдэхүүн 
Sp (subject-patient) – өгүүлэгдэхүүн – үйлэнд өртөгч 
LP (locative phrase) –  орны нийлц 
NP (noun phrase) – нэрийн нийлц 
O (object) – (шууд болон шууд бус) тусагдахуун 
T (topic) – сэдэв 
t (transitive)  –  тусах   
V  (verb) –  үйл үг 
Va (verb of movement) – хөдөлгөөний үйл үг 
Vd (directional verb) – чиглэл заасан үйл үг  
Vdt (directional transitive verb) –  чиглэл заасан тусах үйл үг 
Vi (intransitive verb) – эс тусах үйл үг   
Vt (transitive verb) – тусах үйл үг 
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ 
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ 

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР 
Эрдэм шинжилгээний бичиг 
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ОРЧИН ЦАГИЙН МОНГОЛ ХЭЛНИЙ [u ʊ], ФРАНЦ ХЭЛНИЙ [y u]  

АВИАНЫ ТУРШИЛТ АВИАЗҮЙН СУДАЛГАА 
 

С. Булгантамир1 
Abstract  
We analyse and compare the tonic sounds [Ʊ, u] of the1st syllable of the Khalkha dialect of modern 
Mongolian and [u, y] of French by means of experimental phonetics. As a result of this observation, 
acoustic features of sounds such the formants differ in two languages.These four vowels are quintal and 
also characterized by the proximity of two of their formants F3/F2 or F4/F3. We suggest that higher 
formants contribute to better understanding of variations of these vowels. We also underline the 
importance of formants‘ measurements for elaboration of reference based on acoustic features in didactic 
methodology.  
 
Түлхүүр үг  
туршилт, монгол хэл, франц хэл, [Ʊ, y, u] авиа, формант /F1, 2, 3, 4/, өгүүлүүрийн байр.  
 
1. Удиртгал 

 Jones2 франц хэлний амны хөндийн авиаг, тэр дундаа [y u] (lu, loup) авиаг үндсэн эгшиг 
(cardinal vowels) авианы загвар гэж тодорхойлсон байдаг. Энэ үүднээс франц хэлний эгшиг авиаг 
төрөл ба төрөл бус олон хэлний эгшиг авиатай зэрэгцүүлэн судлах нь түгээмэл. Бид энэ удаагийн 
өгүүлэлдээ франц хэлний эл хоѐр авиаг монгол хэлний [u ʊ] (үл, хул) авиатай зэрэгцүүлэн 
судлахыг зорилоо. Монгол хүн, франц хэлийг сурахад [y u] авиаг, түүнчлэн франц хүн монгол 
хэлний [u ʊ] авиаг дуудахад бэрхшээлтэй байдаг тул энэ судалгааны үр дүн заах аргазүйн 
хэрэглэгдэхүүн болох талтай. 
 

2. Туршилт судалгааны аргазүй 
Юуны өмнө Монгол хэлний халх аялгууны хөмрөг-өөс 1-3 үет өргөн хэрэглээний [u]  орсон 

56, [ʊ] орсон 79, нийт 134 үгийг түүвэрлэн 134 үеийг 4 эрэгтэй авиалагчаар3 ӨМИС-ийн МСС-ийн 
Авиазүйн лаборатори болон МУИС-ийн Авиа студид тус тус уншуулж бичлэг хийлээ4. Эдгээр 
үгээс V, CV, VC, CVC CVCC бүтэцтэй 134 тэргүүн үеийг задалж, формант давтамжийн 1, 2, 3, 4-р 
бүрэлдэхүүнийг тоо баримтаар гарган зууч тооны хөмрөгт орууллаа. Энэ туршилт судалгааны үр 
дүнг франц хэлний мөн туршилтын аргаар хийсэн судалгаанд түшиглэн [y u] авиатай зэрэгцүүлэв. 
Түүнчлэн бид F2/F1 F3/F2 F4/F3 хэмжигдэхүүний хоорондын зайг харьцуулан, үүнээс үндэслэн 
өгүүлүүрийн байр ойролцоо авиануудыг илүү нарийвчлан тодорхойлохыг зорилоо. (13. х 47).  

Нийт бичлэгээс тухайн авиаг Praat (Boersma et Weenink, 1993-2014) программын 
тусламжтай авиа нэг бүрээр хувааж, авиа бүрийн дуун ухааны шинжийг тодорхойлох формантын 
эхний 4 бүрэлдэхүүнийг Сорбонны Их сургуулийн эрдэмтэн С.Gendrot-ын боловсруулсан script 
«analyse 1» (http://www.personnels.univ-paris3.fr/users/cgendrot/pub/download/analyse1.zip) 
программыг ашиглан автомат аргаар гарган авлаа. Ингэхдээ (6,25 миллсекунд бүрд) авианы эхэн, 
дунд, адагт хэмжилт хийж, үүнээс хамгийн тогтвортой хэсгийн хэмжигдлийг авав. Хэмжигдэл 
бүрийн үнэн зөвийг эргэн нягталсан болно. 

                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Европ судлалын тэнхим 
2 Jones D., Cardinal Vowels, Linguaphone Institute, London, 1956 
3 Авиалагч 1: Д. Н, эр., нас 27, халх; авиалагч 2: Б.Д., эр., нас 37, халх; авиалагч 3: С.Н., эр., нас 32, халх; Т. Б. эр., нас 25, 

халх. 
4  Cooledit2.1 программаар 44100 Hz,16 bits үзүүлэлтээр бичив. 
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 Ийнхүү тооцоолон гаргасан хэмжигдэхүүнийг дуун ухааны үүднээс шинжлэхдээ туршилт 
авиазүйн судалгаанд өргөн хэрэглэгддэг дараах ангиллыг баримталлаа. 
 Үүнд, 
 Формантын 1-р бүрэлдэхүүн буюу F1-ийн хэмжигдэхүүн амны хөндийн зайнаас хамааран 
өөрчлөгдөнө. 
  200-350 Гц  уйтан 
  350-400 Гц дэд уйтан 
  400-500 Гц уйтан дунд 
  500-550 Гц дунд 
  550-650 Гц агуу дунд 
  650-800 Гц дэд агуу 
  800+  Гц агуу 
 Формантын 2-р бүрэлдэхүүн буюу F2 нь хэлний урдуурхи, дундуурхи, хойгуурхи 
хэлэгдэхтэй холбоотой.  
  1600+ Гц  хэлний урдуурхи 
  1200-1600 Гц хэлний дундуурхи 
  -1200 Гц хэлний хойгуурхи 

 Формантын 3-р бүрэлдэхүүн буюу F3 нь уруулшсан байдал буюу амны хөндийн урд 
этгээдийн цуурайлууртай холбогдох бөгөөд уруулын авианы F3 бага байна.  
 

3. Монгол хэлний халх аялгууны [u ʊ] авиаг судалсан байдал 
Уламжлалт авиазүйд монгол хэлний халх аялгууны [u ʊ] авиаг тодорхойлохдоо, тухайлбал, 

Jacques Legrand (9. х16-17) [ʊ] хэлний хойгуурхи, уйтан, уруулын авиа бөгөөд франц хэлний bout, 
cou үгийн [u] хийгээд beau, sot, seau үгийн [o] хоѐр авианы дундуур дуудагдана. [u] авиаг хэлний 
урдуурхи, уйтан, уруулын авиа бөгөөд франц хэлний sous, fou үгэнд орох [u] болон rue үгийн [y] 
хоѐр авианы хооронд хэлэгдэнэ гэж тодорхойлжээ.  

Д.Батцогт, Ц. Өнөрбаян нар (9. х 59) [ʊ] нь эр эгшиг, хэлний угаар хэлэгдэх, амны хөндийн 
зай явцуу, уруулын, өргөлтөт үеийн урагшлаагүй богино эгшиг авиа, [u] нь эм эгшиг, хэлний 
дундуур хэлэгдэх, амны хөндийн зай явцуу, уруулын, өргөлтөт үеийн, ерийн богино эгшиг авиа 
гэж үзжээ. Ж. Санжаа, Ж.Надмид (6. х 107) нар [u] авиаг 2 хувилбартай гэж үзсэн. [u] хувилбар нь 
хэлний угаар хэлэгдэх, амны хөндийн зай явцуу, уруулын, өргөлтөт үеийн эр, урагшлаагүй богино 
эгшиг авиа, [u] хувилбар нь бараг хэлний дунд этгээдээр хэлэгдэх урагшилсан ерийн богино эгшиг 
авиа байна гэж тодорхойлжээ.  

С.Мөөмөө [u] авиаг хэлний дундуурхи, уйтан, уруулшсан, [ʊ] авиаг хэлний хойгуурхи, 
уйтан, уруулшсан авиа гэж тодорхойлжээ. Ж. Цолоо [u] хүчдэлгүй, сул, хэлний дундуурхи, 
уруулшсан богино эгшиг, [ʊ] хүчдэлтэй, чанга, хэлний угийн, уруулын, эс тагнайшсан, уйтан 
богино эгшиг (51). Оросын монголч эрдэмтэн  

Б. Я. Владимирцов халх аялгууны [ʊ] эгшиг хэлний хойгуурхи, уйтан, уруулын авиа, 
өгүүлэх үед хэл хойшилно, харин [u] авиаг хэлний дундуурхи, уйтан, уруулын авиа бөгөөд 
норвеги хэлний hus ―байшин‖ гэдэг үгийн u, франц хэлний lune  ―сар‖ хэмээх үгийн u–тэй төстэй 
дуудагдана гэжээ (2. х 159-163). 
 Акустик авиазүй буюу туршилт авиазүйн аргаар монгол хэлний халх аялгууны [u ʊ] авиаг 
дараахи эрдэмтэн судлаачид шинжилж тоон ба чанарын дүгнэлтийг гаргасан байна. Эрдэмтэн 
С.Мөөмөө (4. х 77) [ʊ] авианы формантын бүрэлдэхүүнийг F1=300-600, F2=750-1200 гэж гаргаад 
хэлний хойгуурхи, уйтан, уруулшсан авиа гэж тодорхойлжээ. 

Djamouri, Rialland нарын судалгаанд монгол хэлний халх аялгууны [u] авианы давтамж 
F1=275 ба F2=630, [ʊ] авианых F1=400, F2=875 байгааг хэмжин тогтоосон байна. 

Svantesson Jan-Ovon, Anna Tsendina, Anastasia Mukhanova Karlsson, Vivan Franzen нар 
монгол хэлний халх аялгууны [u ʊ] авиаг 3 авиалагчийн уншсаныг задлан шинжилж дараахи үр 
дүнг гаргасан байна. 

 
   A1 Гц AA A2 Гц  A3  A3 Гц 

[u]  F1 340 370 333 
 F2 1062 1032 1195 
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 F3 2519 2578 2620 
[ʊ]  F1 415 489  444 

 F2 974  956 1073 
 F3 2678 2712 2525 

 
Хүснэгт 1 – Svantesson  Jan-Ovon, Anna Tsendina, Anastasia  
Mukhanova Karlsson, Vivan Franzen нарын судалгааны үр дүн. Монгол хэлний халх 

аялгууны [u ʊ] авианы давтамжийн хэмжигдэхүүний авиалагч бүрийн дундаж 
Нийт 3 авиалагчийн хэмжигдэхүүнээс дунджийг гаргавал : 
[u] : F1=347 F2=1096 F3=2572 
[ʊ] : F1=449 F2=1001 F3=2638 болж байна. 
Судлаач Д.Батдорж (1. х 23-24), Д.Уртнасан (8. х 25-28) нар судалгааны ажлаараа дараахи 

үр дүнд хүрсэн байна. Судлаач Д.Уртнасан эрэгтэй, эмэгтэй авиалагчийн дунджийг тусад нь 
гаргаснаас бид эрэгтэй авиалагчийн дунджийг авлаа.  

 
 Авиа Формант SF AA XF 

Батдорж  [u] F1 279-366 310 
 F2 1037-1112 1081 
[ʊ] F1 445-540 498  
 F2 738-1050 864 

   Эрэгтэй  AA  
Уртнасан [u] F1 284-298 - 

 F2 985-1195 - 
[ʊ] F1 391-403 - 
 F2 1087-1117 - 

 
Хүснэгт 2 – Судлаач Ц.Батдорж болон Д.Уртнасан нарын монгол хэлний халх аялгууны [u 

ʊ] авианы формантын эхний хоѐр бүрэлдэхүүний хэмжигдэл. 
Эдгээр судалгааг нэгтгэж дүгнэвэл, монгол хэлний халха аялгууны [u] авиа уйтан, дэд 

уйтан, хэлний хойгуурхи авиа, [ʊ] авиа уйтан дунд, хэлний хойгуурхи авиа байна.  
 
4. Монгол хэлний халх аялгууны [u ʊ] авианы туршилт судалгааны үр дүн 
Бид энэхүү судалгаандаа монгол хэлний халх аялгууны түгээмэл хэрэглээний 134 үгийг 4 

авиалагчаар уншуулж, авиа бүрийн тогтвортой хэсгийн F1, F2, F3, F4 хэмжигдэхүүнийг тооцоолон 
гаргаж, дунджийг авиалагч бүрээр, дараа нь нийт дөрвөн авиалагчийн дунджийг гаргалаа.  

 
  A1 Гц A2 Гц  A3  A3 Гц A4 Гц ДундажГц 

[u] F1 312 300 327 296 309 
F2 1085 824 987 1116 1003 
F3 2518 2470 2448 2520 2489 
F4 3449 3556 3526 3573 3526 

[ʊ] F1 496 453 486 445 470 
F2 956  907 1073 974 997 
F3 2498 2558 2512 2734 2575 
F4 3289 3351 3367 3405 3353 

 
Хүснэгт 3 – Монгол хэлний  [u] бүхий 79 үг, [ʊ]  бүхий 56 үгийг А1-А4 авиалагчаар 
уншуулсныг авиалагч бүрээр F1, F2, F3, F4 формант бүрийн дундаж хэмжигдэхүүн. 
 
4.1. Монгол хэлний халх аялгууны [u ʊ] авианы F1, F2 давтамжийн тархалт 
Нэн тэргүүнд бид F1, F2 хоѐрын харьцаагаар монгол хэлний халх аялгууны [u ʊ] авианы 

тархалтын болон дунджийн зургийг харуулъя.  
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Зураг 1 – Монгол хэлний у бүхий 79 үг, ү бүхий 56 үгийг 1-4 авиалагчаар уншуулсныг 
авиалагч бүрээр дундаж хэмжигдлийг гаргаж F1/F2 давтамжийн тархалт болон нийт 4 
авиалагч бүрийн дунджийг үсгээр тэмдэглэв.  
Зургаас үзвэл, монгол хэлний халх аялгууны [u] авиа нь хэлний хойгуурхи, амны хөндийн 

зай уйтан бол, [ʊ] авиа нь хэлний хойгуурхи, уйтан боловч [u] авиатай харьцуулахад үл мэдэг 
нээлттэй хэлэгдэж байгаа нь харагдаж байна.  
 
 4.2. Монгол хэлний халх аялгууны [u ʊ] авианы F1/F2, F3/F2 давтамжийн хоорондын зай. 

[u] F1/F2 давтамжийн хоорондын зай багасах тусам авиа хэлний хойгуур хэлэгддэг бол 
уруулын эгшгийн тухайд F2/F3 хоорондын зай бага байна гэж үзжээ (13. х 145). Энэ үндэслэлийг 
баримтлан F1/F2, F3/F2 давтамжийг харьцуулж үзэхэд дараахи байдалтай харагдаж байна. 

 F2/F1 F3/F2 
u 524 1646 
ʊ 454 1651 

Хүснэгт 4 – Монгол хэлний [u ʊ] авианы F2/F1, F3/F2 давтамжийн хоорондын зайн тоон 
үзүүлэлт. 

 

 
Зураг 2 – Series1=[u], Series2=[ʊ] авианы F1/F2, F3/F2 давтамжийн хоорондын зайн 

харьцуулал. 
Дээрх зургаас харахад [u ʊ] хоѐр авиа ижил уруулшсан буюу амны хөндийн урд 

цуурайлуурын хэмжээ ижил, харин F1/F2 давтамжийн зай зөрүүтэй байгаа нь [u] авиа [ʊ] авианаас 
урдуур хэлэгдэж байгаа нь харагдаж байна.  

 
5. Монгол, франц хэлний [u, ʊ] ба [y u] авиаг зэрэгцүүлэх нь  
Франц хэлний амны хөндийн эгшиг авианы судалгааг олон эрдэмтэн хийсэн байдгаас бид 

дараахи гурван судалгааг (13)  сонгон авлаа. Calliope (Tubach, 1989) үгийг уншуулж авиаг задалсан 
байдаг бол Gendrot ба Adda-Decker (2005) нар судалгаагаа гийгүүлэгч хийгээд аялгын янз бүрийн 
орчин бүхий нэвтрүүлгийн 2 цагийн бичлэг дээр үндэслэн хийсэн. Гурав дах нь заах аргазүйн 
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судалгаа бөгөөд авиаг дангаар дуудуулан задалсан учир өмнөх хоѐр судалгааны үр дүнгээс 
ялгаатай гарчээ. Энэ 3 судалгааны үр дүнг зэрэгцүүлэн үзээд бид дараахь дүгнэлтийг хийж болно. 

Амны хөндийн зай уйтан хэлэгдэх [y u ʊ] авианы F1-ийн хэмжигдэхүүн бага гарна. Хэлний 
урдуур хэлэгдэх [y] авианы F2 нь өндөр, харин хэлний дундуур ба хойгуур хэлэгдэх [u ʊ] авианых 
бага гарна. Gendrot ба Adda-Decker нарын судалгаа нь өөр өөр гийгүүлэгч, аялгын ялгаатай орчинд 
хийсэн тул эгшиг авианы үзүүлэлтүүд хэлний дундуур  дуудагдах шинжтэй байгаа нь Lindblom 
(1963)-ын онолоор «target-undershoot» буюу хүрэх ѐстой хэмжигдэлд хүрч дуудаагүйтэй 
холбоотой. Хэлэхүйн урсгалд эгшиг гийгүүлэгчийн орчин болон аялга ийнхүү харилцан бие 
биедээ нөлөөлдөг тухайд дийлэнхи судлаачид санал нэгддэг. Тухайлбал, урд ба хойно орох 
гийгүүлэгч тухайн эгшгийн шинжид нөлөөлдөг тухайд эрдэмтэн Ж. Санжаа, Ж. Надмид нар 
―Гийгүүлэгч авиа үгийн ерөнхий дүр төрхийг бүтээдэг бөгөөд дээр нь өргөлтөт үеийн эгшгийг 
нэмбэл ямар монгол үг байж болохыг барагцаалан хэлж болно‖ (5. х. 140)  Харин авиаг дангаар нь 
дуудуулан бичсэн гурав дахь судалгааны үр дүнгээс авианы формантын хэмжигдэхүүнүүд тод 
ялгаран ажиглагдаж байна.  
Эг XF1 XF2 XF3 XF4 
 Call G&A Didac  Call G&A Didac  Call G&A Didac  Call G&A Didac  
y 305 371 276 2046 2063 2091 2535 2745 2579 3570 - 3826 
u 311 404 291 804 1173 779 2485 2742 2648 3550 - 3980 
Хүснэгт 1 – Calliope (Tubach, 1989) (Call), Gendrot et Adda-Decker (2005) (G&A) болон Заах 
аргазүйн багийн (Didac) хийсэн судалгааны авиа бүрийн F1, F2, F3, F4 давтамжийн дундаж 
хэмжигдэл. 

Эдгээр судалгааны үр дүнг харьцуулан үзвээс, франц хэлний [y] авиа хэлний урдуурхи, 
уйтан бол [u] авиа хэлний хойгуурхи, уйтан авиа болох нь харагдаж байна.  

Монгол хэлний [u ʊ] хийгээд франц хэлний [y u]  авиаг тус бүр F1:F2 давтамжийн 
өгүүлүүрийн байрын тархалтыг харьцуулсныг дараахи зурагт үзүүллээ. Ингэхдээ дээрх гурван 
судалгааны үр дүнгээс франц хэлний [y u] авианы дундаж хэмжигдлийг тооцон гаргасан болно. 
Тархалтын байдлыг хүрээлэн харуулж, дунджийг сумаар заан тус тус онцлон харууллаа.  

 
Зураг 3 – Монгол хэлний [u ʊ], франц хэлний [y u] авианы   F1:F2 давтамжийн тархалтын 

болон дундаж хэмжигдэхүүний зураг.  [u] mon,  [ʊ] mon,   [y] fr,  [u] fr тус тус тэмдэглэв.  
 
 Монгол хэлний халх аялгууны [u], [ʊ], франц хэлний [u] авиа хэлний хойгуур, франц 
хэлний [y] урдуур хэлэгдэж, харин амны хөндийн зайн хувьд монгол хэлний [u], франц хэлний [y 
u] авиа уйтан, монгол хэлний [ʊ] авиа уйтан дунд байгааг эндээс харж болно. 
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Зураг 4 – Монгол, франц хэлний [u ʊ y u] авианы  F2/F1, F3/F2 давтамжийн хоорондын зайг 
диаграммаар үзүүлэв. Series1-F2/F1, Series2-F3/F2, 1-[u] mon, 2-[ʊ] mon, 3-[y] fr, 4-[u] fr. 
 

Дээрх зураг дээр зэрэгцүүлэн үзвээс, F2/F1 хоорондын зай франц хэлний [y] авианы хувьд 
хамгийн өндөр байгаа нь уг авиа нь бусад 3 авиатай харьцуулахад хэлний хамгийн урдуурхи авиа 
болохыг илтгэж байна. F3/F2 хоорондын зай франц хэлний [y] авианых хамгийн бага байгаа нь энэ 
авиа бусад авиатай харьцуулахад хамгийн уйтан хэлэгдэж байгааг баталж байна. Бусад  [u ʊ u] 
авианы тухайд эдгээр үзүүлэлт ойролцоо байгаагаас өгүүлэхүйн байр ойр байгаа гэж дүгнэж 
болно. Гэхдээ монгол хэлний [ʊ] авианы амны хөндийн зай уйтан дунд буюу бусдаасаа үл ялиг 
нээлттэй хэлэгдэж байгаа нь харагдаж байна. 

 
Дүгнэлт 

1. Монгол хэлний халх аялгууны өргөлтөт үеийн [u] авиа нь хэлний хойгуурхи, амны хөндийн зай 
уйтан, [ʊ] авиа нь хэлний хойгуурхи, уйтан дунд байна.  

2. Монгол хэлний халх аялгууны өргөлтөт үеийн [u ʊ] хоѐр авиа ижил уруулшсан буюу амны 
хөндийн урд цуурайлуурын хэмжээ ижил, харин F1/F2 давтамжийн зай зөрүүнээс [u] авиа нь 
[ʊ] авианаас урдуур хэлэгдэж байна хэмээн үзэв. 

3. Монгол хэлний халх аялгууны [u ʊ] болон франц хэлний [u] авиа хойгуур, франц хэлний [y] 
авиа урдуур хэлэгдэж, харин амны хөндийн зайн хувьд монгол хэлний [u], франц хэлний [y u] 
авиа уйтан, монгол хэлний [ʊ] авиа уйтан дунд байна. 

4. Судалгааны үр дүнг монгол, франц хэл сурах, сургах явцад хэрэглэгдэхүүн болгон ашиглах 
боломжтой юм.  
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“МЕНТАЛИТЕТ” БА  “МЕНТАЛЬ ЧАНАР” ХЭМЭЭХ НЭР 
ТОМЬЁОНЫ ТАЛААРХ ЗАРИМ ТАЙЛБАР 

 
П.Владимир1 

Г.Лодой 2 
Abstract 
It is logical that scientists and researchers study the mentality system of humans based on their 
professional characteristics. At the same time researchers try to solve different aspects of mentality 
problems applying their own experience and scientific methods. Despite to their relation to the  scientific 
field the researchers and scientists belong to, their research outcomes should suit certain objective 
conditions. In this case scientists should pay attention to their methodology of study and research.  
Generally, every science has an explanation not only of the methods of its study, but also the structure and 
the knowledge of the natural. 
 
Түлхүүр үг  
менталитет, менталь чанар, төсөөлөл, ухамсар, угсаатан, ертөнцийг үзэхүй. 
 
ХХ зууны эхэнд дэлхийн тавцанд сөрөг үзэл бодолтой социалист, капиталист хоѐр улс 

төрийн тогтолцоо бий болсноор үндэсний, ард түмний, угсаатны, цаашилбал хүний оюун санааны 
томоохон үзэгдэл болох менталитет, ертөнцийг үзэхүйд бие биеэ үзэн ядах үзэл хандлага зонхилж, 
түүнийг  төрийн бодлого болгон явуулдаг байсан цаг саяхан. Уг бодлогын улмаас социалист 
лагерьт багтдаг байсан улс оронд үндэсний менталитет улам далд байдалд орж, нийтээр мөрдөж 
байсан ―коммунист‖ үнэлэмжтэй болсноор үндэстэн хоорондын  харьцааны зөрчил гүйнзгийрч, 
өнөө хүртэл үр дагавар нь  энэ харьцаанд сөргөөр нөлөөлж буйг олон тооны баримт баталдаг юм.    
 Ер нь хүн төрөлхтөн үндэстэн хоорондын, үндэстэн дотрох тэмцлийг зогсоохын тулд 
харилцааны тэнцвэр, түүний уялдаа холбоог  өнөө хүртэл хайсаар л байгаа. Бидний бодлоор уг 
тэнцвэр, төрийн явуулж буй эдийн засгийн өөрчлөн байгуулалт, аливаа үндэстний хөгжлийн үр 
дүн нь  менталитет, ертөнцийг үзэхүй болон тэдний  төлөвшүүлсэн үнэлэмжийн тогтолцоотой нягт 
холбоотой.  Иймээс л сүүлийн үед үндэстний, угсаатны, ард түмний, нийгмийн, бүлгийн, 
мэргэжлийн гэх мэт менталитетийн асуудал судлаачдийн сонирхлыг татах болжээ.  

―Менталитет‖ хэмээх ойлголтыг саяхнаас (ХХ зууны эхэнд) хүмүүнлэгийн шинжлэх 
ухаанд хэрэглэх болсон гэж үздэг. Түүнчлэн энэ ойлголт нь зөвхөн өнгөрсөн үеийг бус өнөөгийн 
нийгмийн байдал, соѐлыг тодорхойлохын зэрэгцээ нийгмийн олон хурц асуудлыг менталитетийн 
тусламжтайгаар шийдвэрлэх бололцоог ч нэмэгдүүлдэг. Үүнийг эерэг тал нь гэж хэлж болно. 
Сөрөг тал нь  энэ нэр томьѐо өргөн хэрэглээтэй учраас олон утга санаа илэрхийлдэг. Тийм учраас 
агуулгыг нь тодорхойлоход  хүндрэл тулгардаг ба өнөөдөр уг нэр томьѐог бүрэн хэмжээгээр нь 
тайлбарласан нэгдсэн нэг тодорхойлолт байдаггүй нь үүнтэй холбоотой гэж үздэг.  

Уг нэр томьѐоны үүсэл гарлыг хожим үеийн латин хэлний ―mens‖, ―mentis‖ гэдэг язгуураас 
бий болсон гэдэг ба янз бүрийн хэлбэрээр санскрит хэлэнд хэрэглэгддэг байжээ. Эртний 
Энэтхэгийн ―Упанишадууд  (багшийн хөлд сөгдөхүй) нь хамгийн нэр хүндтэй, зонхилох нөлөө 
бүхий‖[2.х36] бүтээлүүдэд ―mens, mentis‖ гэдгийг ―ухамсартай холбоотой‖, ―сэтгэхүйн‖, ―оюун 
санааны‖ гэдэг утгыг илэрхийлдэг гэж тайлбарласан байдаг. Цаашилбал уг ойлголт ухаан, 
сэтгэхүй, оюун бодол, сэтгэлгээний хэв маяг, ухамсар, ертөнцийг төсөөлөхүй, эрхэмлэл, ертөнцийг 
үзэхүй, үндэсний ухаарал гэх мэт утга илэрхийлж байсан бөгөөд өнөөдөр ч энэ санааг зарим  
                                                     
1 Доктор, МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Европ судлалын тэнхим 
2 Доктор, МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Философи, Шашин судлалын тэнхим 
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эрдэмтэн судлаач нар баримталдаг ажээ. Үүнээс улбаалан ойролцоо утга бүхий нэлээд урт үгсийн 
хэлхээ бий болсон байна. Уг латин язгууртай төрөл нэг гэж үздэг герман хэлний  ―die mentalitat‖ 
сэтгэлгээний хэв маяг , оюуны ухааны төлөв, англи хэлний ―mentality‖ - оюун ухааны хөгжил, 
оюун ухааны төлөв, сэтгэхүйн төлөв байдал, франц хэлний ―mentalite‖ сэтгэлгээний хэв маяг, 
сэтгэхүйн төлөв байдал,  оюун ухааны баримжаалал, оюуны ухааны төлөв гэх мэт ойлголтуудыг 
нэрлэдэг.  

Баруун Европын судлаачдийн бүтээлд уг үзэгдлийг илэрхийлсэн ―менталитет‖ гэдэг нэр 
томьѐог л хэрэглэдэг. Харин орос судлалд ―менталитет‖ гэдэг нэр томьѐогоос гадна ―менталь 
чанар‖ (ментальность) гэдэг нэр томьѐог давхар хэрэглэдэг. Үүний улмаас энэ хоѐр нэр томьѐоны 
талаар дараах үзэл баримтлал байдаг.  

Зөвлөлт Холбоот Улс задарсны дараа ―менталь чанартай‖ холбоотой асуудалд шинэ 
өнцгөөс ханддаг болсон юм. Өмнө нь энэ асуудал зөвхөн түүхчдийн сонирхолыг татаж байсан бол 
өнөөдөр тусгаар тогтносон улсууд өөрийн өвөрмөц шинжийг эргэн санах, сэргээх талаар нэлээд 
анхаардаг болсон юм. Өөрийн түүх, үнэлэгдэхүүнээ хянаж дахин үнэлэх,  хэдэн зуун жилийн 
өмнөх уламжлал, зан заншлаа сэргээн мөрдөх үйл явц нь тусгаар тогтсоны илэрхийлэл болж, 
шинээр бий болсон ертөнцөд өөрийн байр сууриа эзлэх, өөрийгөө угсаатан, үндэстэн гэдгийг 
ухааран ойлгох үйл явц нэлээд идэвхтэй явагдаж эхэлсэн юм.  

Менталитетийг судлахад гарч буй нэг бэрхшээл  нь түүний агуулгыг тодорхойлоход  уг нэр 
томьѐог ОХУ-д ―менталитет‖ ба ―менталь чанар‖ (ментальность) гэж  хуваасантай холбоотой гэж 
үздэг.  

Менталь үзэгдлүүдийг судалж буй зарим эрдэмтний  үзэж байгаагаар ―менталитет‖, 
―менталь чанар‖ хоѐр нь ижил утгатай үгс. 1993онд [17 х.72] ―Вопросы философии‖  сэтгүүлээс 
зохион байгуулсан дугуй ширээний уулзалтын материалд энэ хандлага ажиглагддаг. Харин өөр нэг 
хэсэг эрдэмтэд ―менталитет, менталь чанар хоѐрыг зааглаж буй хил хязгаар нь ... зохих хэмжээгээр 
мэдрэгдэхгүй байна‖ [7.х.73-95] гэсэн үзэл бодлыг баримталж байжээ. ―Энэхүү ойлголтын уг чанар 
нь тодроогүй нөхцөлд,  олон  хандлага ба санаа орших үед  ―менталитет‖ ба ―менталь чанар‖ гэж 
хуваах зохимжгүй гээд ирээдүйд энэ ойлголт нийгмийн философийн үндсэн категори болж, 
тодорхой үзэгдлийг илэрхийлдэг болохоор шийдэгдэнэ‖[9.х.7]  гэж В.А. Додонов бичжээ.   

Гэвч Оросын зарим судлаач  ―дээрх хоѐр ойлголтын хооронд зааг, ялгаа байхгүй 
байгаагийн улмаас энэ ойлголтуудын уг чанарыг  тодорхойлж буй бусад ойлголт  нь хоорондоо 
холилдоод байдаг‖[11.х.11] гэжээ. Хэрвээ энэ хоѐр нэр томьѐо ижил утгатай  гэж үзвэл  нэгэн зэрэг 
хэрэглэх  шаардлагагүй гэдэг санааг зарим судлаач хэлдэг байлаа. 

―Менталь чанар‖-ыг ―менталитет‖[10.х.8] хэмээх үгийн слав  хувилбар гэж үздэг өөр нэг 
санаа байдаг. Гэвч энэ хоѐр ойлголтыг орос хэл дээр нэгэн зэрэг бие биенээс нь үл хамааран 
хэрэглэдэг. Иймд уг санааг зөв гэж хүлээн зөвшөөрөх  мөн боломжгүй  юм.  

С.Л. Катречко ―менталитет‖-ийг судлахдаа   зарим үндэстэн ―менталитет‖тэй, зарим нь  
―менталь чанартай‖[12.х.10] байдаг гэж  үздэг. Гэвч  үндэстэнг ингэж хоѐр  хуваах нь мөн л 
зохимжгүй. Яагаад гэвэл ―менталитет‖ нь аливаа үндэстний салшгүй нэг шинж чанар юм.  

Дээрх хоѐр ойлголтыг зааглах оролдлого  хийсэн судлаачдын нэг бол В.В. Козловский юм. 
Түүнийхээр, ―менталитет‖ нь ―менталь чанар‖-ын журамтай байдлыг илэрхийлдэг,  хүрээлэн буй 
ертөнцөд  тогтсон хэв (стереотип)  харьцааг тодорхойлдог, гадны нөхцөл байдалд дасан зохицдог 
боломжоор хангадаг ба нийгмийн зан төлөв байдлын сонголтыг тодорхойлдог  гэжээ. ―Менталь 
чанар‖ нь  нэг  талаас – нөхөн үйлдвэрлэл ба үйл ажиллагааны  дасал болсон зуршлыг хамгаалах 
өдөр тутмын үйл ажиллагаа юм. Нөгөө талаас менталь чанар бол бие хүний эсвэл бүлгийн 
сэтгэхүйн чанар буюу хэд хэдэн хэв шинж болон мөн  танин мэдэхүй, мэдрэмжийн (аффективный) 
ба зан төлөв байдлын шинжүүдийн нийлбэр юм. В.В.Козловский ―менталь чанар‖ гэдэг бол 
―менталитетийн‖ хялбарчилсан хэлбэр гэж тодорхойлжээ. Гэвч ―менталитет‖, ―менталь чанар‖ 
хоѐрыг  хүний хүртэхүй, төсөөлөл, харилцаа ба үйлдлийн олон хэмжээст үзэгдлийн хувьд  олон 
талаас нь тодорхойлж болно гэсэн судлаачийн ерөнхий дүгнэлт уг нэр томьѐоны хоорондын хил 
заагийг арилгаж, уг хоѐр ойлголт бие биедээ шингэж, хоорондоо  ялгагдахгүй болсноор өөрийн 
агуулгын онцлогийг гээдэг юм [8.х.37].  

Украйны судлаач В.Г. Нестеренко ―менталитет‖, ―менталь чанар‖ хоѐрыг дараах байдлаар 
томьѐолжээ. ―Менталь чанар‖ гэдэг ойлголт нь ухаараагүй, тогтсон ертөнцийг төсөөлөхүйн  
нийлбэр ... Менталитет нь тодорхой бүлэг хүмүүст  хамаарч буй ухаараагүй ахуйн ба зан төлөв 
байдлын тохируулагчийн тогтолцоо юм. Уг тогтолцоо нь зохих менталь чанараас урган гардаг ч 
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түүнийгээ дэмждэг [10.х.76]. Гэвч энэ тодорхойлолт нь  нэг талыг хэт их баримталсан гэж  хэлж 
болох юм. Учир нь: нэгд, менталь чанарын нэг талыг л дурдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл,  зөвхөн үл 
ухамсарлахуйн давхаргыг хөндөж, хоѐрт, менталь чанарыг хамт олны сэтгэлзүйтэй  харьцуулаагүй  
юм.  

Д.В.Полежаев [13.х.139-140] нь ―менталитет‖, ―менталь чанар‖ хоѐрыг бүхэл ба хэсэг гэж 
харьцуулж үзэх санал дэвшүүлжээ. Түүний бодлоор ―бие хүний менталь чанар‖ нь хувийн 
ухамсарын далд түвшин. Харин ―менталитет‖ гэдэг айд  нийгмийн оюун санаа бүхэлдээ багтдаг. 
Юуны түрүүнд нийгэм-улс төрийн байгууламжийн онцлогоос урган гарч буй  нийгмийн үзэл 
суртлын зарчмууд ордог гэжээ.  

Дээрх үзэл бодолтой төсөөтэй саналыг Е.А.Ануфриев, Л.В.Лесная нар дэвшүүлжээ. Тэд 
―менталь чанар‖-ыг менталитетийн хэсэгчилсэн, аспектын илэрхийлэл гэж ойлгодог. Гэвч уг 
илэрхийллийг субьектын оюун ухааны төлөвд бус харин  менталитеттэй холбоотой эсвэл түүнээс 
урсан гарч буй үйл ажиллагаанд нь илэрдэг... жирийн амьдралд дийлэнх тохиолдолд менталь чанар 
илэрдэг.... харин онолын задлан шинжлэхүй хийхэд ―менталитеттэй‖  ажиллах нь илүү зохимжтой 
‖ [14.х.24] байдаг гэдэг санаа илэрхийлжээ.  

Үүнтэй ойролцоо санааг Л.Н.Пушкарѐв илэрхийлжээ. Түүний бодлоор ―менталитет‖  нь 
(―сэтгэхүй‖, ―ухамсар‖ гэдэг айн адил) бүх нийтийн, бүх хүн төрөлхтний ач холбогдол бүхий 
ойлголт юм. Харин ―менталь чанарыг‖ янз бүрийн бүлэг-страт болон түүхэн үе шатуудад 
хамааруулж болно гэжээ. Уг дүгнэлтийг Пушкарѐв Л.Н. нь орос хэлний ―ментальность‖ гэдэг үг  
тэмдэг нэрээс гаралтай, ―ость‖ гэдэг дагавар нь нэр үгэнд хийсвэр утга оруулдаг, чанар эсвэл 
байдал заадаг гэдэг санаанд тулгуурлан хийжээ.  Үүний улмаас ―ментальность‖ – ―менталь чанар‖ 
нь тухайн хүнд (хамт олонд), тодорхой цаг хугацаанд л хамаардаг бөгөөд энэ нь сэтгэх чадвартай 
хүний шинж чанар [14.х.39] гэж үзэж болно гэжээ. Гэхдээ ―менталь чанарт хамт олны төсөөллийг 
хамааруулдаг учраас‖ [14.х.125] судлаачийн дэвшүүлсэн уг тодорхойлолтыг хүлээн зөвшөөрөх 
боломжгүй юм. Цаашилбал, менталь чанарын энэ шинж чанарын улмаас л түүнийг өөрийн 
үзэмжээр, дураараа өөрчлөхөд төвөгтэй байдаг.   

Судлаач О.Г.Усенко нь бие хүн тодорхой нийгэм ба цаг үед хамаарагддагийг  илэрхийлдэг, 
ердийн тогтмол бүтцүүдийг хувийн сэтгэцийн өөртөө хадгалах чадварыг менталь чанар гэж  
тодорхойлохыг санал болгожээ. ―Менталь чанар‖ нь өөрийн тодорхой түүхэн илэрхийллээ янз 
бүрийн цаг үе, ард түмний менталитетээр илэрхийлдэг [16.х.23-77] юм.  Уг тодорхойлолт нь арга 
зүйн хувьд зөв гэж хэлж болох боловч менталь чанарыг ―тодорхой түүхэн үеийн менталитетийн‖ 
хувьд тодорхойлох нь зохимжгүй санагдаж байна.      
 ―Менталитет‖, ―менталь чанар‖ гэсэн хоѐр ойлголтын ялгааг тайлах зорилгоор нэг талаас 
уг хоѐр ойлголтыг нэгтгэж буй, нөгөө талаас – ялгаатай шинжийг нь тодорхойлон авч үзъе.  
 Юуны түрүүнд, энэ хоѐр ойлголт хамт олны сэтгэлзүйн хүрээнд хамаардаг. Хоѐрт, уг 
ойлголтууд угсаатны сэтгэл зүйн хүрээнд багтдаг. Гуравт, ―менталь чанар‖ нь ―менталитет‖-ийн 
хялбарчилсан хэлбэр гэж үздэг тал бий. Үүний улмаас   угсаатны ―менталь чанар‖ нь үндэсний 
―менталитет‖- ийг төлөвшүүлдэг анхны үе шат гэж ойлгож болох юм. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ 
үндэсний менталитет нь – ертөнцийг үзэхүй бол, угсаатны менталь чанар нь – ертөнцийг 
төсөөлөхүй, үндэсний менталитет нь үндэстний салшгүй шинж бол угсаатны менталь чанар нь    
үндэстэн гэж нэрлэгдэх хүртлэх хөгжлийн үе шатыг бүрэн туулаагүй бага ястны чанар [6.х.22] юм. 
(Зураг 1).    
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Зур. 1. ―Менталитет‖ба ―менталь чанар‖ гэсэн хоѐр ойлготын харьцаа 
Зөвлөлтийн Нэвтэрхий  тольд түүхийн явцад бүрэлдэн тогтсон омог, ястан, үндэстэнг 

нэрлэж буй бүлэг хүмүүсийг угсаатны нийтлэг гэж тайлбарлажээ. Ястан гэдэг нь үндэстэн 
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бүрэлдэхээс өмнө нь хэл, соѐл, газар нутаг ба эдийн засгийн хувьд түүхийн явцад бүрэлдэж 
тогтсон хүмүүсийн нэгдэл гэж тодорхойлжээ.  

Столетов Ф.В.  нь ―үндэстэн бий болохоос өмнө ястан бий болдог шиг  ―менталитет‖ 
төлөвшихөөс өмнө ―менталь чанар‖ нь  бүрэлддэг гэжээ. Менталь чанар нь  оюун санааны үйл 
ажиллагааны хэлбэр, байдал ба сэтгэлзүйн уян хатан үйл явцыг илэрхийлдэг. Харин ―менталитет‖ 
нь  зохих менталь чанараас шууд урган гарч тодорхой бүлэг хүмүүст хамаарагддаг амьдрал ба зан 
төлөв байдлын ухаарагдаагүй зохицуулагч систем‖ [15] гэж өөрийн судалгаандаа тэмдэглэжээ.  

Ихэнх судлаач ―менталитет‖-ийг хамт олны ухамсрын түвшинд бүрэлддэг, тогтвортой 
нийлбэрийн хандлагаар илэрхийлэгддэг гэж үздэг бол харин ―менталь чанар‖ нь харьцангуй 
шинжээрээ ялгаатай байдаг юм. 

Дээрх хоѐр ойлголтыг зааглах нь эерэг ба сөрөг үр дагавартай гэдэг нь ойлгомжтой. Өнөө 
үед энэ хоѐр ойлголтыг хатуу томьѐолоогүй ба нийтээр бүрэн хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрөөгүй 
байгаа. Үүнээс гадна уг хоѐр нэр томьѐог зааглах шаардлагатай гэсэн саналыг зарим судлаач  
дэмждэггүй учир  ойролцоо утга санаа илэрхийлсэн уг хоѐр нэр томьѐог зэрэг хэрэглэснээр 
хоорондоо холилдож хутгалдан ойлгомжгүй байдалд хүрснээр, ―менталитет‖, ―менталь чанар‖ 
гэсэн хоѐр ойлголтын утгыг тайлах хамгийн гол бэрхшээл болоод байгаа  юм. Нөгөөтэйгүүр, уг 
хоѐр ойлголтыг ялгаатай хэрэглэх нь менталь салбарт хандах хандлага нь илүү нарийн, тодорхой 
байдалд хүргэх  эерэг талтай. Орос хэлэнд ойролцоо санаа илэрхийлсэн хоѐр нэр томьѐо гарч ирсэн 
нь   бодит байдал дээр ойролцоо боловч, хоорондоо ялгаатай үзэгдлүүдийг тодорхойлж байгаатай  
ч холбоотой байж болох  юм.  

Менталитетийг ойлгохуйн талаарх асуудалд А.Я.Гуревичийн санаанууд онцгой байр 
эзэлдэг. Тэрбээр өрнө дахины менталь чанарын түүхийг боловсруулснаар ХХ зууны 80-аад онд 
менталитетийн түүхэн хэлбэр, түүхэн антропологийн бүрэлдэн төлөвших явцад зориулсан олон 
арван бүтээл туурвижээ. ―Түүхэн антропологийн чухал зорилтын нэг бол янз бүрийн эрин үе ба 
уламжлалд хамаардаг ертөнцийн төсөөллийг дахин сэргээхэд оршдог‖ [4.х.57] гэж тэрээр бичжээ. 
А.Я.Гуревичийн үзэж байгаагаар менталитетийг судлах санаа нь менталь чанарын түүх болон 
түүхэн антропологи хэмээх шинжлэх ухааны мэдлэгийн энэхүү салбарт үндсэндээ адил [5.х. 73-74] 
гэжээ. Түүний энэ санаа Францын ―Анналы‖ сургуулийн Ж.Ле Гоффын бодолтой зөрөлддөг ажээ. 
А.Я.Гуревич нь менталитет хэмээх ойлголтыг өргөн утгаар тайлбарладаг байсан ба ертөнцийг 
харахуй, ертөнцийг төсөөлөхүй гэдэг нэр томьѐотой адил утгатай гэж үздэг байлаа. Харин 80-аад 
оны сүүлээс Францын эрдэмтэн судлаачид ―менталь чанарыг‖ сэтгэхүйн ба зан төлөв байдлын 
автомат хэлбэр мэтээр хязгаарлагдмал ойлгодог болсноор төсөөлөл, үнэлэгдэхүүн, сонирхлыг 
илүүтэйгээр судалдаг байв. А.Я.Гуревич нь философид менталитетийг ойлгохуйн талаар хамгийн 
төгс төгөлдөр  үзэл бодлыг боловсруулсан гэж үздэг ба түүний хувьд менталитет нь хүн ба соѐлын 
оршихуйн шаардлагатай нийгмийн нөхцөл юм. Гуревич А.Я. нь 1960 онд Францын ―шинэ түүхэн 
шинжлэх ухааныг‖ дэмжигч болсноор нэг талаас тэр үеийн зөвлөлтийн албан  ѐсны үзэл бодлоос 
хөндийрч, нөгөө талаас олон улсын шинжлэх ухаанд түүний нэр хүнд маш их өссөн юм.  

Дээр өгүүлснийг дүгнэвэл, Оросын судлаач менталитетийг  тайлбарлахдаа мөн л  олон 
янзын санаа дэвшүүлдэг байсан ба энэ нь тэдний баримталж байсан үзэл бодлоос шалтгаалдаг 
байсан нь ойлгомжтой байна. Оросын судлаачдын хувьд менталитетийг аливаа үндэстэнд хамаарч 
буй шинж чанарыг агуулсан нийгмийн үзэгдэл гэж тайлбарлаж, энэхүү үзэгдэл нь уг үндэстний 
өвөрмөц онцлогийг тодорхойлдог гэж үздэг байжээ. Ер нь өрнө дахины философийн 
менталитетийн тухай тайлбаруудыг дээр дурдсан оросын судлаачдын санал болгосон нэр 
томьѐотой харьцуулбал нэлээд төстэй агуулгатай харагддаг. Энэ байдал нь ―менталитет‖ хэмээх 
ойлголтын агуулга нь Оросын философийн хувьд хаалттай зүйл байгаагүй бөгөөд энэхүү 
ойлголтын огтолцож буй цэг нь нийт хүн төрөлхтний хувьд нийтлэг шинжтэйн баталгаа болж 
байгаа ажээ.  

―Менталитет‖ гэдэг ойлголт шинжлэх ухаанд болон ердийн амьдралд амархан нэвтэрч 
орсон хоѐр шалтгаан байдаг. Нэгд нь, тоталитар нийгэмд адилхан, бие хүн нь нэг төрлийн тогтсон 
сэтгэхүйтэй байх ѐстой гэж үздэг байсны улмаас нийгмийн зарим давхарга, бүлэг, цаашилбал бие 
хүний сэтгэхүйн өвөрмөц онцлогийг илэрхийлж буй ойлголтын шаардлага байхгүй байсантай 
холбоотой. Хоѐрт нь, шинжлэх ухааны өргөн хүрээ нь ―ухамсар‖, ―нийгэм‖, ―сэтгэхүй‖ ―бие хүн‖ 
гэх мэтийн ай хэт онолжсон байдалд  эсрэг илэрхийлсэн хариу хандлага гэж хэлж болох юм. Мөн 
бие хүний онтологи утга холбогдлыг үл тоосон байдлын хариуд нь гаргасан хандлага  гэж үзэж 
болох юм.   
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Ийм учраас менталитетийг философийн асуудлын хувьд судлах явдал нь ―ухамсар‖, ―ард 
түмэн‖, ―нийгэм‖ гэдэг категориудыг хэрэглэж заншсан философийн хийсвэрлэлээс ангижрахад нь 
тус дэм болох аж. Менталитет нь нэг талаас хүний хувийн бүх шинжийг (байгалийн, нийгмийн, 
оюун санааны) нэгтгэдэг, нөгөө талаас, бие хүний өвөрмөц, давтагдашгүй шинж чанарт  
тулгуурладаг.  

Менталитетийг судлахад  хүний аливаа асуудалтай холбоотой бүх хандлагыг нэгтгэж, дүн 
шинжилгээ хийх шаардлагатай юм. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн зохимжтой аргазүй бол бүтэц 
үүргийн аргазүй гэдэг. Менталитет, сэтгэхүй хоѐрын ялгааг тэмдэглэхдээ менталитетийг олон талт 
бүрэлдүүлэгч хэсгийн нэгдэл, холбоо гэдэг үүднээс хандаж тайлбарладаг.   

Эцэст нь энэ бүхнийг харгалзан үзээд доорх дүгнэлтийг хийж байна. 
1. Менталитет ойлгохуйн асуудлыг хувьд олон утгатай, хөдөлгөөнтэй шинжтэй ба олон талт 

учир холбогдлыг агуулдаг. Иймд түүнийг менталитетийн янз бүрийн тодорхойлолт, 
ойлгохуйн тал,  хэлбэрүүдээр ангилж болно.  

2. Өнөөгийн байдлаар оросын (зөвлөлтийн) философид менталитетийн тухай нэгдсэн нэг 
хандлагыг боловсруулж чадаагүй хэвээрээ байгаа. Үүний улмаас уг нэр томьѐог төрөл 
бүрийн мэдлэгийн салбарт, олон утгаар хэрэглэдэг ажээ. 

3. ―Менталитет‖ хэмээх ойлголттой нэгэн зэрэг ухамсар, сэтгэхүй, үл ухамсарлахуй, хамт 
олон, хувийн, угсаатан, ард түмэн, соѐл гэдэг ойлголтуудыг хэрэглэдэг. 

4. Менталитетийг ойлгохуйн хандлагыг задлан шинжлэхгүйгээр түүний нарийн үзэл 
баримтлалыг бий болгох, үр дүнтэйгээр судлах боломжгүй юм. Өрнө дахины ба Оросын 
философийн уламжлалд менталитетийг ойлгох талаар хийсэн судалгаанд уг ойлголтыг 
тодорхойлох хандлага, хэрэглээ, түүнийг түүхэн антропологитай  харьцуулах арга 
хоорондоо зөрүүтэй гэж хэлж болох юм. 

5. Гэхдээ үндэсний ухамсар, үндэсний шинж, менталитет, менталь чанар хэмээх ойлголт ба 
нэр томьѐонд зохих журамд ороогүй ч гэсэн шинжлэх ухааны хөгжлийн энэхүү үе шатанд 
нийгмийн философийн хүрээнд менталистик гэдэг шинэ шинжлэх ухааны шинэ салбар бий 
болж байгаа гэж хэлж болох юм.  
ХХ зууны сүүлээс энэхүү  нэр томьѐо Монголын шинжлэх ухаан болон энгийн хэрэглээнд 

мөн орж иржээ.  Дээр дурдсан дүгнэлтэнд тулгуурлавал Монголд ч гэсэн уг ойлголтыг өөрийн 
харьяалагдаж буй салбар ухаанаас  хамаарч янз бүрээр тодорхойлдог гэж хэлж болох юм. 
Тухайлбал, доктор Н.Хавх монгол хүний менталитетыг нэлээд эртний үеэс улируулан философийн 
үүднээс судалж, ―менталитет‖ гэдэг нэр томьѐог ―унаган төрх‖ гэж монгол үгээр дүйлгэн 
хэрэглэсэн бол харин хэлсудлаач, доктор Ж. Баянсан ―Соѐл, хэл, үндэстний сэтгэлгээ‖ бүтээлдээ 
―аливаа хэлний шууд бус нэрлэлт бол тухайн хэлээр харилцагч үндэстний танин мэдэхүй, 
сэтгэлгээний хувьсал, хөгжлийн үр дүн, гэрч баримт болдог гэж үздэг. Гэвч сэтгэхүй нь нийт хүн 
төрөлхтөнд нийтлэг шинжтэй бол харин сэтгэлгээ нь ялгавартай, өвөрмөц онцлогтой байх зүйн 
хэрэг ажээ. Ийм учраас эрдэм шинжилгээний үүднээс сэтгэхүй, сэтгэлгээ хоѐрыг өнөө хутган 
хэлэлцэх учиргүй юм байна. Бид сэтгэлгээ гэдгийг латин гаралтай, англиар mentality, оросоор 
менталитет гэдэг нэрлэлттэй дүйлгэн ойлгож байгаа‖ [1.х.1-2] гэжээ. Доктор Г.Цэрэн нь 
―Монголчуудын үндэсний сэтгэлийн шинж төрх, араншингийн тухай асуудалд‖ өгүүлэлдээ 
менталитетийг ―үндэстний шинж төрх, араншин‖ [3 х.59]  гэж томьѐолж  хэрэглэжээ.  

Уг нэр томьѐог ―менталитет‖ гэдгээр нь хэрэглэсэн байдаг. Тухайлбал, судлаач Г.Ганхуяг 
―Монгол менталитет‖ өгүүлэлдээ ―менталитет гэдэг нь бодит байдлын субьектив дүр бөгөөд 
хүмүүсийн ертөнцийг ойлгох, ертөнцийг мэдрэх үйл явцыг тодорхойлж байдаг харьцангуй өнгөц, 
хувьсамтгай төсөөллийн цаад, тогтвортой систем болно‖ гэж бичжээ. Үүнээс гадна тэр ― ямар нэг  
хэмжээгээр нийт үндэстэнд байдаг ерөнхий менталитетээс гадна эрх баригчдын менталь шинж, 
ард түмний менталь шинж гэсэн менталитетийн тусгай төрөл байдаг‖ гэж тэмдэглэжээ. Бидний 
бодлоор судлаач Д.Ганхуяг нь Оросын эрдэмтдийн хэрэглэж буй ―ментальность‖ гэдэг нэр 
томьѐог ―менталь шинж‖ гэдэг нэр томьѐотой дүйцүүлэн хэрэглэжээ. Гэхдээ ―шинж‖ гэдэг нь 
тогтмол бус байдлыг илэрхийлдэг учраас   ―ментальность‖ гэдгийг ―менталь шинж‖ гэж нэрлэх нь 
учир холбогдлын хувьд нийцэхгүй гэж бодож байна. Иймд бид ―ментальность‖ хэмээх орос 
хувилбарыг ―менталь чанар‖ гэж нэрлэх нь зүйтэй гэж үздэг. Үүнээс гадна ―эрх баригчдын 
менталь шинж‖, ―ард түмний менталь шинж‖-ийг менталитетийн ―тусгай төрөлд‖ хамааруулж 
болохгүй гэж бид бодож байна.  
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2004 оны 03 сарын 02-ний өдрийн 053(1555) ―Өдрийн сонин‖-ы дугаарт Х.Тэмүүжин  
―Монгол менталитет ба зэрэмдэглэгдсэн ардчилал‖ гэсэн нэртэй  нийтлэлд  ―Ер нь аливаа улс  
үндэстний түүх хөгжиж ирсэн нөхцөл байдал, газар зүйн орчин, зэрэг нь өөр өөр байдаг нь 
түүнийг бусдаас ялгаатай үзэл бодол, зан үйлийн хэвшмэл шинжтэй болгодог. Үүнийг нийтлэг 
байдлаар үндэсний менталитет гэх бөгөөд нийгмийн аливаа өөрчлөлтийг амжилттай хэрэгжүүлэх 
эсэх нь энэхүү менталитетыг хэр зэрэг харгалзнаас шалтгаалдаг‖ гэж бичжээ.  

2004 онд Боловсролын Их Сургуулийн Нийгмийн ухааны тэнхим  ―Менталитет‖ гэдэг 
нэртэй эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн анхны дугаарыг хэвлэсэн юм. Өөрөөр хэлбэл, 
―менталитет‖ хэмээх ойлголт нь Монголын шинжлэх ухааны хэрэглээнд бараг арван жилийн өмнө 
орж ирсэн гэж хэлж болох юм. Уг дугаарт доктор А.Юндэндорж ―Монголчуудын менталитетийн 
онцлог‖ гэдэг өгүүлэлдээ менталитетийг улс төрийн талаас тайлбарлажээ.  
  Дээрх судлаач нарын ―менталитетийн‖ талаар илэрхийлсэн санаанд мөн л нийтлэг тогтсон 
агуулга бүхий тодорхойлолт харагдахгүй байгаа юм. Гэхдээ энэ ойлголт  Монголын шинжлэх 
ухаан ба энгийн хэрэглээнд орж ирснээр Монголын шинжлэх ухаан нь өмнөх ―намын бодлогоос‖ 
ангижран, анхаарлаа хүн рүү чиглүүлж байгаагийн нэг бодит илэрхийлэл болсон юм.  

Менталитет нь тодорхой бодгальд хамаардаг ба хүний төрөлхийн (биеийн өгөгдлүүд, 
темперамент, авьяас билиг ба бусад) шинжээр, хувийн болон нийгмийн туршлагаар нөхцөлдсөн 
сэтгэхүйн хэв маяг ба зан төлөв байдлыг нь хамарсан өвөрмөц нийгмийн үзэгдэл юм.  

Судлаачдын  мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалж менталитетийн талаар гаргасан олон 
ялгаатай саналаас өөрт тохирох тодорхой аспектыг сонгодог. Ингэх нь ойлгомжтой юм. Өөр өөр 
салбарын төлөөлөгчид өөрийн шинжлэх ухааны аргуудыг менталитет хэмээх олон талтай, нэлээд 
түвэгтэй, нарийн уг үзэгдлийг судлахад хооронд нь зохицуулах гэж оролддог ажээ. Иймд олон 
төрлийн шинжлэх ухааны үүднээс менталитетэд хэрхэн хандаж буйг харьцуулж үзье.  
 Хүн төрөлхтөн амьтны ба байгалийн ертөнцөөс ялгаран гарч ирсний улмаас ―байгаль ба 
биологийн шинж‖ хүний нийтлэгт маш гүнзгий шингэж чанарын түвшинд шилжсэн ажээ. Үүнд 
түшиглэн бид менталитетийн өөрийн ойлгохуйг санал болгож байна.   
  Бие хүн ба бүлгийн (бүлэг гэдэгт нийгэм, ард түмэн, угсаатанг багтааж байна) 
рациональ ба иррациональ шинжийг агуулсан ертөнцийг үзэхүйн болон нийгмийн оюун 
санааны соѐлын баримжааллыг менталитет гэж ойлгож байгаа юм.   
 Энэхүү тодорхойлолт нь, нэг талаас, нэлээд хялбарчилсан гэж санагдаж болох боловч, 
нөгөө талаас өөртөө маш гүнзгий учир холбогдолтой  үзэл баримтлалыг агуулсан юм.  
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Abstract 
In  this  article  we  have  made  an  analysis  of English  Participles in Mongolian  language and  
explained  why  it  is  important  and  useful  in  English  language  teaching.  
We  tried  to  determine  their  forms, structure, some  specific  features and  their  role  and  meaning  both  
in  English and Mongolian  languages . 
There  are  general  and  similar  aspects  between  English  and  Mongolian  participles,  when their  
formation is compared. Along with it, there  are  differences, caused by the  structure  of  two  languages  
and  its  features . 
In  this  article  we  have  noticed  the  ability  to  use  the  language  being dependent  on  the  ability  to  
bring  grammar  and  vocabulary  together. For that reason,  it  makes  sense  sometimes  to  teach  words,  
which  are  grammatically  linked.     
 
Түлхүүр  үг  
үйлт  нэр, үйлт  нэрийн  хэлхэц, үйлт  нэрийн  хэлбэр, үйлт  нэрийн  цаг,   үйлт  нэрийн  идэвхтэй  
хэв, үйлт  нэрийн  идэвхгүй  хэв. 

    
Даяаршиж  буй  нийгмийн  нөлөөгөөр англи  хэлний  хэрэглээ  өсөн  нэмэгдэж их  дээд  

сургуулиудад  ерөнхий  эрдмийн  англи  хэл, улмаар  мэргэжлийн  англи  хэлийг  үзэх  шаардлага  
зүй  ѐсоор  урган  гарч  ирж  энэ  чиглэлийн  дагуу  англи  хэлийг  зааж  сургах  үйл  явц  
хэргэжсээр  байна.  
   Шинжлэх  ухааны  холбогдолтой  ном  зохиолыг  гадаад  хэлээр  уншиж  ойлгох  чадвар  
дадал  эзэмших  нь  хэлний  бус  мэргэжлийн  ангийн  оюутан  сурагчдын  хувьд  бэрхшээлтэй  
байдаг  асуудлын  нэг  юм. Оюутнуудтай  бичвэр  дээр  ажиллахад  тэд  үгийн  утгыг  мэдэх  
боловч   өгүүлбэр  дэх  үгийг  холбон  гол  санааг  иэрхийлж  гаргаж  чадахгүй  байх  нь  түгээмэл  
ажиглагддаг. Энэ  нь  өгүүлбэрт  тухайн  үг  ямар  үүргээр  орж  байгаа, өөрөөөр  хэлбэл  үгийн  
сан, өгүүлбэр  зүй,  утга  зүй  зэрэг  хэлний  янз  бүрийн  түвшинд  хам  сэдвийн  хүрээнд  холбон  
ойлгож  чадахгүй  байгаатай  холбоотой  юм.   ―Хэл  зүйн  утга  нь  байрлалд  шүтэж, байрлал  нь  
холбоход  шүтэх  тул  бүтцийн  утга,холбохын  утга  нь  харилцан  нягт  шүтэн  барилдсан  зүйл‖3 
гэж  академич  Ш.Лувсанвандан  бичжээ.   Энэ  нь  өгүүлбэрт  тухайн  үг  хам  сэдвээс  хамаарч  
янз  бүрийн  утга-үүргээр  орж  байгааг  сайтар  ойлгож , зөв  оноон  орчуулах  шаардлагатай  гэсэн  
үг  юм. 
    Иймд  бид  шинжлэх  ухаан  техникийн  холбогдолтой  ном  зохиол  унших  явцад    
тааралддаг  хэл  зүйн  болон    өгүүлбэр  зүйн  ойлгоход  бэрхшээлтэй  тохиолдлууд, тухайлбал  
англи  хэлний  үйлт  нэр ( Participle) – ийн  хэлбэр, өгүүлбэр  дэх  үүргийг  монгол  хэлнээ  хэрхэн  
дүйлгэх  арга  зам, зүй  зохистой  хувилбарыг  илрүүлэн  олох  зэргээр    үйлт  нэрийг  хэрхэн  
хэрэглэх  болон  заах  аргыг  авч  үзэхийг зорилоо. 
    Гадаад  хэл  заахад  бичвэрийг  уншиж  ойлгож  сургах  олон  арга  барил  байдаг. Нэг  
нийтлэг  арга  нь  суралцагчдыг  өгүүлбэрийн  гол  гишүүдийг  олж  тодорхойлох, юуны  түрүүнд  

                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Гадаад хэлний төв 
2 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Гадаад хэлний төв 
3 Лувсанвандан Ш. Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэрийн бүтцийн асуудал. хэл зохиол судлал, 21-р боть, УБ.,1979, 

х.153 
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өгүүлэхүүнийг  (өгүүлбэрт  орж  байгаа  байрлал  өгүүлэхүүнтэй  зохицох  ѐс)  улмаар  хэлбэрийн  
шинжээр  нь  өгүүлбэрийн  бусад  гишүүдийг  тогтоон  тодорхойлох  явдал  юм.   Зарим  үед  
үгийн  сан – хэл  зүйн  задлал  хийхэд  хүргэдэг. Энэ  санааг  тухайлбал   И.Р. Рахманинов ― текст  
анализыг  хэл  зүйн  хэлбэр  бүтцээс  эхлэх  нь  зүйтэй. Учир  нь  гадаад  хэлээр  байгаа  текст  нь  
Л.В. Щербагийн  баталснаар  ―утга  бол  анхдагч‖ иймээс  түүнээс  ангид  авч  үзэх  аргагүй 1― 
гэжээ. 
    Бид  энэ  өгүүлэлдээ  англи – монгол  хэлний  үйлт  нэр  ба  үйл  нэрийн  зарим  хэлхцийг  
харьцуулах  судлагдахуун  болгож  авлаа. Мөн  загвар  жишээ  өгүүлбэрүүдийг  аль  болох  олон  
салбар    шинжлэх  ухааны  ялангуяа  байгалийн  шинжлэх  ухааны  мэргэжлийн  холбогдолтой  
ном  зохиолуудаас  түүвэрлэн  авч  анализ  хийхийг  оролдов.        Англи- монгол  хэлний  
өгүүлбэр  зүйд  хэдий  ижил  төстэй  хэлбэрүүд  байдаг  боловч  зөвхөн  тухайн  хэлнийхээ  
онцлогийг  илэрхийлэх  зүй  тогтол  ч  мөн  байдаг  билээ.  Тухайлбал  хоѐр  хэлний  үйлт  нэрийн  
хэлбэр, өгүүлбэрт  гүйцэтгэх  үүргийн  онцлогуудыг  харьцуулан  авч  үзье.  Англи  хэлний  үйлт  
нэр   (Participle) – ийн  талаар  одоо  хир  хэл  шинжлэлд  нэр  томьѐоны  талаар  маргаантай  санал  
зөрөөнтэй  байсаар  байна. Англи  хэлний  Participle – ийг ― үйлт  нэр‖(participle) , ‖ нөхцөлт  үйл  
үг‖(participle), ―үйл  нэр‖( gerund)  гэх  мэтээр  монгол  хэлнээ  олон  янзаар нэрлэжээ. Иймд  бид  
цаашид  англи  хэлнээ ―Participle―, орос  хэлнээ ―Причастие‖, монгол  хэлнээ  ―Үйлт  нэр‖ гэж  авч  
байсан  уламжлалт  нэр  томьѐог  уг  өгүүлэлд  баримталсан  болно. Англи  хэлний  үйлт  нэрийн  
янз  бүрийн  хэлбэрийг  монгол  хэлний  үйлт  нэр  буюу  цагт  нэрийн  айтай  харьцуулан  хэлний  
энэ  нэгжийн  хэл  зүйн  хэлбэр, утга, үүрэг, хэрэглээ, орчуулах  арга  барилын  онцлог  зэргийг  
авч  үзье. Англи  монгол  хэлний  үйлт  нэрийн  талаар  эрдэмтэн  судлаачид  нэлээдгүй  бичиж  
олон  тодорхойлолт  өгсөн  байдаг. ―Participle  is  a  word  having  the  characteristics  of  both  verb  
and  adjectives; especially: an  English  verbal  form  that  has  the  function  of  an  adjective  and  at  the  
same  time  shows  such  verbal  feature  as  tense  and  voice  and  capacity  to  take  an  object‖. ―Үйлт  
нэр  нь үйл  үг,тэмдэг  нэрийн  аль  алины шинжийг  агуулсан үг  юм.Ялангуяа  англи  хэлний  үйл  
нэрийн  хэлбэр  нь тэмдэг  нэрийн  шинжтэй  байхын  зэрэгцээ  үйл  нэрийн  онцлог  шинжүүд  
болох  цагийн  ай  болон  тусагдахуунтай  байх  боломжтой‖.2 

Англи  хэлний  сурах  бичигт тайлбарласан гол тодорхойлолтоор бол англи хэлний  
Participle (үйлт  нэр)  нь үйл  үг, тэмдэг  нэр, дайвар  үгийн  шинжийг  хадгалсан үйл үгийн эзэн  
биегүй  хэлбэр  юм. 
    Монгол хэлний үйлт нэр  нь  бүтээврийн  шинжээрээ  нилээд  өвөрмөц  онцлогтой  байдаг.  
     Өгүүлбэр дэх үгсийн хэл зүйн харьцааг бүтээврийн аргаар илэрхийлэх нь  хэлний түгээмэл  
үзэгдлийн  нэг  юм. 
    Орчин цагийн монгол хэлний сурах бичгүүдэд үйлт нэрийг дараах байдлаар тодорхойлжээ. 

1966 онд хэвлэгдсэн ―Орчин  цагийн  монгол  хэл‖ номонд ―Орчин  цагийн  монгол  хэлэнд  
үйлийн  явцын  зэрэгцээгээр уул юмын бэлгэ тэмдэг буюу үйлийн эзнийг  заадаг  нэр  үг, үйл  үг  
хоѐрын  аль  алины  шинжийг хадгалсан  бүлэг  үйл  үгийг  үйлт  нэр  гэнэ3‖ гэжээ. 
    Ц.Өнөрбаяны  ―Орчин  цагийн  монгол  хэлний  үг зүй‖ – д (УБ  1998)  ―Монгол  хэлний  
зүйн  ном  зохиол , сурах  бичигт ―үйлт  нэр‖, ―тэмдэг  үйл‖ ,  ―цагт  нэр―  зэрэг  нэрийн  доор  утга  
үүргийг  нь  тодорхойлсоор  ирсэн  - сан4 , - аа4 , - х,  - даг4, - наар4, - хуйц2  зэрэг  дагаварыг  
тодотгон  холбох  нөхцөл  гэнэ.  Эдгээр  нөхцөл  нь  үйл  үгийг  нэр  үгтэй  холбож,  тухайн  үйл  үг  
нь  холбогдох  нэрийнхээ  тодотгол  болдог. Энэ  нь  эдгээр  нөхцөлийн  үндсэн  үүрэг  юм. Ийм  
учраас  эдгээрийг  үйлийн  тодотгон  холбох  нөхцөл  гэж  нэрлэж  байгаа  юм‖4 

 Өвөр монголын эрдэмтэд орчин цагийн монгол хэлний сурах бичигт ―үйл  хөдөлгөөнийг  
заахын хамт хэрэг юмын бэлгэ чанар, шинж  тэмдэгийг зааж чаддаг, тусгай зүүврээр  илэрсэн  үйл 
үгийг тэмдэг үйл гэнэ. Тэмдэг үйл үг бол нэрийн чанартай үйл үг юм. Энэ аймаг үг бол тэмдэг  
нэр, жинхэнэ  үйлийн  аль алины  онцлогийг  заримдаг хадгалсан  ―завсрын―   чанартай  үг  юм5  
гэх  мэтээр  томьѐолжээ. Мөн  академич  Ш.Лувсанвандан багш ―цагт нэр― гэж   нэрлэсэн  байдаг. 

                                                     
1 Методика и лингвистика.Издательство‖Наука‖, Москва, 1981 
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Үүнээс үзэхэд хэлний аливаа нэгжийн хийсвэр  шинж  янз  бүр  байхын  хэрээр   судлаачид  
өөрсдийн  судалгааны чиг хандлагаасаа шалтгаалаад нэг зүйлийг өөр өөрөөр нэрлэсэн  бололтой. 
Тэгэхлээр  үйлт  нэр гэдэг  нь  нэр, үйл, тэмдгийн  аль  алины  шинжийг  агуулснаараа  онцлог  
бөгөөд  хэл  зүйн  хэлбэр, утга, үүргээрээ өмнө дурдсан  үгсийн  аймгийн  шинжүүдийг  илтгэдэг  
байна. Хэл  шинжээчдийн  үйлт  нэрийн  талаархи тодорхойлолтууд  нь  хоѐр  хэлний  үйлт нэрэнд  
заах  шинж , өгүүлбэр  зүйн  үүргийн  хувьд  ижил  төстэй  зүйл  хилээд  ажиглагдаж  байна. Үйлт  
нэрийн  өгүүлбэр  зүйн  гол  үүрэг  нь  үйл үгийг  нэр  үгтэй  тодотгож  холбодогт  оршино.   

Тэмдэг  нэрийн  шинжийг агуулдгийн хувьд үйлт нэр нь нэр үгэнд тодотгол болж ордог. 
Энэ  үүргээрээ  англи  хэлний  үйлт  нэр  нь монгол  хэлний  үйлт  нэртэй  тохирч  байна. 

1. Beyond these limiting conditions laminar flow, the flow becomes turbulent.                     
Ламинар  урсгалын  эдгээр  хязгаарлагдсан нөхцөлийн  цаана  урсгал  ширүүсдэг. 
  2. Atoms  are  composed  of  a  positively charged  ventral  core  or  nucleus and  electrons. 
Атом  нь  эерэг  цэнэгтэй  цөм  ба  электронуудаас  бүтдэг.  

    Монгол хэлэнд үйлт нэр нь нэрийг дангаараа  дэлгэрүүлэхээс  гадна  хамжсан  тодотгол  
гишүүн  өгүүлбэрийн  хэлбэрээр ч дэлгэрүүлдэг. Энэ  хоѐр  өгүүлбэрт  хязгаарлагдсан  гэсэн  үйлт  
нэр  нөхцөл  гэдэг  үгийг  тодотгол  гишүүнээр  нэмэн  дэлгэрүүлсэн  бол  дараагийн  өгүүлбэрт  
атом  юунаас бүтдэгийг  тодорхойлоход атом  нь ―эерэг  цэнэгтэй‖  гэж  тодотгол  гишүүн  
өгүүлбэрийн өгүүлэхүүний үүргээр  оржээ. Үйлт  нэрээр  илэрсэн  энэ  гишүүн  өгүүлбэр  нь  гол  
өгүүлбэрийн  цөм, электронууд  гэсэн  үгсийг  тодотгож  байна. Англи  хэлний  charged   гэдэг  нь  
идэвхгүй  хэвийн  хэлбэрийг   цэнэглэгдсэн  гэж  орчуулахын  оронд  цэнэгтэй  гэвэл  монгол  
хэлний  найруулгад  илүү  нийцтэй  байна.  

Дайвар үгийн шинжийг агуулсан англи хэлний  үйлт  нэр  нь  дүр  байдлыг  тодорхойлсон  
байц  гишүүн  болдог.  Энэ  нь  монгол  хэлний  нөхцөл  үйл  үгтэй  тохирдог. 
     He sat at the table thinking.   
     Тэр ширээний ард бодлогоширон сууж байна. 
     They sat looking at the screen.           
     Тэд дэлгэц рүү харан сууж байна.     
Үйл  үгийн  шинжийг  агуулсан  үйлт  нэр  нь   
a)  тусагдахуун  гишүүнтэй  байж  болдог. 
      Signing the letter the manager asked the secretary to send it off at once. 
      Эрхлэгч захианд гарын үсэг зурчихаад түүнийг яаралтай илгээхийг нарийн бич-                                                                             
      гээсээ  хүслээ. 
б)  дайвар  үгээр хавсран  тодотгуулсан  байж  болно. 
      Packing his things quickly, he hurried to the station.  
      Юм хумаа маш хурдан баглачихаад тэр буудал руу яаран явсан.    
в) цаг  ба  хэвийн  айтай. 
   Тусах  үйл  үг  нь  идэвхтэй  хэвд  үйлт  нэрийн  хоѐр, идэвхгүй  хэвд  гурван  хэлбэртэй: 
 

Participle (үйлт нэр) - ийн үүсэх хэлбэр 
  Participle          идэвхтэй    идэвхгүй 
 Present  (одоо  цаг) 
 Past     (өнгөрсөн  цаг) 

asking  - асууж  байгаа 
   ----- 

being  asked – асуугдаж  байгаа 
asked  -  асуугдсан 

  Perfect  (төгссөн  цаг ) having  asked - асуусан having  been  asked – асуугдаж  байсан 
 
  Эс  тусах  үйл  үг  нь  идэвхтэй  хэвд  үйлт  нэрийн  гурван  хэлбэртэй. 
  Participle       идэвхтэй 
Present  ( одоо  цаг) 
Past   ( өнгөрсөн  цаг) 
Perfect  ( төгссөн  цаг) 

Coming  -  ирдэг 
Come     -  ирсэн 
Having  come  -  ирдэг  байсан 

 
Үйлт  нэрийг  хэрэглэх  нь 

Present Participle Active (идэвхтэй хэвийн үйлт нэрийн одоо цаг)  
Present Participle Active нь үйл  өгүүлэхүүний  илэрхийлж  байгаа  үйлтэй  зэрэг  болж  байгаа  
үйлийг  заана.  Хэрэв  өгүүлэхүүн  нь  одоо  цагт  байвал  үйлт  нэрийн  илэрхийлж  байгаа  үйл  нь  
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одоо  цагт, өнгөрсөн  цагт  байвал  үйлт  нэрийн  илэрхийлж  байгаа  үйл  нь   өнгөрсөн  цагт, 
ирээдүй  цагт  байвал  үйлт  нэрийн  илэрхийлж  байгаа  үйл  нь  ирээдүй  цагт  байна. 
    Present  Participle  Active  нь  гол  өгүүлбэрийн  өгүүлэхүүний  үйлтэй  адил  цагт  болж  буй  
үйлийг  заана. 
1. She is looking at the woman sitting аt the window. 
   Тэр эмэгтэй  цонхны  дэргэд  сууж  байгаа эмэгтэй   рүү  харж  байна.      
   When I entered the room, I gave the letter to the woman sitting аt the window.                           
   Би  өрөөнд  орж  ирээд  цонхны  дэргэд   сууж байсан  эмэгтэйд  захиа  өгөв. 
   When you enter the room, you will give the letter to the woman sitting аt the window. 
   Та  өрөөнд  орохоороо  цонхны  дэргэд  сууж байх  эмэгтэйд  захиаг  өгөөрэй.  
2. Knowing the English language well, he can translate newspaper articles without a dictionary.                                
    Тэр  англи  хэл  сайн  мэддэг  учир сонины  өгүүллийг  толь  бичиггүйгээр орчуулж  чаддаг. 
    Knowing the English language well, he was able to translate newspaper articles without a dictionary.                    
    Тэр  англи  хэл  сайн  мэддэг учир сонины  өгүүллийг  толь  бичиггүйгээр орчуулж  чадсан. 
    Knowing the English language well, he will be able to translate newspaper articles without a 
dictionary.          
    Тэр  англи  хэл  сайн  мэддэг  учраас сонины  өгүүллийг  толь  бичиггүйгээр орчуулж  чадна. 
    Дээр  дурдсан  жишээнүүдээс харахад Present Participle Active нь гол  өгүүлбэрийнхээ  үйл  
өгүүлэхүүнтэй  цагийнхаа  хэлбэрээр  зохицохгүй  байгаа  боловч  монгол  хэлэнд  нэгэн  зэрэг  
болж  буй  үйлийг  зааж  байгаагаар  буулгана. 
    Present  Participle (одоо  цагт  байгаа  үйлт  нэр) гэж  нэрлэх  нь  хэлбэрийн  төдий  юм. 
Одоо цагт байгаа үйлт нэр  нь  ярьж  байгаа  агшинтай  давхцаж  байгаа  үйлийг  мөн  илэрхийлдэг. 
Present  Participle  Active  нь  нэр  үгийн  тодотгол  болж  хэрэглэгддэг. 
 Тодотгол  болж  хэрэглэгдэхдээ:   
1. Нэр  үгийн  өмнө  орно. 
The rising sun was hidden by the clouds. 
Мандаж  байгаа  нарыг  үүл  халхалсан.  
They  looked  at the flying  plane.            
Тэд  нар  нисэж  байгаа  онгоцыг  харж  байна.  
2. Тодотгол  гишүүн  өгүүлбэр  болох  үйлт  нэрийн  хэлхцэд  үйлт  нэр  нь  нэр  үгийн  дараа  орно. 
I  picked  up  the  letter lying  on  the floor ( = which  was  lying on  the floor) 
Шалан  дээр  байсан  захиаг  би  авсан. 
The man smoking a cigarette (= who is smoking a cigarette) is my brother.       
Тамхи  татаж  байгаа  хүн  бол  миний  ах. 
Present Participle Active нь байц гишүүн болохдоо: 
1. Үйлт  нэрийн  хэлхэц  нь  цаг  заасан  байц  гишүүн  болдог. Ийм  хэлхэц  нь  цаг  заасан  байц  
гишүүн  өгүүлбэртэй  адилхан  байдаг. Энэ  тохиолдолд  үйлт  нэрийн  өмнө  while, when  гэсэн  
холбоос  ордог  бөгөөд  утга  нь  үйл  үгэндээ  шингэдэг. 
While(when) exploring the Island, they found some plants never seen before. 
Арлыг судалж байхдаа тэд урьд нь хэзээ ч харж байгаагүй ургамлуудыг олж                                                                                                                                                                    
харжээ  
When  going  home (= when  I  was going  home) I  met  my  brother.  
Гэр  лүүгээ  явж  байхдаа  би  ахтайгаа тааралдсан. 
Байнга  давтагддаг  үйлийг  илэрхийлэхэд  when  холбоосыг  үйлт  нэрийн  өмнө  хэрэглэдэг.  
When  drawing  up  a  contract  for  the sale  of  goods  it  is  necessary  to  give а  detailed  description  
of  the  goods.                
Бүтээгдэхүүн  борлуулах  гэрээг үйлдэхдээ  бүтээгдэхүүний  тодорхойлолтыг  зайлшгүй  өгөх  
хэрэгтэй.       
    Цаг  заасан  байц  гишүүнийг  илэрхийлсэн  үйлт  нэрийн  хэлхцэд  байгаа  одоо  цагийн 
үйлт  нэр  нь  үйл  өгүүлэхүүний  илэрхийлж  байгаа  үйлээс  өмнө  болсон  үйлийг  мөн  
илэрхийлж  болно. 
Throwing through a conductor  the current heats it.  
Гүйдэл  дамжуулагчаар  урсах  үедээ түүнийг  халаадаг. 
2.Үйлт  нэрийн  хэлхэц  нь  шалтгаан  заасан  байц  гишүүн  болдог. 
Knowing  English  well (=As he  knew   English  well) he  translated  the  article without  a  dictionary.                                            
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Тэрээр  англи  хэл  сайн  мэддэг  байсан учраас  өгүүллийг  толь  бичиг  хэрэглэлгүй  орчуулсан. 
Pilots  could  fly  jet  airplanes  quite successfully  having  new  instruments at  their  disposal.                                                       
Шинэ  багаж  хэрэгслийг  эзэмшсэнээр тийрэлтэт  онгоцыг  амжилттай  жолоодож чадсан.  
3. Үйлт  нэрийн  хэлхэц  нь  дүр  байдал  заасан  байц  гишүүн  болдог. 
He sat in the armchair reading а newspaper.                                                   
Тэр  сонин  уншаад  сандал  дээр  сууж байсан. 
  
Perfect Participle Active (Идэвхтэй хэвийн үйлт нэрийн төгссөн цаг) 
Perfect  Participle  Active  нь  байц  гишүүний  үүрэг  гүйцэтгэхдээ  үйл  өгүүлэхүүний  илэрхийлж  
байгаа  үйлээс  өмнө  болж  байгаа  үйлийг  заана. 

   Энэ  үйлт  нэрийн  хэлхэц  нь  шалтгаан  заасан  байц  гишүүн  хийгээд  байц  гишүүн  
өгүүлбэр  байж  болно. 
Having  fulfilled  the  terms  of  the contract (= As  we  had  fulfilled  the  terms of  the  contract) we  
refused  to  admit  the  claim  of  the  firm. 
Гэрээний  нөхцөлийг  биелүүлсэн учраас  бид  пүүсийн  гомдлыг  хүлээж авахаас  татгалзсан. 
Perfect Participle Active  нь  цаг заасан байц гишүүний үүргээр ордог. Энэ  тохиолдолд  үйлт 
нэрээр  илэрхийлэгдэж  байгаа  үйл  нь  гол  өгүүлбэрийнхээ  өгүүлэхүүний  илэрхийлж  байгаа  
үйлээс  өмнөх  үйлийг  илтгэдэг. 
Having  collected  all  the  material  (= After  he  had  collected  all  the material), he  was  able  to  
write  a  full    report  on  the  work  of  the  commission. 
Бүх  материалаа  цуглуулсны  дараа  тэр  комиссын  ажлын  талаар  тодорхой тайлан  бичиж  
чадсан. 
    Шууд  дараалж  болсон  хоѐр  үйлийн  тухай  өгүүлэхдээ  үйлт  нэрийн  илэрхийлж  байгаа  
үйл  нь  үйл  өгүүлэхүүний  үйлээс  өмнө  болсныг  онцлох  шаардлагагүй  учраас  үйлт  нэрийн  
төгссөн  цаг  биш, харин  үйлт  нэрийн  одоо  цаг  хэрэглэдэг. Гишүүн  өгүүлбэрт  үйл  үг  нь  
тодорхойгүй  цагт  хэрэглэгддэг: 
Arriving  at  the  school ( =  When  we arrived  at  the  school  ) we  went straight  to  the  class. 
Бид  сургууль  дээрээ  ирэнгүүт  шууд анги  руугаа  явсан. 
  Present Participle Passive (Идэвхгүй хэвийн үйлт нэрийн одоо цаг) 
  Present  Participle  Passive  нь идэвхгүй  хэвийн  одоо  цагт  байгаа  үйлт  нэрийн  хэлхцэд  
тодотгол  гишүүн  хийгээд  тодотгол  гишүүн  өгүүлбэрээр  ордог. Ийм  тохиолдолд  үйлт  нэрийн  
одоо  цаг  нь одоо  энэ  агшинд  болж  байгаа  үйлийг  илэрхийлэх  утгаар  хэрэглэгддэг. Өөрөөр  
хэлбэл  гишүүн  өгүүлбэрт  одоо  үргэлжилж  байгаа  цагийн  идэвхгүй  хэлбэрийг  хэрэглэдэг. 
The  large  building  being  built  in  our  street (= which  is  being  built in  our  street) is  a  new  
school-house.      
Манай  гудамжинд  барьж  байгаа  том байшин  бол  сургууль  юм. 
Yesterday  the  professor  told  us  about the  experiments  now  being  carried on  in  his  laboratory (= 
which  are  now being  carried  on  in  his  laboratory).        
Өчигдөр  профессор  одоо  түүний лабораторид  хийж  байгаа  туршлагын тухай  бидэнд  ярьсан. 
      Present  Participle  Passive   нь  үйлт  нэрийн  хэлхцэд  шалтгаан  ба  цаг  заасан  байц  
гишүүн  хийгээд  байц  гишүүн  өгүүлбэр  болдог. 
Being  packed  in  strong  cases (= As  the  goods were  packed  in  strong  cases), the  goods  arrived  in  
good  condition.    
Бат  бөх  хайрцганд  хийгдсэн  болохоор  бараа  гэмтээгүй  байсан. 
Being  asked (  when  he  was  asked) whether  he  intended  to  return  soon, he  answered       that  he  
would  be  away  for  about  three   months.   
Удахгүй  буцаж  ирэх  бодолтой эсэхийг  түүнээс  асуухад тэрээр гурван  сар  орчим байхгүй  гэж 
хариулсан.  
Энэ  тохиолдолд  идэвхгүй  хэвийн  үйлт  нэрийн  одоо  цагийн  зэрэгцээ  үйлт  нэрийн  өнгөрсөн  
цаг  үргэлж  хэрэглэгддэг. 
Being packed in strong cases… = Packed in strong cases … 
Being  asked  whether  … =  Asked  whether … 
Past  Participle  Passive (Идэвхгүй  хэвийн  үйлт  нэрийн  өнгөрсөн  цаг ) 
Past  Participle  Passive  нь нэр  үгийн  тодотгол  болдог: 
1. Нэр  үгийн  өмнө: 
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Atoms  are  composed  of  a  positively charged  ventral  core  or  nucleus  and electrons. 
Атом  нь  эерэг  цэнэгтэй  цөм  ба электронуудаас  бүтдэг. 
2.Үйлт  нэрийн  хэлхцэд  нэр  үгийн  дараа  орж  тодотгол  гишүүн  өгүүлбэрийн  үүргээр  
хэрэглэгддэг. Гишүүн  өгүүлбэрийн  үйл  үг  нь  идэвхгүй  хэвд  байдаг. 
The units used to measure time, space аnd mass are called fundamental units.     
Цаг  хугацаа, орон  зай,  массыг хэмжихэд  хэрэглэдэг  нэгжүүдийг үндсэн  нэгжүүд  гэдэг. 
Past  Participle  - ийг  ер  нь  л байнга  болдог  үйлийг  илэрхийлэхэд  хэрэглэдэг. Харин  үүнтэй  
адил  гишүүн  өгүүлбэрт  Present  Indefinite  Passive-ийг  хэрэглэх  нь  зүйтэй. 
They  send  us  a  list  of  goods imported  by  that  firm (= which  are  imported  by that  firm).                                                                 
Тэд  пүүсийнхээ  импортолдог  бүтээгдэхүүний  жагсаалтыг бидэнд ирүүлжээ . 
A  thermometer  is  an  instrument  used  for  measuring  temperature (= which  is used  for  measuring  
temperature ).       
Термометр  бол  температурыг  хэмжихэд  хэрэглэдэг  багаж  юм. 
Present  Participle  Passive  нь  одоо  болж  буй  үйлийг  илэрхийлж  байгаа  тохиолдолд  түүнтэй  
дүйх  гишүүн  өгүүлбэрт  Present  Continuous  Passive –ийг  хэрэглэдэг. 
The  large  building  being  built  in  our street ( = which  is  being  built  in  our street)  is  a  new  
school – house. 
Манай  гудамжинд  баригдаж  байгаа том  барилга  бол  шинэ  сургууль  юм. 
Past  Participle  нь нийлмэл  өгүүлэхүүний холбоц  үйл  үг ба  нэр  хэсгийн  үүргээр  ордог. 
My pencil is broken.   
Миний  үзэг эвдэрсэн байна. 
The letters were typed.      
Захидлыг  хэвлэжээ. 
Past  Participle  нь  үйлт  нэрийн  хэлхцэд  цаг  болон  шалтгаан  заасан  байц  гишүүний  үүргээр  
хэрэглэгддэг.  Эдгээр  хэлхэц  нь  байц  гишүүн  өгүүлбэртэй  дүйдэг  ба  гишүүн  өгүүлбэрийн  
үйл  үг  нь  идэвхгүй  хэвд  байдаг. 
Asked ( = when  he  was  asked)  whether  he intended  to  return  soon, he  replied  that he  would  be  
away  for  about  three  months.              
Түүнээс удахгүй  буцаж  ирэх  эсэхийг асуухад  тэрээр  бараг  гурван  сар орчим  байхгүй  байна  
гэж  хариулсан. 
Squeezed  by  ice ( = As  the  steamer  was squeezed  by  ice), the  steamer  could  not continue  her  
way. 
Хөлөг  онгоц  мөсөнд  хашигдсан учир цааш  явж  чадаагүй. 
Цагийн  байц  гишүүн  болох  үйлт  нэрийн  хэлхцэд  үйлт  нэрийн  өнгөрсөн  цагийн  өмнө  when   
холбоосыг  хэрэглэдэг: 
When  asked  whether  he  intended  to  return  soon … 
Past  Participle  - ийн  нэгэн  адил  Present  Participle  Passive  - ийг  хэрэглэдэг. 
Asked  whether  he  intended  to  return  soon ….. = Being  asked  whether  he  intended  to                                                                                   
return  soon ….  
Үйлт  нэрийн  өнгөрсөн  цагийн  хэлбэр  нь  to  have  туслах  үйл  үгтэй  хамт  төгссөн  цагийн  
хэлбэрүүдийг  үүсгэдэг. Энэ  тохиолдлыг монгол хэлэнд өнгөрсөн ба  ирээдүй  цагийн аль  алинаар  
орчуулж  болно.   
I  have  read -  би  уншсан,  би  уншиж  байсан. 
I  had  read  -  би  уншсан,  би  уншиж  байсан. 
I  shall  have  read  -   би  уншина 
Perfect  Participle  Passive  (Идэвхгүй  хэвийн  үйлт  нэрийн  төгссөн  цаг ) 
Perfect  Participle  Passive  нь шалтгааны  ба  цагийн  байц  гишүүний  үүргээр  орж  үйл  
өгүүлэхүүний  илэрхийлж  байгаа   үйлээс  өмнө  болж  байгаа  үйлийг  илэрхийлнэ.  
Perfect  Participle  Passive – ийн  having  been  bought , having  been  sent  гэх  мэт  хэлбэр  нь  
монгол  хэлнээ  үйлт  нэрийн  задлаг  хэлбэртэй  дүйнэ. 
Having  been  sent  to  the  wrong  address( = As  the  letter  had  been  sent  to  the wrong  address) the  
letter  didn‘t reach  him. 
Захиа  буруу  хаягаар  илгээгдсэн учир түүнд  хүрээгүй. 
Having  been  dried  and  sorted ( = After the  goods  had  been  dried  and  sorted) the  goods  were  
placed  in  a  warehouse.   
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Бүтээгдэхүүнийг  хатааж  дахин  ангилсны дараа  агуулахад  хийв.   
Perfect  Participle  Passive  - ийг   ихэвчлэн  Present  Participle  Passive  болон  Past  Participle  -  
ээр  орлуулж  болдог. 
Having  been  sent  to  the  wrong  address  =  Being  sent  to  the  wrong  address…=  Sent  to  the  wrong  
address… 
Present  ба  Past  Participle  нь  тодотголын  үүргээр  ордог.   
   Идэвхгүй  хэвийн  үйлт  нэрийн  төгссөн  цаг  заасан   Perfect  Participle  Passive  - ийн  оронд  
идэвхгүй  хэвд  байгаа  after  гэсэн  угтвартай  gerund – ын  хэлбэрийг  хэрэглэж  болдог. 
Having  been  dried  and  sorted  the goods were  placed  in  a  warehouse.  =   After  being  dried  and  
sorted  the  goods were  placed  in  a  warehouse. 
Нийлмэл  тусагдахууны  бүрэлдэхүүнтэй  хэлхэц.   
    Хүртэхүйг  илэрхийлэх  to  see – харах, to  watch , to  observe  -  ажиглах, to  notice  -  анзаарах, 
to  hear  -  сонсох , to  feel – мэдрэх  гэх  мэт  үгсийн  дараа  одоо  цагийн  үйлт  нэрээс  бүрдсэн  
нийлмэл  тусагдахуунтай    хэлхцийг  хэрэглэдэг. 
Нийлмэл  тусагдахууны  бүрэлдэхүүнтэй  үйлт  нэрийн  хэлхэц  гэдэг  нь  заахын  тийн  ялгалд  
байгаа  төлөөний  нэрийн  дараа  Present  Participle  орсон  бүтэц  бүхий  хэлхэц  юм. 
I saw  him  running. I  saw  him  run.   
Би  түүний  гүйж  байгааг  харсан.  
I  hear  her  shouting. I  hear  her  shout.           
Би  түүний  хашгирч  байгааг  харсан  
Him  running, her  shouting ( him  run, her  shout)  - нь  нэгэн  адил   saw, heard  гэсэн  үйл  үгийн  
хувьд  нийлмэл  тусагдахуун  болно. Энэ  нь  монгол  хэлний  гишүүн  өгүүлбэрийн  өгүүлэгдэхүүн  
заахын  тийн  ялгалаар  хэлбэрждэггүйтэй  адил  байгаа  юм. Энэ  төрлийн  хэлхцэд  мөн  Present  
Participle  Passive  - ийг  хэрэглэх  тохиолдол  байдаг. 
The captain watched the goods being discharged.   
Усан  онгоцны  ахмад  бараа  буулгаж  байгааг  ажиглаж  байв.  
Өнгөрсөн  цагийн  үйлт  нэртэй  нийлмэл  тусагдахуун. Өнгөрсөн  цагийн  үйлт  нэртэй  
нийлмэл  тусагдахуун  бүхий  хэлхэц  гэдэг  нь  заахын  тийн  ялгалд  буй  төлөөний  үгийн  дараа  
Past  Participle  орсон  хэлхэц  юм. Энэ  хэлхцийг  дараах  байдлаар  хэрэглэнэ. 
1. Хүртэхүйг  илэрхийлэх  үйл  үгс  болох  to  see  - харах, to  watch - ажиглах , to  hear – сонсох  
зэрэг  үйл  үгийн  дараа. 
I heard his name mentioned several times during the conversation. 
Яриан  дундуур би  түүний  нэрийг    хэд хэдэн  удаа  дурдсаныг  сонссон.   
2. Хүсэл  эрмэлзлэл  илэрхийлсэн  үйл  үгийн  дараа  
He wants the work done immediately.        
Тэрээр  ажил  хурдан  дуусаасай  гэж  хүсэж байлаа. 
3. to  have  үйл  үгийн  дараа: Уг  хэллэг  нь  to  have  орсон  тохиолдолд  тухайн  үйл  өөрөөр  нь  
бус, харин  хэн  нэгнээр  хийгдсэн  болохыг  заана. 
I had my hair cut yesterday.                
Өчигдөр  би  үсээ  засуулсан. 
I shall have the letters posted immediately. 
Би  захиаг  хэн  нэгнээр  явуулчихнаа.  
To  have  үйл  үг  нь  янз  бүрийн  хэлбэрээр  болон  нийлэмжээр  хэрэглэгдэж  болдог. 
I have shoes mended in that shop.              
Би  гутлаа  энэ  засварын  газар  засуулдаг. 
I  am  going  to  have  my  hair  cut.              
Би  үсээ  засуулах  гэж  байгаа. 
I  want  to  have  the  walls  of  my  room painted. 
Би  өрөөнийхөө  ханыг  будуулмаар  байна. 
Эрхшээлт  бус  нэрлэхийн  тийн  ялгалт  үйлт  нэрийн  хэлхэц  ( The  nominative  absolute  
Participial  construction )   
Англи  хэлэнд  үйлт  нэрийн  хэлхэц  нь   байц  гишүүний  үүргээр  орох  хоѐр  төрөл  байдаг. 
1. Үйлт  нэр  нь  тухайн  өгүүлбэрийн  өгүүлэгдэхүүнд  хамаарах  үйлийг  заасан  хэлхэц  бүхий: 
Knowing  English  well, my  brother was able  to  translate  the  article  without any  difficulty. 
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Англи хэл сайн мэддэг болохоор миний ах өгүүллийг ямарч төвөггүй                                                   
орчуулж  чадсан.    
2. Үйлт  нэр  өөрийн  гэсэн  өгүүлэгдэхүүнтэй  хэлхэц  бүхий:     
   Үйлт  нэрийн  энэхүү  хэлхцийг эрхшээлт  бус  нэрлэхийн  тийн  ялгалт  үйлт  нэрийн  хэлхэц  
гэж  нэрлэсний  учир  нь  өөртөө (гишүүн  өгүүлбэрт) ерөнхий  тийн  ялгалд  бие  даасан  
өгүүлэгдэхүүнтэйг  нь  хэлж  байгаа  хэрэг  бөгөөд  тэр  өгүүлэгдэхүүн  нь  гол  өгүүлбэрт  
хамааралгүй  байдаг. 
   Энэ  хэлхэц  гэдэг  нь  өөртөө  ерөнхий  тийн  ялгалд  буй  нэр  үг  it, this  төлөөний  үгс  болон  
there  is  хэлхцийн  there  зэргээр  илэрсэн  гол  өгүүлбэрийн  өгүүлэгдэхүүнээс  үл  хамаарах  
өөрийн  өгүүлэгдэхүүнтэй  үйлт  нэрийн  хэлхэц  бөгөөд  ямагт  таслалаар  зааглагддаг. Энэ  
хэлхэц  нь  дараах  байдлыг  илэрхийлдэг. 
а.) Цагийн  утгыг: (цаг  заасан  гишүүн  өгүүлбэртэй  адил  байдаг). 
The  temperature  of  the  melted  ice is  rising the  movement  of  its  molecules is speeded up.         
Хайлж буй мөсний температур нэмэгдэхэд түүний молекулийн                                                                                
хөдөлгөөн  түргэсдэг. 
б).Шалтгааны  утгыг (шалтгаан  заасан  гишүүн  өгүүлбэртэй  адилхан  байдаг) 
The professor being ill (=As the professor was ill), the lecture was put off.             
Профессор  өвдсөн  учир  лекц хойшлогдсон. 
The pressure removed, the air springs back to its original volume. 
Даралтыг  буулгахад  агаар  анхны эзлэхүүндээ  ордог. 
There  being  a  severe  storm  at  sea (=As  there  was  a  severe  storm  at  sea ), the  steamer  could  not  
leave  the  port.                      
Далайд  хүчтэй  шуургатай  байсан учир  усан  онгоц  боомтоос  гарч чадахгүй  байлаа. 
в). Болзох  утгыг: 
The  charges  being  equal  and  of  the same  sign, the  two  forces  will  be  in  the  same  direction.                                             
Хэрвээ  цэнэгүүд  тэнцүү  бөгөөд ижил  тэмдэгтэй  байх  юм  бол энэ  хоѐр  хүч  нэг  чиглэлд  
үйлчлэх  болно 
  Үйлт  нэрийн  энэ  хэлхэц  нь  with  угтвартай  хэрэглэгдэх  тохиолдол  байдаг.   
  The  total  value  of  Japan‘s  export increased  in  2014  as  compared  with  2013, with  food  stuffs  
and  manufactured  goods occupying  place  an  imported  in  the  exports  of  the  country.  
2014  оныг  2013  онтой  харьцуулахад Японы  экспортын  барааны  нийт өртөг өссөн, үүнээс 
хүнсний  болон  аж  үйлдвэрийн  бараа  бүтээгдэхүүн  тухайн улсын  экспортын  ихэнхийг эзэлж  
байв.    
                       Gerund (үйл нэр) ба Participle (үйлт нэр) - ийн  ялгаа 
    Англи  хэлэнд   Participle  - тэй  үүсэх  хэлбэрийн  хувьд  адилхан  үйл  үгийн  нэг  хэлбэр  
бол   Gerund (үйл  нэр)  юм.  
    Үүсэх  хэлбэрийн  хувьд  ялгагдахгүй  учир  өгүүлбэрт  ямар  гишүүнээр  орж  байгааг  
хэрхэн  яаж  ялгахыг  жишээн  дээр  авч  үзье. 
  Gerund өгүүлэгдэхүүн болох нь:  
Heating the gas increases the speed the molecules.   
Хийг  халаах  нь  молекулын  хурдыг  нэмдэг.                                                                                        
Participle I байц гишүүн болох нь: 
Gaining or losing electrons, atoms of become ions. 
Атом  нь  электроныг  нэмэх  эсвэл алдсанаар  ион  болж  хувирдаг.   
              Гол  ялгах  арга  нь  тухайн  өгүүлбэрт  “- ing‖ - төгсгөлтэй  үгнээс  гадна  өөр  ямар  нэг  
үг  өгүүлэгдэхүүний  үүргээр орж  байгаа  эсэхээр   тогтоож  болно.  Хэрэв  тийм  үг  байхгүй  бол  
үйл  үгийн  энэ  хэлбэр  нь  өгүүлэгдэхүүн  болж ― Gerund ―  байна  гэж  үзнэ , хэрэв өгүүлэгдэхүүн 
болох үг  байвал   үйл  үгийн тэр  хэлбэр  нь  байц  гишүүний  үүргээр  орж  ― Participle I―  байна  
гэж  үзэх  жишээтэй. 
   Gerund , Participle I  аль  аль  нь  мөн  тодотгол  байж  болох  учир  ялгахад  төвөгтэй. 
Харьцуулбал: 
Gerund   тодотгол болох нь:        
The  boiling temperature - буцлах температур 
Participle I тодотгол болох нь:                           
the boiling water - буцалж  байгаа  ус  
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   Ялгахын  тулд   холбогдож  байгаа нэр  үг  нь  утгын  хувьд  учир  зүйн  холбогдолтой  байгаа  
эсэхийг  авч  үзэх  хэрэгтэй. Учир  нь  boiling  temperature  гэдгийг  буцалж  байгаа  температур  
гэвэл  логик  утгагүй  байна. 
 

Дүгнэлт 
    Англи  хэлний  үйлт  нэрийн  янз  бүрийн  хэлбэрийг  монгол хэлний  үйлт  нэр  буюу цагт  
нэрийн  айтай  харьцуулан  хэлний  энэ  нэгжийн  хэл  зүйн  хэлбэр, утга, үүрэг, хэрэглээ, орчуулах  
арга  барилын  онцлог  зэргийг  авч  үзлээ. 
    Монгол  хэлний үйлт нэр  нь  бүтээврийн  шинжээрээ  нилээд  өвөрмөц  онцлогтой  байдаг. 
Өгүүлбэр  дэх  үгсийн  хэл  зүйн  харьцааг  бүтээврийн  аргаар  илэрхийлэх  нь  хэлний  түгээмэл  
үзэгдлийн  нэг  юм.    
       Бидний  авсан  англи  жишээг  монгол хэл рүү  орчуулахад  монгол  хэлний  үйлт  нэрийн  
дээрх  онцлог шинжүүд  англи  хэлэнд  ч  нэгэн  адил  илэрч  байна. Хоѐр  хэлний  хувьд  түгээмэл  
байгаа  үзэгдэл  бол  үйлт  нэр  гишүүн  өгүүлбэрийн  өгүүлэхүүн  болохдоо  ямагт  гол  
өгүүлбэрийн  аль  нэг  нэр  гишүүний  утгыг  нэмэн  дэлгэрүүлж  байгаагаараа  адилхан  байна.  
Жишээ  нь: 
Gases are composed  of  a  number  of molecular  particles  moving at  tremendous  speed.     
Хий  нь  маш  хурдтай  байгаа молекулын  хэсгүүдээс  бүрддэг. 
The  units  used  to  measure  time, space, and mass  are  called  fundamental  units. 
Цаг хугацаа, орон зай, массыг хэмжихэд ашигладаг нэгжүүдийг үндсэн  нэгж  гэнэ.              
 Дээрх  хоѐр  угсарсан  нийлмэл  өгүүлбэрийн  гол  өгүүлбэр  дэх  молекулын  хэсгүүд 
(molecular  particles), нэгжүүд (the units)  гэсэн  үгсийг ―ямар?‖ гэсэн асуултад хариулагдах  
тодотгол  гишүүн  өгүүлбэрүүд  нэмэн  дэлгэрүүлсэн  байна.  
    Монгол хэлний үйлт нэр  үндсээрээ  байвал  ямагт  тодотгол  гишүүн  өгүүлбэр   болдогтой  
англи  хэлний  жишээ  тохирч  байгаа  юм. Харин  үйлт  нэрийн  хэлбэр  нь задлаг  хэлбэр  болон  
нөхцөл  авсан  бүтцээр  илэрвэл  орон, цаг, болзох, зорилго, шалтгаан, дүрийн  байц  гишүүн  
өгүүлбэрийн  өгүүлэхүүн  болдог. 
When flowing through a conductor the current heats it.  
Дамжуулагчаар  гүйдэл  гүйх  үед гүйдэл  нь  дамжуулагчийг  халаадаг. 
If given atomic power spaceships will be able to reach other planet.    
Хэрэв гариг хоорондын хөлөгт атомын хөдөлгүүртэй болчихвол тэдгээр                                                                
нь  бусад  гаригт  хүрч  чадна.       
We increased the reaction rate increasing temperature.      
Температурыг  нэмэгдүүлснээр  бид урвалын  хурдыг  нэмэгдүүлсэн.   

 Дүгнэхэд  англи  монгол  хэлний  үйлт  нэрийн  хэлбэр, өгүүлбэрт  гүйцэтгэх  үүргээрээ  
ижил  төстэй  тал  нилээд  байгаа  боловч  англи  хэлний  үйлт  нэрийн  идэвхгүй  хэлбэр   (passive  
form) нь  шинжлэх  ухаан  техникийн  ном  зохиолд  түгээмэл  хэрэглэгдэж  байгаа  нь  ажиглагдаж  
байна. Мөн  англи  хэлний  gerund (үйл  нэр)  нь үйлт  нэрийн  одоо  цаг (Participle I) – тай  
хэлбэрээрээ  ижил  байдаг  нь  утгыг  зөв  илэрхийлэхэд  оюутнуудад  бэрхшээлтэй  байна.  
    Иймд  англи, монгол  хэлний  үйлт  нэрийн  онцлогуудыг  бичвэр  дээр  ажиллах  явцдаа  
анхаарах  нь  зүйтэй  байгаа юм. 
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ЯПОН ХЭЛНИЙ БАЙМЖ УТГА, ТҮҮНИЙ АНГИЛАЛ 

 
О.Отгонжаргал 1   

 
Abstract 
The category of modality is one of the most important factors of creating a sentence in any language. Thus, 
there are some needs for research on the issue of modality within a comparative study of Mongolian and 
Japanese languages. We intended to write about the semantics of modality in Japanese, its grammatical 
forms and ways to correspond them with the semantics of modality in Mongolian language at this time. In 
addition, we tried to make a comparison on the concepts and classifications of modality of Japanese 
linguists.  

Түлхүүр үг 
баймж  утга, хэлзүйн хэлбэр, ангилал  

  
 Япон хэлэнд баймжийн талаарх судалгаа орчин үеийн япон судлалыг үндэслэгч болох 
Ямада Ёшиогийн үеэс буюу 1908 оноос өгүүлбэрийг бүтээх үүрэгтэй хэлэхүйн маргаантай 
асуудал 「陣述論争」гэж нэрлэн судлагдсаар иржээ. Энэ талаар  томоохон судалгаа хийсэн 
хүн бол Ватанабэ Минору（渡辺実- 1971）юм. Ватанабэгээс өмнө үеийн гол судалгаа нь 
Хаттори Ниширогийн （朋部西郎編 1978) эмхэтгэлд хэвлэгдсэн байдаг. Нөгөө талаар орчин 
үеийн япон хэл шинжлэлийн байр сууринаас авч үзсэн судалгааг 1953 онд Миками Акира 

三上章
みかみあきら

、Накамиги Минору 中右実（1979）, Тэрамүра Хидэо 寺村秀夫
てらむらひでお

（1979, 1984）Нитта 

Ёшио 仁田義雄
に っ たよ し お

（1991）, Масүока Такаши 益岡隆志
ますおかたかし

（1991）нар тус тус үргэлжлүүлэн хийж 
байна. Баймжийн олон хэлбэрийн илэрхийлэх аргын талаарх дэлгэрэнгүй судалгааг Иори 

Исао 庵
いおり

功雄
い さ お

, Таканаши Нишикү  高梨
たかなし

信之
に し く

、Наканиши Хисамико 中西久実子
ひ さ み こ

、Ямада 

Сатохиро 山田敏弘
さとひろ

 (2000) нар хийжээ. Ялангуяа Морияма Такүрогийн судалгааны цуврал 
ном нь (1988а, 1989b, 2000 etc) баймжийн судалгаанд шинэ зүйлийг нээсэн гэж хэлж болно. 
Үүнээс гадна уг хэлний асуух өгүүлбэр болон магадлах баймжийн утгын талаар олон судалгаа 
байдаг боловч хамгийн системтэй судалсан нь Адачи Таро (1999) юм 2[178-179-р тал]. Эдгээр 
судлаачид япон хэлэнд өгүүлбэр нь өгүүлэмжийн агуулгыг илэрхийлэх хэсэг болон түүнд 
хандах өгүүлэгчийн үзэл бодлыг илэрхийлэх хэсгээс бүрддэг гэж үзсэн байдгаараа онолын 
хувьд ойролцоо чиглэлийн судалгаа гэж үзэж болно. Эдгээр судалгааны дүнгээс үзвэл 
өгүүлэгчийн үзэл бодлыг илэрхийлэх үг хэллэг болон хэлзүйн нөхцлүүдийг баймж гэж үзсээр 
ирснийг мэдэж болно. Япон хэлний өгүүлбэрийн өгүүлэмжийг баймж утга хүрээлсэн бүтэцтэй 
байдаг гэж үзжээ. Энэхүү томьѐоллыг нь бид доорх бүдүүвч зургаас ойлгож болно.    

 
               Баймж Өгүүлэмж  

Гэвч зарим судлаачид баймжийг өгүүлэмжийн агуулга болон бодит байдалтай холбоотой гэж 
үздэг байна. Бид энэ удаад япон хэлний баймжийг өгүүлэгчийн үзэл бодлыг илэрхийлэх үг 

                                                     
1 Улаанбаатарын Их Сургууль, Гадаад хэлний тэнхим, Япон хэлний салбар  

2 庵
いおり

功雄
いさお

、新しい日本語学入門言葉の仕組みを考える、スリーエーネットワーク 2001 年 5 月 7 日 
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хэллэгтэй холбоотой гэж үздэг Иори Исао 庵
いおり

功雄
い さ お

 болон Нитта Ёшио 仁田義雄
に っ たよ し お

- нарын 
ангилалыг харьцуулан үзсэн болно. Тэдний баймжийн айн талаарх ерөнхий ойлголт нь 
хоорондоо таарч байгаа боловч Нитта Ёшио баймжийг утга зүйн хувьд байдалд хандсан 
баймж болон өгүүлэгчийн яриаг дамжуулах баймж гэж ангилсан байдгаараа бас ялгаатай юм. 
Харин Иори Исао болон бусад судлаачид баймжийг утга зүйн хувьд ангилахдаа өгүүлэгчийн 
хандлагыг илэрхийлэх байдалд хандсан баймж, сонсогчид хандах өгүүлэгчийн байдлыг 
илэрхийлэх харилцаанд хандсан баймж гэж хоѐр томоохон бүлэг болгон хуваадаг байна. 
Энэхүү харилцаанд хандсан баймж нь байдалд хандсан баймжийг, байдалд хандсан баймж нь 
өгүүлэмжийг хүрээлсэн давхарласан бүтэцтэй байдаг гэж үздэг ажээ. Үүнийг зургаар 
үзүүлбэл дараах байдалтай болно.  

 Жишээ нь: 「太郎が花子と遊んでいるかもしれないね。」Таро Ханакотой тоглож байж 
магадгүй байх нь ээ гэсэн өгүүлбэрийг дээрх зургийн дагуу задалж авч үзвэл 「太郎が花子と
遊んでいる」Таро Ханакотой тоглож байна/буй гэдэг нь өгүүлэмж, 「かもしれない」байж 
магадгүй гэдэг нь  байдалд хандсан баймж, 「ね」байх нь ээ гэдэг нь харилцаанд хандсан 
утгатай баймж болно. Бид энэхүү судалгаандаа баймжийн энэхүү хоѐр бүлгийг ерөнхийд нь 
баримтлан, түүний дэд буюу салбар ангиллуудыг тодруулах, тэдгээрийн онцлог зэрэг 
асуудлыг авч үзэхийг зорилоо. 
  

1. Байдалд хандсан баймж утга 

 Иори Исао 庵
いおり

 功雄
い さ お

 байдалд хандах баймж утга гэдэг бол өгүүлэмжийн агуулга 
бодит байдалтай тохирч буй утгыг илэрхийлдэг. Бодит байдалд хандах баймж нь үнэн 
магадлалт баймж болон зайлшгүй баймж（認識的モダリティと当為的モダリティ）гэсэн 
хоѐр ерөнхий хэв шинжтэй, энэ нь бас тодорхой хэлбэртэй гэжээ. Харин Нитта Ёшио 

仁田義雄
に っ たよ し お

 байдалд хандах баймжийг үнэн магадлалт баймж, үнэлэн дүгнэх баймж（認識的モ
ダリティと評価のモダリティ）гэсэн хоѐр хэв шинжтэй гэжээ. Тэдний зайлшгүй болон үнэлэн 
дүгнэх баймж гэсэн ангилал нь нэр томьѐоны хувьд зөрүүтэй боловч агуулгын хувьд адил 
байна. Тэдний судалгаанаас үзвэл энэ баймж нь бас цааш салбарласан дэд хэсгүүдийг 
бүрдүүлж буй бөгөөд үүнийг дор дурдсанаар авч үзэж болох юм.    

1.1. Зайлшгүй баймж гэдэг нь аливаа үйл хөдлөлийг эзэн бие зайлшгүй заавал 
гүйцэтгэхээс өөр аргагүй, эсвэл шаардлагагүй байх зэрэг тухайн байдалд хандах 
өгүүлэгчийн үнэлэмжийг илэрхийлдэг. Жишээ нь: 1. 人が話している時は、静かにしな
くてはいけない。Хүн ярьж байгаа үед чимээгүй байхгүй бол болохгүй.   
  2. 体調が悪いのなら、休んだ方がいい。Бие чинь муу байгаа бол амарсан нь дээр.  
Зайлшгүй баймж илэрхийлэх хэлбэрт 「なくてはならない、なければならない」
тэгэхгүй бол болохгүй, 「べきだ、ものだ、ことだ」тэгэх ѐстой, тэгдэг юм, 「方が
いい」 -сан нь дээр, 「てもいい」-сан ч болно, 「ざるを得ない、しかない」 тэгэхээс 
өөр аргагүй болох г.м баймж утга илэрхийлэх нийлмэл хэлбэрүүд багтдаг байна.  

1.2. Үнэн магадлалт баймж бол тухайн өгүүлэмжийн агуулга үнэн эсэхэд өгүүлэгч хэрхэн 
хандаж байгаа утгыг  илэрхийлдэг. Тиймээс дотор нь батлах, таамаглах, боломжит 
утга илэрхийлэх баймж, итгэлтэй байдлыг илэрхийлсэн баймж, баримт нотолгоогоор 
илрэх баймж, урьдчилсан шинж тэмдэг заасан баймж гэх мэтээр ангилдаг байна. 
Тухайлбал: Маргааш бороо орно гэсэн мэдээллийг дамжуулахдаа дараах хэд хэдэн 
янзаар дамжуулдаг учраас мөн янз бүрийн баймж утга илэрдэг байна.  
а. 明日は雨が降る。Маргааш бороо орно.  
б. 明日は雨が降る｛だろう/ と思う｝。Маргааш бороо орно (байхаа / гэж бодож 
байна)  

Өгүүлэмж  
 
 Байдалд хандсан баймж 

                                                                                                       
 
 Харилцаанд хандсан    баймж  



 
 

43 
 

в. 明日は雨が降るかもしれない。Маргааш бороо орж магадгүй.  
г. 明日は雨が降る｛はずだ / にちがいない｝。Маргааш бороо орох (ѐстой / нь 
гарцаагүй)   д. 明日は雨が降る｛ようだ / らしい/ そうだ｝。Маргааш бороо орох ( юм 
шиг байна / бололтой).  
е. 明日は雨が降｛りそうだ｝。Маргааш бороо орох (юм шиг байна)     

Эдгээр баймж утга нь дотроо хэд хэдэн баймж утгатай байж болох бөгөөд мөн өмнөө болон 
хойноо үйлийн цаг заах ямар хэлбэр авч болох талаар дээрх жишээ тус бүрийн утгад 
тулгуурлан арай дэлгэрэнгүй авч үзье.  
   

1.2.1. Батлах баймж утга 
Энэ утга нь хураангуй өгүүлбэрийн үндсэн загвараар илэрдэг. Дээр өгүүлсэн жишээний эхний 
өгүүлбэр болох 明日は雨が降る  - маргааш бороо орно гэсэн өгүүлбэр нь батлах утгыг 
илэрхийлэх тохиолдолд хэрэглэгдэнэ. Энэ тохиолдолд өгүүлэгч бороо орохгүй гэсэн 
боломжийг төсөөлөн бодоогүй учраас энэ утгаараа өгүүлэмжид хандах өгүүлэгчийн үндсэн 
хандлага илэрч байна гэж хэлж болно. Түүнээс гадна энэ тохиолдолд баймжийг илэрхийлэх 
хэлбэр байхгүй байгаа боловч батлах утгыг үйл үгийн толины хэлбэр буюу хэл зүйн тэг 
хэлбэрээр илэрхийлдэг гэж үзэж болно.  
 

1.2.2. Таамаглах баймж утга 
Таамаглах өнгө аяс бүхий баймж утгыг илэрхийлэх хэлбэрт （だろう/ でしょう、と思う）
байх аа, гэж бодож байна гэх мэт үгс орох боловч, бодит амьдралд ярианы хэлэнд энэхүү 
（だろう/ でしょう）байхаа нь таамаглах утгаар хэрэглэгдэх явдал маш цөөхөн байдаг байна. 
Жишээ нь:  
А: パソコンの調子が悪いんだけど、どうすればいいかな？ 
- Компьютер муудаад байгаа үед яавал дээр вэ?  
Б.1 ちょっと見せて。ああ、このボタンを押すと直る（？？だろう/ と思う）よ。  
- Түр үзүүлээч. Аан, энэ товчлуурыг дарвал зүгээр болно (?? байхаа）гэж бодож байна) шүү. 
(ярианы хэл)  
Б.2 ちょっと見せてください。ああ、このボタンを押すと直る（（？でしょう /と思います) 
- Түр үзүүлнэ үү? Аан, энэ товчлуурыг дарвал зүгээр болно (? байх ）гэж бодож байна). 
(бичгийн хэл)  
Дээрх жишээнээс харахад А-гийн асуултад тохирох хариулт бол Б.2-н хариулт болно. Учир нь 
Б.1-н хариултанд （だろう）байхаа гэдэг үг тохиромжгүй бөгөөд （  と思う）гэж бодож 
байна гэсэн үгийг энэ тохиолдолд хэрэглэнэ. （だろう）байхаа гэдэг үгийг өгүүлэгч ганцаар 
ярих үед хэрэглэж болох ба энэ тохиолдолд （  と思う） гэж бодож байна гэсэн үгийг 
хэрэглэхгүй. Жишээ нь: 明日も雨｛だろう  / ？？だと思う｝なあ。Маргааш ч гэсэн бороо 
орох байхаа.    
Ярианы хэлэнд （だろう）байхаа бол өдөр тутам, （だろ/ でしょ）байх нь магадлах утгаар 
хэрэглэгддэгийг доорх жишээнээс харж болно. Жишээ нь:  
向こうに赤い屋根の家が見えるだろ、あれが私の家だ。 
А. Тээр тэнд улаан дээвэртэй байшин харагдаж байгаа биз дээ, тэр чинь манай гэр.  
向こうに赤い屋根の家が見えるでしょ、あれが私の家だ。 
Б. Тээр тэнд улаан дээвэртэй байшин харагдаж байна даа, тэр чинь манай гэр.  
Энэхүү （だろう/ でしょう）байх аа гэсэн таамаглах баймж утгат үгийг үйл үгийн өнгөрсөн 
болон  одоо цагийн хэлбэрийн араас залгана. Бусад баймж утгат үгийг үйл үгийн үндсэн 
хэлбэр буюу толины хэлбэрийн араас залгана.  
 

1.2.3. Боломжит утга илэрхийлэх баймж  
Батлах биш утга илэрхийлэхэд тухайн үйл хөдлөл үүсэх магадлалыг илэрхийлэх зүйл 

ордог. Магадлал гэдэг бол үйл хөдлөл үүсэх боломж болон зайлшгүй нөхцөл байдлыг 
илэрхийлдэг юм. Япон хэлэнд боломжит утгыг илэрхийлэх баймж утга  үүсгэхдээ 「～かもし
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れないし、～ないかもしれない」–ж, ч магадгүй, -гүй ч байж магадгүй гэсэн зөвшөөрсөн 
болон үгүйсгэсэн хэлбэрийг ашигладаг байна. Жишээ нь:  
息子はもしかしたら合格するかもしれない。Хүү маань тэнцэж ч магадгүй.  
息子はきっと合格するに違いない。Хүү маань лав тэнцэх нь гарцаагүй.  
Дээрх жишээний эхний өгүүлбэрийн –ж, ч магадгүй гэсэн үг нь тухайн үйл үүсэх боломжийг 
илэрхийлж, хоѐр дахь жишээний –х нь гарцаагүй гэсэн үг нь тухайн үйл хөдлөл үүсэх боломж 
өндөр байгааг зааж байна.  Магадгүй гэсэн үг нь ардаа өнгөрсөн цагийн нөхцөл авч  болдог. 
Жишээ нь:  来るかもしれなかった。Ирж магадгүй байсан. Үүнээс гадна боломжит утгыг 
илэрхийлэх хэлбэрт 「可能性がある・おそれがある」 тийм боломжтой, тэгэх айдас, 
түгшүүр бий гэсэн хэлбэр бас ордог. Гэвч 「～かもしれない」-ж, ч магадгүй гэсэн хэлбэрээс 
өөр хэлбэрт батлах утгаас зайлсхийсэн утга илэрхийлэх чадвар байхгүй. Тухайлбал: доорх нэг 
дэх жишээний а, б хоѐрыг сольж хэрэглэх боломжтой боловч, хоѐр дахь жишээний а, б хоѐрыг 
сольж хэрэглэх боломжгүй байна.  
1.а. 明日は雨が降るかもしれない。Маргааш бороо орж магадгүй.  
1.б. 明日は雨が降る｛可能性がある・おそれがある｝Маргааш бороо орох /боломжтой / 
айдас бий / 
2.а. 彼は頭がいいかもしれないが、性格はよくない。Тэр толгой сайтай байж магадгүй 
боловч ааш зан муутай.  
2.б. 彼は頭がいい可能性があるが、性格はよくない。Тэр толгой сайтай байх боломжтой 
боловч ааш зан муутай.   
 

1.2.4. Итгэлтэй байдлыг илэрхийлсэн баймж утга   
「～にちがいない、はずだ」–х нь гарцаагүй, -х ѐстой гэсэн үг хэллэгийг ашиглан  энэхүү 
баймж утгыг илэрхийлдэг. Учир нь эдгээр үг хэллэг нь хангалттай баримт нотолгоо байгаа 
утгыг илэрхийлэх үг хэллэг юм.  Жич: Г. 明日は雨が降る｛はずだ/ にちがいない｝。 
Маргааш бороо орох (ѐстой / нь гарцаагүй).  
発達した低気圧が近づいているから、明日は雨が降るはずだ。Агаарын нам даралтын орон 
ойртон ирж байгаа учраас маргааш бороо орох ѐстой г.м.  
Дээрх жишээн дээрх 「発達した低気圧が近づく」агаарын нам даралтын орон ойртох→「雨

が降る」бороо орох гэсэн таамаглал нь нилээд бодитой учраас түүн дээр үндэслэн маргааш 
бороо орно гэж баттай хэлж байгаа юм.   
「～にちがいない、はずだ」–х нь гарцаагүй, -х ѐстой гэсэн баймж үг нь адилхан утга 
илэрхийлдэг учраас дээрх жишээний хувьд аль аль нь хэрэглэгдэж болно. Гэвч 「～にちがい
ない」 –х нь гарцаагүй гэдэг бол анхны сэтгэгдэл дээр үндэслэсэн хувийн шийдвэрийг 
илэрхийлдэг бол 「～はずだ」-х ѐстой гэсэн баймж үг нь тийм тохиолдолд хэрэглэгддэггүй 
байна. Жишээ нь:  
最初からこの人はいい人｛～にちがいない / ?? のはずだ｝と思った。Анхнаасаа энэ хүнийг 
гарцаагүй сайн хүн гэж бодсон.  
Өгүүлэгчийн бодлоор лавтай тийм боловч бодит байдал дээр тийм биш тохиолдолд –х нь 
гарцаагүй гэсэн үгийг хэрэглэхгүй. Харин 「～はずだ」-х ѐстой гэсэн баймж үгийг хэрэглэнэ. 
Жишээ нь: おかしい。確かにここに置いた「？～にちがいない、はずな」んだけど。 
Сонин юм даа. Яах аргагүй энд тавьсан байх учиртай даа г.м.  
「～はずだ」-х ѐстой гэсэн баймж үг нь ардаа өнгөрсөн цагийн нөхцөл авч өгүүлэгчийн 
бодож байсан үр дүнд хүрч чадаагүй гэсэн баймж утгыг илэрхийлдэг. Жишээ нь:  
3 カ月で退院できるはずだったのに、結局、一年かかった。 
3 сарын дотор эмнэлгээс гарч чадах ѐстой байтал бүтэн жил зарцуулсан.  
 

1.2.5. Баримт нотолгоон дээр үндэслэн таамаглах баймж утга  
「らしい」бололтой, 「ようだ」тийм юм шиг байна, 「みたいだ」юм шиг, мэт байна, 
「（し）そうだ」байгаа мэт байна г.м үгийн тусламжтайгаар баримт нотолгоонд үндэслэсэн 
таамаглах баймж утга илэрдэг. Жишээ нь:  
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「 明日は雨が降るようだ/ みたいだ」Маргааш бороо орох юм шиг байна.  
あの飛行機はどうやら飛び立つらしい。Энэ онгоц ямартай ч нисэх бололтой.  
この様子からすると、奴は今までここにいたようだ。Энэ байдлаас харвал тэр саяхныг 
хүртэл энд байсан юм шиг байна г.м.  
Дээрх жишээнээс харахад эдгээр үг нь өгүүлэгчид итгэх, онцлон тэмдэглэхэд хүрэлцэхүйц 
баримт нотолгоо байгаа гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Ийм хэлбэрийн араас үгүйсгэл, 
өнгөрсөн цагийн хэлбэр залгаж өгүүлэгч тухайн үйлийн талаар урьдаас таамаглаж байсан 
гэсэн баймж утгыг илэрхийлэх явдал байдаг. Жишээ нь:  
事態は一向に進展しそうにはなかった。Байдал огт дээрдэх хандлагагүй байсан.  
彼女は結婚しているらしかった。Тэр эмэгтэй гэрлэж байсан бололтой.  
皆、とても幸せに暮らしているようでした。 
Бүгдээрээ маш аз жаргалтай амьдардаг юм шиг байсан.  
Ийм баймж утга нь боломжит утга илэрхийлсэн баймж утгаас арай өөр байдаг. Өөрөөр хэлбэл 
хэлзүйн айн бусад хэлбэрүүдтэй хамт хэрэглэгддэггүй байна. Жишээ нь:  
彼は会に出席できないかもしれないそうだ。(зөв өгүүлбэр) 
Тэр хуралд оролцож чадахгүй байж магадгүй гэнээ.  
彼は会に出席できないかもしれない｛はずだ・に違いない｝(буруу өгүүлбэр)。 
 Тэр хуралд оролцож чадахгүй байж магадгүй {ѐстой, -х нь гарцаагүй.} 
 

1.2.6. Урьдчилсан шинж тэмдэг заасан баймж утга  
「明日雨が降りそうだ」  Маргааш бороо орох юм шиг байна гэдэг өгүүлбэр бол маргааш 
бороо орно гэдэг нь бодитой, баттай гэж бодогдохоор урьдчилсан шинж тэмдэг байгааг 
тухайн хүн мэдрээд хэлж буй утгатай юм. Баримт гэхээсээ илүү тухайн үйл хөдлөл болох цаг 
нь дөхсөн гэсэн утгыг илэрхийлж байдаг. Өөрөөр хэлбэл , 雨が降りそうだ。бороо орох юм 
шиг байна. 雨が降るそうだ。Бороо орно гэнэ гэсэн хоѐр жишээг харьцуулвал хоѐр дахь нь 
хэн нэгэн хүнээс сонссон мэдээллийг дамжуулж байгааг нотлож байгаа утгатай учраас дам 
утгатай мэт санагдаж байгаа бол нэг дэх жишээ нь тэнгэр харанхуйлж ирсэн зэрэг  бодитой 
шинж тэмдэгт үндэслэн хэлж байгаа нь мэдэгдэж байна.  

Дээр өгүүлсэн Иори Исао 庵
いおり

 功雄
い さ お

- гийн үнэн магадлалт баймж утгын ангиллыг 

Нитта Ёшио 仁田義雄
に っ たよ し お

-гийн ангилалтай харьцуулж үзэхэд тэрээр энэхүү баймжийг дотор нь 
батлах, таамаглах, боломжит утга илэрхийлэх баймж, баримт нотолгоон дээр үндэслэн 
таамаглах баймж, тайлбарлах баймж гэх мэтээр ангилсан байна. Мөн итгэлтэй байдлыг 
илэрхийлсэн баймж  「～にちがいない、はずだ」 –х нь гарцаагүй, -х ѐстой гэсэн үг 
хэллэгийг хоѐр өөр ангилалд багтаан оруулсан байна. Тухайлбал, 「～にちがいない」–х нь 
гарцаагүй гэсэн итгэлтэй байдал илэрхийлсэн хэлбэрийг боломжит баймж утга илэрхийлэх 
хэлбэрт, 「～はずだ」–х ѐстой гэсэн итгэлтэй байдлыг илэрхийлэх хэлбэрийг тайлбарлах 
баймж утгад оруулсан байна 1 [49-50-р тал].  
Тэрээр 「～はずだ」 –х ѐстой, 「わけだ」 –х учиртай, 「のだ」 -сан юм гэсэн баймж 
хэлбэрийг өгүүлбэр хоорондын холбоог илэрхийлдэг учраас тайлбарлах баймж утгад оруулах 
нь зүйтэй гэж үзсэн нь их оновчтой ангилал болсон байна.  
 
Баймж болон асуух, үгүйсгэх утга 
Бид өгүүллийнхээ эхний хэсэгт ―баймж бол ярих үе дэх өгүүлэгчийн үзэл бодлыг илэрхийлэх 
хэлбэр‖ гэж томьѐолсон билээ. Энэ томьѐоллоор бол баймж нь асуусан, үгүйсгэсэн утгатай 
болохгүй мэт санагдаж байгаа боловч бас энэхүү  томьѐоллоос зөрөх зүйл ч байдаг байна.  
  
Баймж болон асуух утга 
Баймж хэлбэр нь үндсэндээ асуух утгатай өгүүлбэрт хэрэглэгддэггүй.  Жишээ нь:  
雨が降るかもしれませんか。雨が降る｛はずですか・に違いありませんか｝。 

                                                     
1
 仁田義雄、現代日本語文法１、くろしお出版、2010 年 6 月 1 日 
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雨が降る｛ようですか・らしいですか・そうですか｝。 
Бороо орж магадгүй юу?  (буруу өгүүлбэр) 
Харин бид  雨が降るだろうか。бороо орох болов уу гэж асуудаг. Энэхүү жишээнээс харахад 
үнэн магадлалт баймж хэлбэр нь асуух өгүүлбэрт хэрэглэгдэж байгаа мэт харагдаж байна. 
Тиймээс энэхүү 「だろうか」болов уу гэдэг үгийн талаар авч үзье.  
「だろうか」болов уу гэдэг нь 「だろう＋か」болоо+юу гэсэн бүтэцтэй. Тэгвэл  болов уу 
гэдэг нь болоо гэдэг сул үгийг асуух хэлбэрт оруулсан мэт харагдаж байгаа юм. Гэвч эхлээд 
жишээ аван ажиглацгаая. Жишээ нь: 田中さんは学生です。Танака оюутан юм.  
田中さんは学生ですか。↑ Танака оюутан юм уу?  
Дээрх жишээ нь юм гэсэн хэлбэрийг асуулт хэлбэрт оруулсан хэлбэр юм. Энэ тохиолдолд 
өгүүлэгч ―Танака оюутан юм‖ гэдэг өгүүлэмж зөв үү буруу юу гэдгийг мэдэхгүй учраас 
түүнийг сонсогчоос асууж байна. Мөн сонсогчоос асууж байгаа хэсэгт өргөлт авдаг учраас 
асуух өгүүлбэр гэдэг нь мэдэгдэж байна. Тэгвэл дараагийн жишээг авч үзэцгээе. Жишээ нь:  
田中さんは学生だろう。Танака оюутан байхаа. 
田中さんは学生だろうか。*↑  /  →  Танака оюутан юм болов уу?  
Хэрвээ  хоѐр дахь өгүүлбэр нь эхний өгүүлбэртэй эсрэгцэх асуух өгүүлбэр юм бол хоѐр дахь 
өгүүлбэр нь ―Танака оюутан юм байхаа- 田中さんは学生であるだろう― гэсэн таамаглал зөв үү 
буруу юу гэдгийг мэдэхгүйн улмаас сонсогчоос асууж буй хэрэг болох боловч, хоѐр дахь 
өгүүлбэрт өргөлт авч чадахгүй байгаа нь сонсогчоос асуух өгүүлбэр биш болохыг нь харуулж 
байна. Тэгвэл 「だろうか」болов уу гэдэг нь ямар утга илэрхийлдэг юм болоо? Доорх жишээг 
авч үзье. Жишээ нь: この店はおいしい？↑ Энэ гуанзны хоол амттай юу?    
この店はおいしいだろうか？→   Энэ гуанзны хоол амттай юм болов уу?     
Эхний өгүүлбэр нь нэгэн гуанзны өмнө тэдний хоолны талаар ярилцаж буй өгүүлбэр гэж 
бодвол сонсогч тэр гуанзны талаар сайн мэддэг тохиолдолд хэрэглэгдэнэ. Харин өгүүлэгч ч 
сонсогч ч тэр гуанзанд орж үзээгүй тохиолдолд хэрэглэгдэхгүй. Учир нь энэхүү жирийн асуух 
өгүүлбэр нь сонсогчид өгүүлэгчийнхээс илүү мэдээлэл байгаа тохиолдолд хэрэглэгддэг 
учраас юм. Иймэрхүү тохиолдолд өгүүлэгчид мэдээлэл бага байгаа тул асуух өгүүлбэрийг 
хэрэглэмээр байгаа боловч жирийн асуух өгүүлбэрийг дээрх маягаар хэрэглэдэггүй.  
「だろうか」болов уу гэсэн үг энэ тохиолдолд хэрэглэгдэж энэ нь эргэлзэж тээнэгэлзсэн 
утгыг илэрхийлэх хэлбэр болохыг харуулж байна.「だろうか」болов уу гэсэн үг нь ганцаараа 
ярих үед ч хэрэглэгдэх  боловч сонсогчоос асуух үг биш учраас өргөлт авдаггүй байна. Тэгвэл 
「だろう」байх аа гэсэн сул үгэнд магадлан лавласан утга байдаг байна. Жишээ нь:  
田中さんは学生だろう。↑  Танака оюутан биз дээ.   
Дээрх өгүүлбэр нь 田中さんは学生である  - Танака оюутан гэдэг талаар тодорхой таамаг 
байгаа боловч бүрэн төгс итгэлтэй биш учраас сонсогчоос асууж байгаа юм. Асуух утгатай 
учраас өргөлттэй болж байна.  
田中さんは学生ですか。↑ Танака оюутан юм уу? гэсэн жирийн асуух өгүүлбэрээс ялгаатай 
тал нь гэвэл өгүүлэмжийн үнэн эсэх нь өгүүлэгчид тодорхойгүй байгаа бол 田中さんは学生で
しょう？↑  Танака оюутан биз дээ гэсэн өгүүлбэрт өгүүлэмжийн үнэн эсэх талаар өгүүлэгчид 
таамаг байгаагаараа ялгаатай юм. Дээр өгүүлсэн 「だろう」байх аа,「だろうか」болов уу 
гэдгийг өгүүлэгч сонсогчид мэдээлэл байгаа талаас нь нэгтгэвэл дараах байдалтай байна.  

Өгүүлбэрийн төрөл Энгийн хүүрнэх өгүүлбэр Асуух өгүүлбэр 
 Нийтлэг тал   Нийтлэг тал 
 ~# 

(нотолсон 
баймж 
утга) 

~ だ ろ う
байхаа 
(таамагласан 
баймж утгын 
хэлбэр) 

~ だ ろ う
байхаа 
(магадлан 
лавласан 
утга) 

~ だろうか
болов уу 

~か－юм уу 

Өгүүлэгчийн 
мэдээллийн хэмжээ 

 
Их  

 
Дунд  

 
Бага  

 
Бага  

Сонсогчийн 
мэдээллийн хэмжээ 

   
Тодорхойгүй  

 
Их  

 
тодорхойгүй 

 
Их  
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Өргөлт  → ↑ → ↑ 
 
Энэ мэтчилэн 「だろう」байх аа гэсэн сул үг орсон магадлан лавласан утгатай өгүүлбэр нь 
хэлбэрийн хувьд энгийн хүүрнэх өгүүлбэр боловч мэдээлэл дамжуулах бүтцийн хувьд асуух 
өгүүлбэрт ойр байдаг бол 「だろうか」болов уу гэдэг сул үг орсон өгүүлбэр нь хэлбэрийн 
хувьд асуух өгүүлбэр боловч мэдээлэл дамжуулах бүтцийн хувьд энгийн хүүрнэх өгүүлбэртэй 
ойролцоо өгүүлбэр болж байна. Эдгээрээс энгийн хүүрнэх өгүүлбэр /  асуух өгүүлбэр гэсэн 
өгүүлбэрийн хэлбэр болон тухайн өгүүлбэр сонсогчид мэдээллийг дамжуулж байна уу, 
сонсогчоос мэдээллийг олж авч байна уу гэж үүргээр ангилах явдал  нь тус тусдаа зүйл 
гэдгийг ойлгох шаардлагатай нь харагдаж байна. Үүн дээр үндэслэн Адачи Таро гуай 
сонсогчид мэдээлэл дамжуулах зорилготой өгүүлбэр「情報提供文（典型的には平叙文）」, 
сонсогчоос мэдээлэл авах зорилготой өгүүлбэр 「情報要求文（典型的には疑問文）」гэж 
ангилсан байна (1999). Энэ нь Морияма Такүрогийн сонсогчид мэдээлэл дамжуулахад 
анхаарах, үл анхаарах гэсэн ангилалтай бараг таарч байна. Мөн энэхүү магадлан лавласан 
утгатай「だろう」байхаа гэсэн үг нь магадгүй гэсэн баймж үгтэй хамт хэрэглэгдэх явдал 
байдаг. Энэ нь уг үг 「よ」「ね」шүү, дээ гэх мэт сул үгтэй адилхан үүрэгтэй гэдгийг 
харуулж байна. Жишээ нь: 明日は雨が降るかもしれないだろう。↑  
Маргааш бороо орж магадгүй байхаа. ↑ 
明日は雨が降るかもしれない「よ/ ね」。Маргааш бороо орж магадгүй шүү.                                                          
 
Баймж болон үгүйсгэх утга 
Үгүйсгэх утга нь батлах утгын эсрэг зүйл бөгөөд үүний ерийн үгүйсгэл юм. Энэ нь батлах 
утга бүхий хураангуй өгүүлбэрийн загвар дээр үгүйсгэх сул үгийг нэмэх замаар илэрдэг.  
Гэвч 「べきだ」ѐстой, 「しそうだ」тэгэх юм шиг байна гэх мэт баймж үгийн өмнө үгүйсгэх 
сул үг  авч болдоггүй. Жишээ нь:  
1.а. お酒を飲むべきだ。Архи уух ѐстой.    
Б. ?? お酒を飲まないべきだ。   Архи уухгүй байх ѐстой.  (буруу өгүүлбэр) 
В. お酒を飲むべきではない。Архи уух ѐсгүй.    
2.а. 雨が降りそうだ。Бороо орох юм шиг байна. 
Б. 雨が降らなそうだ。Бороо орохгүй юм шиг байна.  (буруу өгүүлбэр) 
В. 雨が降り｛そうにない・そうではない｝Бороо орох гэж байгаа юм биш.   
Харин ард нь үгүйсгэх сул үг авбал утга төгс өгүүлбэр болж байна.  
Нөгөө талаар 「しそうだ」 тэгэх юм шиг байна гэсэн баймж үг нь үгүйсгэлтэй хамт 
хэрэглэгддэггүйг доорх жишээнээс харж болно. Жишээ нь:  

1. 太郎がご飯を食べている。Таро хоол идэж байна. 
2. 太郎がご飯を食べないでいる。Таро хоол идэхгүй байна. 
3. 太郎がご飯を食べていない。Таро хоол идээгүй байна. 

Эхний өгүүлбэр нь бодит болж байгаа үйл явдлыг өгүүлсэн өгүүлбэр боловч хэлбэрийн хувьд 
хоѐр дахь, гурав дахь өгүүлбэр шиг хоѐр янзаар үгүйсгэж болж байна. Гэвч хоѐулаа адилхан 
утгаар биш, хоѐр дахь өгүүлбэр нь хоол идэх гэсэн үйлийг хийхгүй байгаа байдлыг 
үргэлжлүүлж байгаа утгатай болж байна. Иймээс 「V ないでいる」– үйл үг+гүй байх гэдэг 
бол 「V ている」– үйл үг+ж, ч байх гэдгийн үгүйсгэл биш, -гүйгээр тухайн үйл хөдлөл байх 
гэсэн утгатай болж байна. Мөн 「V ないでいる」– үйл үг+гүй байх гэдгийн өгүүлэгдэхүүн нь  
(байх гэсэн тохиолдолтой адил) хүсэл зориг заасан үг зөвхөн байдаг гэдгийг доорх жишээнээс 
харж болно. Жишээ нь:  
1. 雨が降っている。Бороо орж байна. 
2. 雨が降らないでいる。Бороо орохгүй байна. (буруу өгүүлбэр)   
3. 雨が降っていない。Бороо ороогүй байна. 
Дээрх жишээнээс 「V ている」үйл үг+ж,ч байх гэдгийн үгүйсгэл бол 「V ている＋ない＝V て
いない」үйл үг+аа+гүй байх гэсэн бүтэцтэй болох нь харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, 「V な
いでいる」– үйл үг+гүй байх гэсэн хэлбэр нь 「V ている」үйл үг+ж,ч байх хэлбэрийн 
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нийлэмж бөгөөд түүний нэг хэсгийг үгүйсгэх боломжгүй гэсэн үг юм. 「しそうだ」тэгэх юм 
шиг байна болон 「V ている」үйл үг+ж,ч байх хэлбэрийн үгүйсгэлд утгын хувьд адил төстэй 
тал ажиглагдаж байна. Үүнтэй уялдаад 「しそうだ」тэгэх юм шиг байна гэсэн хэлбэр 
дүрмийн бус хувирч байгаа нь (жишээ нь: 雨が降らなそうだ )「V そうだ」гэсэн хэлбэрийн 
нийлэмж бөгөөд түүний нэг хэсгийг үгүйсгэх боломжгүй гэж бас тайлбарлаж болно. Тэгвэл 
баймж үгийг үгүйсгэж чадах уу гэдэг талаар авч үзвэл үндсэндээ боломжгүй гэдэг нь 
харагдаж байна. Жишээ нь:  
彼は正しい｛かもしれなくない・に違いなくない｝Түүний зөв байж магадгүй биш. 
彼は正しい｛ようではない・らしくない・そうではない｝。Түүний зөв биш юм шиг байна.  
彼は正しいはずではない。Түүний зөв байх ѐсгүй.   
Харин судлаач Нитта Ёшиогийн тайлбарлах баймж гэж нэрлэх「わけだ」–х учиртай, 「のだ」
-сан юм гэсэн баймж хэлбэрийн хувьд үгүйсгэх хэлбэр залгах боломжтой. Жишээ нь:  
子供だからといって、何をやっても許されるというわけではない。Хүүхэд гээд юу ч хийсэн 
хүлээн зөвшөөрөх учиргүй.  
田中さんは泣いているんじゃない。Танака гуай уйлж байгаа юм биш  г.м.  
 

2. Харилцаанд хандсан баймж утга  
Үг гэдэг бол харилцааг бүрдүүлэгч гол зүйл учраас тэрхүү үгийн дотор сонсогчийн 

байр суурь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Баймж гэдэг нь өгүүлэгчийн үзэл бодлыг илэрхийлэх 
зүйл учраас сонсогчтой бас холбоотой байдаг гэж үздэг. Сонсогчид хандсан баймжийг 
харилцаанд хандсан баймж гэж хэлдэг. Хага Ясүши 1953 онд тухайн үеийн хэлзүйн онолд 
өгүүлбэрийг бүтээх зүйл гэж нилээд чухалчилж үзэж байсан хэлэхүй 「 陣 述 」 -д үйл 
хөдлөлийг гол болгосон зүйл болон сонсогчийг гол болгосон зүйл  гэсэн хоѐр төрөл  байдгийг 
цохон тэмдэглэжээ. Энэ үзэл нь өнөөгийн япон хэлний хэл шинжлэлд баймжийг авч судлах 
үндэс болж байна. Японы хэл шинжлэлд ийм байр суурьтай байгаа эрдэмтэд нь Нитта Ёшио 

仁田義雄
に っ たよ し お

、   Масүока Такаши 益岡隆志
ますおかたかし

 нар юм.  
Өгүүлбэр нь өгүүлэмж баймж хоѐроос бүрддэг боловч баймжийн дотроос ч гэсэн харилцаанд 
хандсан баймж байхгүй бол бүрэн төгс өгүүлбэр болж чадахгүй. Түүнийг доорх жишээнээс 
харж болно. Жишээ нь:  
1. А. 今日は雨が降るだろうが、私は出かける。 
Өнөөдөр бороо орох юм шиг боловч, би гадагшаа гарна.  
Б. 今日は雨が降るだろうねが、私は出かける。 
Өнөөдөр бороо орох юм шиг байх нь ээ боловч би гадагшаа гарна. （Буруу өгүүлбэр） 
2. 今日は雨が降るだろうねと彼は私に言った。 
Өнөөдөр бороо орох юм шиг байна гэж тэр надад хэлсэн.  (зөв өгүүлбэр） 
Эхний өгүүлбэрт бодит байдалд хандсан баймж утга агуулсан үг хэллэг нь ―боловч‖ гэсэн 
холбоос үгээр холбогдсон байгаа боловч түүн дээр ―-ね -нь ээ‖ гэсэн харилцаанд хандсан 
баймж үгийг нэмвэл, хоѐр дахь өгүүлбэр шиг өөр утгатай гишүүн өгүүлбэр болох болно. 
Өөрөөр хэлбэл, иш татсан гишүүн өгүүлбэрийн гол элемэнт болох гэсэн талаас бусад талаараа 
бие даасан өгүүлбэртэй адил учраас харилцаанд хандсан баймж утгатай өгүүлбэрийг бүтээж 
байна гэж хэлж болно.   

Энэхүү ―-ね -нь ээ‖ гэсэн харилцаанд хандсан баймж үгийг Нитта Ёшио 仁田義雄
に っ たよ し お

 судлаач 
маань дамжуулах баймж гэж нэрлэн ―сонсогчид хандан дамжуулж буй хэлбэртэй холбогдон 
үүсдэг баймж юм‖ гэсэн саналтай байна. Дамжуулах баймж нь өгүүлбэрийн эцэст орсон 
туслах үгээр илрэх тохиолдол ч байдаг. Жишээ нь: 雨になるね。Бороо орох нь ээ. 早く行けよ。
Хурдан яв аа г.м. Дамжуулах баймж утгыг харилцан яриа маягийн хандсан өгүүлбэрт 
ихэнхдээ залгаж хэрэглэгддэг боловч доорх жишээ шиг өөртөө хандаж хэлсэн өгүүлбэрт ч 
гэсэн хэрэглэгдэх туслах үгс байдаг. Жишээ нь: きれいな夕日だなあ！Оройн нар үнэхээр 
сайхан харагдаж байх чинь ээ  гэжээ.  
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Нөгөө талаар харилцаанд хандсан баймжийн гол онцлог тал бол энэ хэлбэрийн баймж 

утгатай өгүүлбэрийн загварыг тогтоож болдог.  Масүока Такаши  益岡隆志
ますおかたかし

  энэ талын 
судалгаа нилээд хийсэн бөгөөд харилцаанд хандсан баймжийг үг хэллэгээр илэрхийлж буй 
хэлбэрийн баймж гэж нэрлэсэн байна. Иори Исао энэхүү үг хэллэгээр илэрхийлж буй 
баймжийг харилцаанд хандсан баймж гэж үзээд түүнийгээ дотор нь:  

2.1. Уриалсан 
2.2. Сэтгэл санааг илэрхийлсэн 
2.3. Асуух 
2.4. Хүүрнэн өгүүлэх баймж гэж дөрөв ангилжээ.  

Цаашлаад уриалсан хэлбэрийг дотор нь захиран тушаасан, ятгаж ухуулсан гэж хоѐр ангилсан 
байна. Жишээ нь:  
こっちに｛来てください /  来なさい / 来い｝。Ийшээ ирнэ үү, ирээрэй, ир.  
Эдгээрээс захиран тушаасан баймж утга хамгийн тодорхой илэрч байгаа нь үйл үг захиран 
тушаах хэлбэр 「命令形」болон 「～なさい」– аарай4 гэсэн хэлбэрийг авсан үед  болно. 
Харин「～V てください」үйл үг+ ж, ч + өгнө үү, өгөөч гэсэн хэлбэрийн захиран тушаасан 
утга нь нэлээд багасч, 「～て形」- ж, ч нөхцлийг хэрхэн дуудаж байгаагаас хамаараад хүсэлт 
илэрхийлэх тохиолдол байдаг байна. Мөн захиран тушаасан баймж утгын араас 「よ」шүү, 
хөө гэх мэт сул үгийг залгах явдал их байдаг.  Жишээ нь: 早く 来なさい。Эрт ирээрэй. 早く
来なさいよ。Эрт ирээрэй хөө . 
早く来い。Эрт ир. 早く来いよ。Эрт ирнэ шүү. 
早く 来て。Эрт ирээрэй. (ярианы хэлэнд) 早く来てよ。Эрт ирээрэй хөө .(ярианы хэлэнд) 
Ятгаж ухуулсан баймж утга нь「～ましょう 」-цгаая2,「～ませんか」-гүй юу,「～ましょう
か」-цгаах уу2 гэх мэт хэлбэрээр илэрнэ. Жишээ нь:  
映画に｛行きましょう  / 行きませんか  / 行きましょうか｝Кинонд явцгаая, явахгүй юу, 
явцгаах уу г.м. 
Сэтгэл санааг илэрхийлсэн баймжийг хүсэл зориг илэрхийлсэн (жишээ а) болон хүсэл 
мөрөөдөл илэрхийлсэн баймж (жишээ б) гэж хоѐр ангилна. Жишээ нь: а. 明日 6 時に起きよう。
Маргааш зургаан цагт босъѐ.  б. 明日天気になれ。Маргааш тэнгэр цэлмэг байг.  
Асуух утга илэрхийлсэн баймжийг сонсогчийн шийдвэрийг асуух баймж (жишээ а) болон 
сонсогчийн бодол санааг асуусан баймж (жишээ б) гэж хоѐр ангилна. Жишээ нь:  
а. 彼は大学生ですか。Тэр эрэгтэй оюутан уу?   
б. こちらから電話をしましょうか。Эндээс утасдацгаах уу?  
Хүүрнэн өгүүлэх баймжийг байгалийн үзэгдэл болон янз байдлыг өгүүлэх баймж (жишээ а) 
болон дүгнэлт шийдвэрийг өгүүлэх баймж (жишээ б) гэж хоѐр ангилна. Жишээ нь:  
а. 雨が降っている。Бороо орж байна.   
б. この酒はうまい。Энэ архи сайхан амттай юм.  
Дээрх байдлаас харахад эдгээр баймж хэлбэрүүд нь зарим тохиолдолд утгын хувьд  
хоорондоо солигдож хэрэглэгдэх явдал байдаг байна. Тухайлбал: 「～ましょうか」-цгаах уу2 
гэсэн хэлбэр нь ятгаж ухуулсан баймж утгаас гадна сонсогчийн бодол санааг нь асуух үед бас 
хэрэглэгддэг байна. Өгүүлбэрийн утга нь өгүүлэмжийн агуулга болон нөхцөл байдал зэргээс 
шалтгаалж байдаг. Тиймээс「～ましょうか」 -цгаах уу2 гэсэн хэлбэр нь үйлийн эзэн нь 
өгүүлэгч, сонсогчийг хамруулсан нэгдүгээр биеийн олон тоог илэрхийлэх үед уриалсан 
утгатай болж, сонсогчийг хамруулаагүй нэгдүгээр бие дээр байх үедээ сонсогчийн бодол 
санааг нь асуусан утгатай болдог байна. Жишээ нь:  
一緒に買い物に行きましょうか。Хамт юм худалдаж авахаар явцгаах уу? ( уриалсан )  
忙しいのなら、（代わりに）買い物に行きましょうか。 
Завгүй байгаа бол оронд чинь дэлгүүр яваад өгөх үү?   ( бодол санааг асуусан ) г.м.   

Судлаач Нитта Ёшио 仁田義雄
に っ たよ し お

 мөн харилцаанд хандсан баймжийн онцлог талыг 
анхаарч үзээд энэхүү баймж утгыг дотор нь:  

1. Хүүрнэн өгүүлсэн 
2. Хүсэл зорилго илэрхийлсэн 
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3. Ятгаж ухуулсан  
4. Захиран тушаасан 
5. Асуух баймж утга гэж ангилсан байна. Тухайлбал:  

昨日佐藤さんに偶然会いました。Өчигдөр Сато гуайтай санаандгүй уулзсан. (хүүрнэн 
өгүүлэх баймж) 
今年こそ頑張ろう。Энэ жил л хичээе. (хүсэл зорилго илэрхийлсэн баймж) 
まあ、そこに座れ！За, тэнд суу! (захиран тушаасан баймж) 
鈴木さんもここに来ますか。Сүзүки гуай ч гэсэн энд ирэх үү? (асуух баймж) 
Мөн 「～しよう」-я, ѐ 「～しようか」-х үү?「～しないか」-хгүй юм уу? гэсэн хэлбэр нь 
хүсэл зориг илэрхийлсэн баймж биш ятгаж ухуулсан баймж утга илэрхийлнэ гэжээ. Жишээ 
нь:  
明日一緒に行こう。Маргааш хамт явья.  
昼ごはんを一緒に食べないか。Хамт өдрийн хоол идэхгүй юм уу?  Г.м.  
  

Дүгнэлт 
Өгүүлбэр бүтээж буй хүчин зүйлүүдийн нэг чухал хэсэг болсон баймжийн айн тухай 

асуудал бол аль ч хэлний судлалд чухал асуудлын нэг байдаг. Иймд бид энэ удаад япон 
хэлний баймжийн айн утга, түүнийг илэрхийлэхэд оролцож буй хэлзүйн хэлбэр, тэдгээрийг 
хэрхэн ангилж буйг энэхүү өгүүлэлдээ товч өгүүлэхийг зорьсон юм. Эндээс харахад япон хэл 
шинжээчдийн баймжийн айн утгын талаарх ойлголт, ангилалын тал дээр одоо ч гэсэн санал 
нэлээд зөрүүтэй байдаг нь бидний харьцуулан авч үзсэн Иори Исао, Нитта Ёшио нарын 
судалгааны бүтээлүүдээс ажиглагдаж байна. Тухайлбал: Судлаач Иори Исао үнэн магадлалт 
баймж утгын ангилалд урьдчилсан шинж тэмдэг заасан баймж утгыг оруулсан байхад судлаач 
Нитта Ёшио энэхүү баймжийн оронд тайлбарлах баймж утгыг оруулсан байна. Мөн 
харилцаанд хандсан баймж утгыг дамжуулах баймж, үг хэллэгээр илэрхийлж буй хэлбэрийн 
баймж гэх  мэтээр янз бүрээр нэрлэн доторх ангилалын тал дээр ч гэсэн маргаантай зүйлүүд 
их байна.  

Бидний бүрдүүлсэн хэрэглэгдэхүүн, энэ талаар хийсэн судалгааны дүнгээс үзвэл япон 
хэлний баймж утгыг ерөнхийд нь дор дурдсанаар ангилан үзэх саналтай  байна. Үүнд:  

1. Байдалд хандсан баймж утга 
1.1. Зайлшгүй баймж утга 
1.2. Үнэн магадлалт баймж утга  

1.2.1. Батлах баймж утга 
1.2.2. Таамаглах баймж утга 
1.2.3. Итгэлтэй байдлыг илэрхийлсэн баймж утга  
1.2.4. Баримт нотолгоон дээр үндэслэн таамаглах баймж утга 
1.2.5. Урьдчилсан шинж тэмдэг заасан баймж утга  
1.2.6. Тайлбарлах баймж утга 

2. Харилцаанд хандсан баймж утга 
2.1. Уриалсан баймж утга 

2.1.1. Захиран тушаасан баймж утга 
2.1.2. Ятгаж ухуулсан баймж утга 
2.1.3. Хориглосон баймж утга 

2.2. Сэтгэл санааг илэрхийлсэн баймж утга  
2.2.1. Хүсэл зориг илэрхийлсэн баймж утга 
2.2.2. Хүсэл мөрөөдөл илэрхийлсэн баймж утга  

2.3. Асуух баймж утга  
2.4. Хүүрнэн өгүүлэх баймж утга 

2.4.1. Байгаль нийгмийн үзэгдлийг өгүүлэх баймж утга  
2.4.2. Дүгнэлт шийдвэрийг өгүүлэх баймж утга  

Бид「～はずだ」–х ѐстой, 「わけだ」–х учиртай, 「のだ」-сан юм гэсэн баймж хэлбэрийг 
өгүүлбэр хоорондын холбоог илэрхийлдэг учраас тайлбарлах баймж утгад оруулах нь зүйтэй 
гэж үзэж байна. Харин「～しよう」-я, ѐ 「～しようか」-х үү?「～しないか」-хгүй юм уу? 
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гэсэн хэлбэр нь хүсэл зорилго илэрхийлсэн баймж биш ятгаж ухуулсан баймж утга 
илэрхийлнэ гэж үзсэн байгааг 「～しよう」-я, ѐ хэлбэр нь  хүсэл зориг илэрхийлэх баймж 
утга, 「～しようか」 -х үү?「～しないか」 -хгүй юм уу? гэсэн хэлбэр нь ятгаж ухуулсан 
баймж утга илэрхийлнэ гэж тус тусад нь авч үзэх нь зүйтэй гэсэн саналтай байна.  
Үүний зэрэгцээ цаашид япон монгол хэлний харьцуулсан судалгааны хүрээнд уул хоѐр 
хэлний баймжийн айн асуудлыг хамруулан судлах нь зөвхөн онолын хувьд биш бас 
практикийн ач холбогдолтой, бүр тодруулбал сургалтад ихээхэн чухал болно гэж үзэж байна.   
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ 
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ 

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР 
Эрдэм шинжилгээний бичиг 
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ГАДААД ХЭЛ ЗААХ АРГА ЗҮЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ 

ҮГ БҮТЭХҮЙН ОНЦЛОГ  
 

Ш.Туяа1  
Abstract 
In this article, the author tried to review research works on the Mongolian terminology, main 
characteristics of linguistic terms, basic requirements on the terminology, some methods to form 
terminology and formative suffixes. A critical analysis was done on  translation of the terminology, which 
was selected from a book titled "Terminology used in foreign language teaching", in the appendix of a 
"Foreign language teaching" book and other books. It is significant that the author explored a theory about 
terminology formation and recommended some useful methods to form terms on learning and teaching 
foreign language as well as translating.  

 
Түлхүүр үг 
үг бүтэхүй, нэр томьѐо, орчуулга, эрдэм шинжилгээний найруулга, заах арга 
 
Нэр томьѐо бүтээх нь үг бүтэхүйтэй салшгүй холбоотой, түүний тухай мэдлэг,  ялангуяа 

бүтээврийн авиан зүй, утга зүй, найруулгын зохицлын талаар тогтсон ѐсыг баримтлахыг шаарддаг 
нарийн чимхлүүр ажил  учраас энэ сэдвийн талаар саналаа илэрхийлэх хүсэл төрсөн гэж ойлгож 
болно. Нөгөө талаас гадаад хэл заах арга зүй гэдэг нэр томьѐог хэрэглэж байсан үеийн 
бүтээгдэхүүн бөгөөд нэр томьѐо нь хэлний хэм хэмжээнд тохирч л байвал сайн идээшдэг гэдгийн 
амьд гэрч болохын хувьд  тогтсон нэр томьѐог ухагдахуун нь өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд солиод 
байх шаардлагагүй гэсэн  бодолтой явдгаа илэрхийлэх гэсэн билээ. 

Нэр томьѐо бол үгийн сангийн тогтвортой утга бүхий нилээд журамлагдсан хэсэг бөгөөд 
шинжлэх ухаан техникийн салбаруудад хэрэглэх тодорхой ухагдахууныг илэрхийлдэг дан утга 
бүхий зориудаар тогтоосон нэрлэлт юм. Нэр томьѐо нь утга зохиолын хэлний эрдэм 
шинжилгээний найруулгын үндэс болох тул тухайн салбарын хүмүүст ойлгомжтой, хэлний хэм 
хэмжээний үүднээс зөв, оновчтой тогтоогдсон байх шаардлагатай гэж үздэг. 

―Нэр томьѐоны тухай асуудал бол хэл шинжлэлд их чухал, учир нь нэр томьѐог цэгцлэхгүй 
бол эрдэмтэд бие биенээ ойлгохгүйд хүрнэ‖ [3.х 254] гэж  оросын эрдэмтэн Р.А.Будагов тэмдэглэж 
байсан.  

Манай улсад  нэр томьѐог тогтоох, журамлах талаар багагүй ажил хийгдэж ирлээ. Жанжаа 
хутагт Ролбийдоржийн удирдлагаар 1741-42 онд  зохиосон  ―Мэргэд гарахын орон‖ хэмээх  нэр 
томьѐоны толь бичгээс эхлээд  монгол нэр томьѐо судалсан акад. Б. Ринчен, үгийн сан судлаач 
Ж.Төмөрцэрэн, доктор Л.Балдан нар монгол хэлний нэр томьѐонд тавих шаардлагыг тодорхойлон 
―нэр томьѐоны зүйл ганц утга агуулгатай, түүний утга санаа хэмжээ хязгаартай учраас сэтгэлийн 
хөдөлгөөн, баярлах бахдах, жигших зэвүүцэхийн зэрэг сэтгэхүйн өнгө байдал нэр томьѐоны зүйлд 
бараг байдаггүй шахуу, [10. х 4-15], тогтмол хэрэглэгдэх, оновчтой ухагдахуун илтгэсэн ганц утга 
хадгалсан, зориуд боловсруулсан нэрийтгэл үгийг сонгох [11. х107], ―Урьд өмнө зохиосон зарим 
нэр томьѐог эргэн харж, зөв бичих, үг бүтээх ѐс, хэлний хэм  хэмжээний зарчмын дагуу жигдлэх, 
тогтоосон нэр томьѐог шинжлэх ухааны зохиол бүтээл, албан бичиг, ярианд хэрэглүүлж 
хэвшүүлэх‖ [6.х 9], Нэр томьѐог бүтээхдээ нийт утга зохиолын хэлний үг бүтээх ерөнхий зүй 
тогтол, арга загварт захируулах, оновчтой загварыг сонгон авах, нэр үгийн аймгийн үг, нэрийн 

                                                     
1 Доктор, МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Европ судлалын тэнхим 
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холбоо үгээр тогтоохыг чухалчлах [6. х 19], товч, ганц утгатай, оновчтой, сэтгэл хөдлөлийн өнгө 
аясгүй байх, дуудахад аль болох эвтэй байх [6. х 53] зэрэг шаардлагыг тавих нь чухлыг тэмдэглэж 
байв. 

Орчин цагийн монгол нэр томьѐо судлалд дараах бүтээлүүд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн гэж 
судлаачид үздэг: 

1. Бертагаев Т.А. Сочетания слов и современная терминология М., 1971. 
2. Дашдаваа Д., Равдан Э., Нэр томьѐоны тухай  УБ., 1980. 
3. Пюрбеев Ц., Современная монгольская терминология,  М.,1984. 
4. Догсүрэн Ч., Монгол нэр томьѐо оноох, толилох, жигдлэх асуудалд, УБ., 1988.  

Доктор Ц. Өнөрбаян: ―Нэр томьѐо бүтээх ѐс нь утга зохиолын хэлний үг бүтээх зүй тогтолд 
захирагддаг учраас хэлний үг бүтээх үндсэн арга нь нэр томьѐо бүтээх үндсэн арга болно‖ [6. 
х152] гэж нэр томьѐо бүтээх үндсэн зарчмыг тодорхойлжээ. Гэвч утга зохиолын хэлний үг бүтээх 
ѐсноос  нэр томьѐо бүтээх ажил өвөрмөц  онцлогтой гэдгийг үгүйсгэж болохгүй мэт бодогдоно. 

Судлаачдын бичсэнээр монгол хэлэнд нэр томьѐоны 70-80% нь нэр үг, нэрийн нийлэмжээр 
илэрдэг [4. х 56].  Бид гадаад хэлний сургалттай холбоотой ном сурах бичгээс авсан 2000 орчим 
нэр томьѐонд үг бүтэхүй, утгазүйн судалгаа хийж  үзсэнээс  3% нь үүсмэл бус  үг, 3.4% нь энгийн 
үүсмэл нэр, 93% нь нийлмэл болон нийлэмж үгээр илэрч  байна. Бидний үзэж байгаагаар:  
Нэр томьѐоны хэл шинжлэлийн гол онцлог нь:  

 шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн аль нэгэн ухагдахууныг нэрлэх; 
 мэргэжлийн явцуу хүрээнд хэрэглэгдэх; 
 товч боловч мэдээллийн багтаамж ихтэй байх;  
 сэтгэл хөдлөлийн өнгө аясгүй байх;   
 тогтмол хэрэглэгдэх; 
 тогтолцоот чанартай байх; 

Нэр томьѐонд тавигдах үндсэн шаардлага: 
Шинжлэх ухаанд ямар нэг юм, үзэгдлийн тухай бодомж үүсэхэд түүний тайлбар бий болох 

ба тайлбар нь яван явсаар  хийсвэрлэлийн үндсэн дээр үүсмэл нэр томьѐо болж хувирдаг.  Үүсмэл 
нэр бол ямагт  хэлний хэмнэлтийн  үр дүн байдаг билээ. Жишээлбэл: боловсрол судлалын 
жүжиглэл гэдэг дүрд тоглож хэл сурах гэсэн утгатай нэр томьѐо [12 х 243] нь жүжиг буюу 
[тайзан дээр тоглоход зориулан бичсэн тодорхой үйл явдлын өгүүлэмжээр уран дүр бүтээх урлаг] 
гэсэн утга бүхий  нэрийн үндсэнд –лэх4 дагавар залган жүжиглэх  буюу уран  дүр бүтээх гэсэн 
утгатай үйл үг бүтсэн ба уг нэр томьѐо нь гадаад хэлний хичээл дээр жүжигтэй төстэй үйлийг 
үйлдэх гэсэн зүйрлэлийн үндсэн дээр утга шилжүүлэн  тухайн үйл үгийн үндсэнд –л дагавар залган 
бүтээжээ. Ингэхлээр нэр томьѐо гэдэг бол бидний бодлоор шинжлэх ухааны аль нэг ухагдахууны 
хэлэн дэх хэлбэрийн хувьд хамгийн богино атлаа агуулгын хувьд бүрэн дүүрэн, оновчтой 
илэрхийлэл гэсэн үг юм. 
Нэр томьѐо бүтээхэд тавигдах нийтлэг шаардлагууд:  

 үг бүтээх оновчтой загварыг сонгох; 
 утга зохиолын хэлний үг бүтээх ерөнхий зүй тогтол, арга, загварт захируулах; 
 зориуд боловсруулсан нэрийтгэл үгийг сонгох; 
 ухагдахууныг  оновчтой илтгэх; 
 салаа утгагүй байх; 
 дуудахад аль болох эвтэй байх; 

Нэр томьѐоны тайлбарт харгалзах бэлэн үүсмэл бус нэр томьѐо байхгүй тохиолдолд  
үүсмэл нэр томьѐо зохиох, гадаад үгийг  орчуулах ба хуулбарлан буулгах аргаар үүсмэл ба 
нийлмэл үг, нийлэмж үг, зарим тохиолдолд  бүхэл бүтэн хэлц үг, өгүүлбэрээр илэрсэн  нэр томьѐо  
бүтээдэг.  
Нэр томьѐо бүтээх аргууд: 

 Утга зүйн арга:  
 Утга зохиолын хэлний үг нэр томьѐо болох; 
Нийтийн хэлний үгийг их төлөв адил төстэй байдлаар нь утга шилжүүлэн хэрэглэхэд  цоо 
шинэ утгатай болж, хэрэглэгдэх хүрээ нь өөрчлөгдөнө. Ж: жүжиг ба жүжиглэл гэсэн  
хоѐр үгийг /дүр бүтээх/ гэсэн нэг ерөнхий санаа холбож өгч байна. 
 Гадаад болон олон улсын нэр томьѐог хуулбарлах; 
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 Энэ бол гадаад хэлний нэр томьѐог бүтцийн хувьд хуулбарлан буулгах тохиолдол юм.  
Жишээлбэл: правописание – зөвбичихүй. Гадаад үгийн үгийн сангийн аль нэг утгыг, голдуу 
шилжсэн утгыг авч  үүссэн нэр томьѐо элбэг байна: шоу гэдэг олон утгатай үгийн зөвхөн 
тоглолт  гэдэг утга нь монгол хэлэнд хуулбарлагдаад байна.  

 Үг зүйн арга: 
Эх хэлний болон гадаад, олон улсын чанартай үг бүтээх хэрэглүүрийг ашиглан нэр томьѐо 
бүтээх арга юм. 
 Үүнд монгол хэлний дагаврын болоод үг нийлэх, үг хураангуйлах аргууд орно. Олон 
улсын  угтвар бүхий нэр томьѐог хуулбарлан буулгаж нийлмэл нэр томьѐо бүтээх 
тохиолдол элбэг байна. Ж : аудио-видео хэрэгсэл, угтвар төст үгийг ашиглан бүтээсэн нэр 
томьѐо цөөнгүй. Ж: дэд тогтолцоо; 
 Үг хураах ба товчлох арга бараг хэрэглэгдэхгүй, хоѐр буюу түүнээс дээш үгийг хамжих 
ба найрах аргаар нэгдмэл нэг ойлголтыг заасан, бүтэц-утга зүйн хувьд салшгүй, 
өгүүлэгдэхүүн өгүүлэхүүн болох эргэх харьцаанд ордоггүй  нийлмэл ба  хоршоо үг  
бүтээн шинэ нэр томьѐо бий бүтээх  арга монгол хэлний онцлог юм:  Ж: ашиг тус, үр 
дүн, хэрэгцээ шаардлага, хандлага харилцаа, арга барил, зүй тогтол, ур дүй; 
 Өгүүлбэр зүйн арга: 
Нийлэмж үг, өгүүлбэрээр шинжлэх ухааны нэг ухагдахууныг тэмдэглэх арга юм. 
Нэрийн ба үйлийн нийлэмж нь  дан үгийг бодвол мэдээллийн багтаамж ихтэй, ижил нэр 
үүсгэдэггүй зэрэг онцлогтой тул нэр томьѐо бүтээхэд тавигдах шаардлагыг илүү хангадаг. 
Ж: сургалтын арга, хэрэглээ болж чадах мэдлэг, сонирхол төвтэй үнэлгээ, танин мэдэх 
үйл явц, Джон Дьюгийн загвар, дохионы хоѐрдугаар систем, мэдлэгийг хамтарч бүтээх,  
мэдээлэл дамжуулах, мэдлэг олж авах,  мэдлэг бүтээх, өөрийгөө хөгжүүлэх г.м. 
 Монгол нэр томьѐоны 70% орчим нь нэр нийлэмж байдаг ба түүний ойролцоогоор 20% нь 
үйлт нэр оролцсон байдаг онцлогтой. [1. х 29] 

 Гадаад болон олон улсын нэр томьѐог зээлдэх. Ж: менежмент, технологи, курс; 
Аль нэг мэдлэгийн салбарын явцуу хэрэглээтэй нэр томьѐо өгүүлбэрээр илрэх жишээ гэвэл:  
Анхаараарай! Сонсч байгаарай! г.м. 
Орчин цагийн монгол нэр томьѐо бүтээх ѐсонд үйл үндсэнд нэр бүтээх дагавар залгаж хийсвэр 

ухагдахууныг нэрлэх загварууд идэвхи сайтай бөгөөд түүний дотроос хамгийн бүтээц сайтай  нь 
үйл байдал заасан үндсэнд -л дагавар залган хийсвэр ойлголт заасан нэр томьѐо бүтээх загвар юм: 
эрэл хайгуул, түншлэл, дадал, сэдэл, захирал, хичээл, зохиол, сонирхол, итгэл, үнэмшил, хүсэл, 
тэмүүлэл, үзэл, баримтлал, мэргэжил, онол гэх мэт.  
 Түүнээс  гадна үйл үндсээс нэр томьѐо бүтээхэд дараах дагаврууд өргөн  хэрэглэгдэж 
байна: 
–лт: сургалт, зорилт, тодорхойлолт, санхүүжилт, хяналт, амжилт, бие даалт, шалгалт, 
төлөвлөлт; 
 –лга2 (-лага2,-га2): агуулга, зорилго, хандлага, туршлага, ярилцлага, асуулга, сорилго, уншлага;  
-хүй: мэдрэхүй, сэтгэхүй, хүртэхүй, хэлэхүй;  
-хуун, -хүүн: ухагдахуун, мэдэгдэхүүн, судлагдахуун, судлахуун; 
-мж: мэдрэмж, шүүмж, батламж, тааламж, тохиромж, сургамж; 
-гаа: баталгаа, гүйлгээ, үнэлгээ,  төлөвлөгөө; 
-бар4,( вар)4: чадвар, тэсвэр, хөтөлбөр; 
-аан4: шалтгаан, шүтээн, цуглаан; 
-мт: баримт, дарамт; 
-аа4: алдаа, тохироо; 
-гч: элсэгч, удирдагч;  
-дал4: асуудал, зардал; 
-аал: магтаал, сургаал; 
-уур2:  хэрэглүүр, түгшүүр;  
-ц: явц, ахиц, бүтэц, сэтгэц; 
-дас4,(аас4): айдас, дараас, нэрмээс; 
-цаа: авалцаа, барьцаа, өгцөө; 
-г: бичиг; 
-лаг4: мэдлэг; 
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-вч: оновч; 
-в: сэдэв; 
-мсар4: ухамсар, тоомсор; 
              Орчин үед нэр томьѐо бүтээхэд  идэвхитэй хэрэглэгдэж  буй дагаврын тоонд үйл үндсэнд 
залгах –хуй2, -хуун2, нэр үндсэнд залгах –тан4 орно: хүртэхүй, хэлэхүй, ухагдахуун, мэдэгдэхүүн, 
судлагдахуун, оюутан, эрдэмтэн;   
             Нэр үндсэнд дагавар залгаж хийсвэр нэр бүтээх нь нилээд ховор, тухайлбал бид зөвхөн 
дараах жишээг дурьдаж чадна: голч, үндэстэн, аяс, аялага, аяг, мөчлөг, төсөв, төсөө; 
              Тооны нэрийн үндсэнд –ж дагавар залган  нэр томьѐо бүтээх тохиолдол хааяа байна. Ж: 
нэгж;   

Гадаад хэл заах арга зүйн нэр томьѐог зориудаар ухамсартайгаар бүтээж буйн жишээ 
баримт болгон ―Гадаад хэлний сургалт― номын хавсралтанд буй ―Гадаад хэлний багшийн 
мэргэжлийн харилцаанд хэрэглэгдэх нэр томьѐо‖ болон бусад ном зохиолоос шүүж авсан нэр 
томьѐонд  хийсэн ажиглалтынхаа талаар хэдэн үг хэлье. 

 Бид оновчтой бүтээсэн нэр томьѐо ихэнхи нь байгааг юуны өмнө тэмдэглэх ѐстой. Ж: 
устные инструкции- амаар өгөх заавар, ролевая игра- дүрт тоглоом гэх мэт. Гэхдээ дараах 
тохиолдлууд анхаарал татаж байна.  Үүнд: 

 Үг бүтээх хэрэглүүрийн төсөөтэй байдлыг үл анзааран, ойролцоо утгатай үгсийг 
зэрэгцүүлэн хэрэглэх; Ж: сургалтын хэрэгсэл, сургалтын хэрэглүүр; 

 Гадаад нэр томьѐог үгчлэн хуулбарласнаас монгол хэлний хэм хэмжээг зөрчсөн, 
зохимжгүй нэр томьѐо бүтээх: багшийн удирдлагын дор хэл сурах – багшаар заалгаж хэл 
сурах, багшийн удирдлагаар хэл сурах; 

 Гадаад нэр томьѐог орчуулахдаа утгыг нь хэтэрхий  чухалчилснаар  монгол хэлэнд 
хэвшсэн зарим томьѐоллыг халах хандлага ажиглагдаж байна Ж: Бид хүнлэг энэрэнгүй ѐс 
гэж ярьж бичиж хэвшсэн байтал хүмүүнлэг энэрэнгүй хандлага гэж нэр томьѐо бүтээх нь 
ямар вэ, хүнлэг хүмүүнлэг хоѐрын хооронд  ―хүн ѐсны‖ гэсэн ерөнхий утгын холбоос 
байгаа бус уу? 
Хувь хүнд баримжаалсан хандлага  гэдэг бол шавь төвтэй сургалт мөн байх, үгүй ядахдаа 
бие хүний онцлогийг харгалзсан  сургалт явуулах гэж болмоор санагдах юм. Ярианы 
хандлага гэдэг нь амаар урьдчилан тайлбарлахыг хэлээд байгаа юм шиг. 

 Зарим үед  хэтэрхий хэмнэх гэснээс үүдэн монгол хэлний найруулгын өвөрмөц онцлог 
болох хоршоо үгийг хэрэглэхээс зайлсхийн үл ойлгогдох нийлэмжүүд зохиох нь их байна. 
Ж: нөхцөлт хандлага?-   нөхцөл байдалд тохируулан харилцаж сургах гэвэл ямар вэ? Зарим 
тохиолдолд бүр эсрэгээр  илүү үг хэрэглэх нь ч байна.  Взаймосвязанное обучение всем 
видам речевой деятельности- хэлэхүйн бүх чадварыг харилцан уялдаа холбоотойгоор 
эзэмшүүлэх гэж.  Харилцан уялдаа гэдэгт холбоотой гэсэн санаа багтаж байгаа гэж 
бодогдох юм. Иймээс хэлэхүйн бүх чадварыг харилцан уялдаатайгаар эзэмшүүлэх  гэж 
тогтсоныг хэвээр үлдээвэл зохистой мэт. Обучение лексике нь- үг хэллэг заах биш – үгийн 
санг баяжуулах гэж тогтсон нэр томьѐо байхаа.  

 Зарим тохиолдолд монгол үгийнхээ утгыг сайн мэдрэхгүй юм уу, эсвэл  өдөр тутам 
хэрэглэдэг энгийн  үг хэллэгтэй давхцуулахгүй  гэсэн хандлага ба ойролцоо үгийг 
ялгахгүйгээс үүдэн  мэдээжийн нэрлэлтийг өөрчлөх тохиолдол ч байна. Ж: бид хэл үзэх, 
хэл сурах гэдгээс зайлсхийн хэл эзэмших гэхлээрээ  илүү сайхан болгоод байна гэвэл юу л 
бол, упражнение на сопоставление - тохирууулах дасгал гэснээс  харьцуулж ажиглах 
дасгал гэвэл дээр биш үү. Суралцагчдын сэтгэцийн онцлогт тулгуурлан сургах уу, 
сэтгэхүйн онцлогт тулгуурлан сургах уу, сэтгэл зүйн онцлогт тулгуурлан сургах уу 
гэдгийг  бодууштай . Хам сэдвийг ч харгалзан үзэх нь зүйтэй. 

 Урьд өмнө тогтчихсон нэр томьѐог өөрчлөх шаардлага тун бага. Үүнээс үүдэн эрдэмтдийн 
дунд санал зөрөлдөөн их гардаг. Ж: формирование комммуникативных умений: 
утгачилвал  харилцах чадвартай болгох гэсэн үг боловч харилцах чадвар төлөвшүүлэх гээд 
ерөнхийдөө тогтсон нэр томьѐо.   

 Зарим нэр томьѐоны орчуулга нь боломжтой хувилбар боловч  нилээд өргөн тархсан өөр 
ойлголтын нэрлэлттэй давхцсанаас буруу ойлголт төрүүлж болзошгүй байна. Ж: групповая 
работа – багаар ажиллах гэдэг нь  нэгэн зорилгыг биелүүлэхийн тулд бусадтайгаа зохицон 
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ажиллах гэж нийтээр ойлгодог болсон бол гадаад хэлний сургалтанд  сургалтыг хэсэг 
бүлгээр зохион байгуулах тухай ойлголт юм. 

 Нэр томьѐоны тэмдэглэж буй ухагдахуун, ойлголтыг мэдэхгүйгээс буруу оноолт хийх 
явдал бас байна. Ж: продуктивные виды речевой деятельности-  хэлэхүйн үйл ажиллагааны 
бүтээлч хэлбэрүүд-ийг - бүтээх төрлүүд гэж орчуулсан юм уу оноосон байх жишээтэй. 

 Гадаад нэр томьѐог хэрэгцээгүй газар зээлдэх: үгийн минимумыг тогтоох - мэдвэл зохих 
үгийн доод хэмжээг тогтоох, заах арга зүйн курс хичээл - заах арга зүйн хичээл буюу заах 
арга зүйн онолын хичээл, хэлний контакт- харилцаа холбоо  гэхэд болохгүй газаргүй мэт. 

 Гадаад нэр томьѐог хэтэрхий үгчлэн хуулбарлах: сурч буй хэлний хэрэглүүрээр 
хүмүүжүүлэх, сурч буй хэлээрээ дамжуулан хүмүүжүүлэх буюу хэл сурах явцдаа 
хүмүүжүүлэх гэсэн ойлголт байх.  

 Зарим тохиолдолд үг нэмж тайлбар хийх шаардлага ч гардаг: хэлний таавар- языковая 
догадка- үгийн бүтцээс нь үүдэн утгыг тааварлах чадвар; 

 Нэр томьѐо нэг мөр болоогүй тохиолдол нэг бүтээлийн дотор ч бас тааралдаж байна: хэл 
эзэмших түвшин - хэл эзэмшилтийн түвшин; Тогтсон нэр томьѐог давтан хэрэглэх нь 
эрдэм шинжилгээний найруулгын онцлог тал юм. 

 Нэр томьѐонд үнэлэмжийн утгатай үгс хэрэглэх нь зохимжгүй байдгийг бид мэднэ: төрөлх 
хэл гээд тогтчихсон байхад унаган хэл гэх нь зохимжгүй.  

Дээр дурьдсанаас үүдээд нэр томьѐо тогтооход гардаг алдаа дутагдлыг нэрлэ гэвэл дараах зүйлийг 
хэлэх байна. Үүнд: 

 Монгол хэлний үг бүтээх ѐсны хэм хэмжээг зөрчих;  
 Нэг ухагдахууныг хэд  хэдэн хувилбараар илэрхийлэх; дүрт тоглоом,дүр бүтээх тоглоом 

дүрчилсэн тоглолт, тоглоом тоглох, жүжиглэх, тоглоомчилсон сургалт;  
 Өөр өөр ухагдахууныг  нэг салбарт нэг үгээр давхцуулан томьѐолох; хэрэгсэл, хэрэглүүр; 
 Ухагдахууныг буруу орчуулах; хүмүүнлэг сэтгэх; 
 Хэлэхэд хэцүү,  сонсголонгүй байх;  
 Нэгэнт тогтсон нэр томьѐоны оновчгүй хувилбарууд гаргах: сурагч төвтэй сургалт /шавь 

төвтэй сургалт/, суралцагсад /суралцагч/,  технологид суурилсан хэлний сургалт 
/сургалтанд техник хэрэгсэл ашиглах, компьютер ашигласан хэлний сургалт/; 

 Нэг нэр томьѐог олон хувилбараар бичих: баруун тал бөмбөлөг, баруун тал  бөмбүлэг; гэх 
зэрэг. 
Нэр томьѐог цэгцлэх, боловсронгуй болгох,  орчуулах, зөв хэрэглэх ба үгийн сан, утга зүйн 

онцлогийн талаар дараагийн судалгааны ажилдаа авч үзье. 
 

Дүгнэлт 
I. Бидний ажигласнаар орчин цагийн монгол хэлний нэр томьѐо бүтээхэд нэрийн болоод үйлийн 

нийлэмжээр ухагдахууныг илэрхийлэх арга хамгийн бүтээц сайтай байна. 
II. Шинжлэх ухаан техник технологийн хөгжлийг дагасан нэр томьѐоны сангийн түргэн баяжих 

үйл явцаас  монгол нэр томьѐо бүтээх, орчуулах, журамлах  ажлын хурдац хэтэрхий хоцорч, 
түүнд хэл шинжлэлийн суурь мэдлэгийг ашиглах явдал задгайрч байгааг харгалзан нэр томьѐо 
бүтээх ажлын ухамсартай зохицуулалтыг дээд шатанд гаргах, эх хэлнийхээ үг бүтээх ѐсны  утга 
зохиолын хэм хэмжээнд захируулахад зохих ѐсоор  анхаарах шаардлага бий болжээ. 

III. Цахимын эринд амьдарч буй гадаад хэлний мэргэжилтэн бид гадаад хэл заах арга зүй буюу 
өргөн утгаараа боловсрол судлалын нэр томьѐог боловсруулах, жигдлэх, түүний цахим 
хөмрөгийг бий болгох, улмаар олон хэлний мэргэжилтэн цугласан манайх шиг сургууль 
мэргэжилтний нөөц бололцоо, хуримтлуулсан туршлагаа ашиглан гадаад хэл заах арга зүйн нэр 
томьѐоны хоѐр болоод олон хэлний  цахим толь зохиох нь тулгамдсан ажлын нэг болжээ. 
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МОНГОЛ, АНГЛИ ХЭЛНИЙ ҮНДСЭН ӨНГӨ ЗААСАН НЭР  

БҮХИЙ ЗҮЙРЛЭЛ 
 

П. Түмэнгэрэл1 

Abstract 
A metaphor is a thing regarded as representative or symbolic of something else. Another definition of a 
metaphor is a figure of speech, in which a word or phrase is applied to an object or action that it does not 
literally denote in order to imply a resemblance.  A metaphor is a persistent occurrence that has usually 
been believed as a figure of speech used for particular effects in everyday speech. It is used within a wide 
range of everyday life. A color is usually used to show the colors of objects in the world. Every object in the 
world has its own color. There are a large number of metaphorical expressions with color serving as the 
source domain in Mongolian. As a very important human experience, colors have attracted many scholars‘ 
attention. The researchers revealed that a possible reason for the similarities of color metaphors in  
languages can be attributed to the common perceptual and cultural experience, while the dissimilarities 
originated from different living environments, religions, customs,  philosophy etc. 
 
Түлхүүр үг  
Өнгө (цагаан, хар, хөх, ногоон, шар, улаан), зүйрлэл, өнгөний бэлгэдэл 

 
Монгол хэл судлалд  өнгө судлал хөгжиж ирэхдээ түүний бүтэц буюу үг бүтэх ѐсны судлал 

болон бэлгэдлийн талаас нь судлаж эхэлжээ. Бид өнгө өнгөөр хүрээлэгдсэн дэлхий дээр амьдарч 
байна. Өнгө гэдэг бол дэлхийн бүхий л юмс үзэгдэлтэй салшгүй холбоотой нэгэн зүйл агаад хэзээд 
бэлгэдлийн тулгуур ай болж ирсэн. Хүрээлэн буй бүх л юмс үзэгдэлийг дүрслэх, тодорхойлох, 
тодотгох олон төрөл зүйлийн үг хэллэг түгээмэл байдаг. Аливаа хэлэнд өнгөөр төлүүлүүлэн, 
дүрсэлсэн үг, хэллэг, хэлц тэдгээрийн бэлгэдэл баялаг байдаг бөгөөд энэхүү судалгаандаа монгол, 
англи хэлний үндсэн өнгө илэрхийлсэн үг хэллэг, хэлц,зүйрлэлийг авч үзэх болно.  

Өнөө үед өнгө, өнгөний бэлгэдэл, зүйрлэлийг дэлхийн олон эрдэмтэн судлаач тал бүрээс 
нь маш эрчимтэй судалсаар байна. Хүний танин мэдэхүй болон нийгмийн харилцаанд зүйрлэл нь 
маш чухал, бас тодорхой хэмжээнд үүрэг, ач холбогдолтой гэдгийг ухаарч эхэлж байна.  Зүйрлэл 
нь 2000 гаруй жилийн түүхтэй, Аристотелийн үеэс улбаатай ба тэрээр зүйрлэл бол энгийн болон 
ярианы хэлэн дэх хэлбэрээс нь арай өөр, ангид зүйл байна гэдгийг олж харсан. Харин Жорж 
Лакофф, Марк Жонсон (1980) нарын ―Metaphors we live by‖ (12. x 25-27) ном хэвлэгдэн гарсанаас 
зүйрлэлийн судалгааны эхлэл тавигдсан гэхэд буруудахгүй.  

Харин монгол уламжлалт соѐл сургаалд ―Өнгөний бэлгэдэл‖ гэхийг ―Эшийн бэлгэдэл‖ гээд 
‗эш‘ гэдэг нь зурхайн нэр томьѐо бөгөөд ―Зурхайн арван эш‖ гэдэг ажээ. Монгол угсаатны өнгөөр 
бэлгэдэх ѐсны тухай асуудал сүүлийн үед гадаад болон дотоодын ардын билиг зүйчид, угсаатны 
зүйчдийн анхаарлыг татаж байна. Гадаадын эрдэмтэдээс дурдвал Н.Л.Жуковская ―Монголчуудын 
уламжлалт соѐлын ай, бэлгэдэл зүй‖ (1988) хэмээх бүтээлдээ өнгөний бэлгэдлийг тусгай бүлэг 
болгон судалсан байна. Мөн С.Ю.Неклюдов монгол домог, тууль дахь бэлгэдлийн талаар 
сонирхолтой өгүүлэл 1980 онд нийтлүүлжээ. Харин монгол угсаатны хээ угалзыг өнгөөр ялгах 
утга зүйн талаар А.Г.Митиров 1981 онд, Л.Батчулуун 1991 онд тус тус сонирхолтой ажиглалт 
хийсэн байна. Энэхүү судалгааны ажилд бэлгэдлийн талаар тусгайлан судалсан доктор, профессор 
С.Дуламын ―Монгол бэлгэдэл зүй‖ цуврал номын ―Өнгийн бэлгэдэл зүй‖ (6. х 4-5) бүтээлийг 
судалгааны тулгуур хэрэглэгдэхүүн болголоо.  

                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Гадаад хэлний төв 
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Хэл шинжлэл талаас Ц.Лхасүрэн /1994/ ―Д.Нацагдоржийн ―Цагаан сар ба хар нулимс‖ 
зохиол дахь өнгөний бэлгэдэл‖, О.Энхдэлгэр /1996/ Орос, монгол хэлний өнгийн илэрхийллийг 
судалсан ―Цветообозначение в русском языке, с позиции носителя монгольского языка‖, Ш. 
Гэрлээ /2000/ ―Франц, монгол хэлний өнгөний нэрийн утгазүйн харьцаа, хамаарал‖ хэмээх хэл-
соѐл судлал, угсаатан сэтгэц хэл шинжлэлийн судалгаа, Б. Уранчимэг /2004/ ―Монгол, англи 
хэлний өнгө илтгэсэн үг хэллэгийг когнитив хэл шинжлэлийн үүднээс зэрэгцүүлэн судлах нь‖, Б. 
Болор-Эрдэнэ /2005/ ―Монгол, англи хэлний ―хар, цагаан‖ өнгө бүхий үг хэллэгийг зэрэгцүүлэн 
судлах нь‖ зэрэг судалгааг хийжээ. 

Энэ судалгаанд үндсэн зургаан өнгө болох цагаан, хар, хөх, ногоон, шар, улаан өнгө, 
тэдгээртэй холбогдох зүйрлэл, бэлгэдлийг түүвэрлэн жагсааж жишээгээр тайлбарлахыг хичээлээ.  

1969 онд угсаатан судлаач Брент Берлин, Пол Кэйнар ―Үндсэн өнгөний нэр томьѐо: 
Тэдгээрийн нийтлэг шинж болон хувьсал‖ нэртэй ном хэвлүүлэн гаргажээ. Хүн төрөлхтөн өнгийг 
хэдэн төв өнгө болгож ангилдагыг олж тогтоосон. Эдгээр төв өнгө нь аливаа хэлэнд үндсэн өнгө 
заасан үгээр хэлбэрждэг байна. Брент Берлин, Пол Кэйнар дэлхийн 98 хэлэнд судалгаа хийж 
үндсэн 11өнгө байгааг судалгаагаараа баталжээ. 

Хар   Ногоон<Шар  Нил ягаан 
<Улаан< Хөх<Бор<  Ягаан 

Цагаан   Шар<Ногоон  Улбар 
Саарал (13. x 59-60) 

Энэхүү зураглалаас үзвэл аливаа нэг хэл нь үндсэн хоѐр өнгө буюу хар, цагаан өнгөтэй, 
харин гуравдагч өнгө бол улаан, дөрөвдөгч өнгө бол ногоон эсвэл шар, үлдсэн өнгийг нь адил 
төсөөтэй байдлаас нь тогтоох боломжтой гэжээ. Харин С.Дуламын судалгаанд хар, цагаан өнгийг 
эцэг ба эх өнгө хэмээн нэрийдэж анхдагч өнгө гэж авч үзжээ. (6. х 4-5) 

Хувирашгүй нэгэн зүйл бол өнгө бөгөөд хэзээ ямагт, хаа сайгүй бэлгэдлийн нэгэн тулгуур 
ай болж явдаг. Дэлхий дахинд түгээмэл байдаг бэлгэдэл бол өнгө бөгөөд түүгээр бие махбодийг 
төлөөлүүлэн авч үздэг байна. Жишээ нь: Улаан, улбар өнгөөр – галыг, хар, хүрнээр – газрыг, шар, 
цагаанаар – агаарыг, цэнхэр, хөхөөр – огторгуйг, ногооноор – усыг гэх мэт. (18) 

 Цагаан өнгө нь олон улс гүрэнд цэвэрхэн, ариун, гэрэл гэгээ, цайлган сэтгэл, сайн сайхан, 
баяр баясал, өөдрөг сэтгэл, зөөлөн, сайхан төсөөлөл, зам нь нээлттэй, тайван амьдралын 
өнгө зэргийг төлөөлдөг.  

 Хар өнгө нь эмх цэгц, хорон муу, муухай, төлөв даруу, тааламжтай өнгө, чамин, тансаг, 
чөтгөр, нүдэнд хүйтэн болон рок хөгжим эсвэл хүмүүсийг илтгэдэг.  

 Хөх өнгө нь цэвэр цэмцгэр, эрх чөлөө, сийрэг орчин, уужим сэтгэл, сайхан зүйл, дотно 
байдал, тэнгэр, сэтгэлийн тайвшрал, цэвэр агаарыг илэрхийлдэг байна.  

 Ногоон өнгө төлөв даруу, нүдэнд дулаан, байгаль, дэлхий, намуун тайван, эхлэл, өөдрөг, 
дулаан улирал зэргийг төлөөлөн дүрсэлдэг. 

 Шар өнгө бол нар, хүндэтгэл, эрч хүч, заль мэх, хэврэг байдал, шаналсан сэтгэл, гандсан 
навч зэргийг илтгэнэ.  

 Улаан өнгө бол мандан бадрах, өнгөлөг, өөдрөг, тэмцэл ялалт, залуу нас, цог хийморь, эрч 
хүч, өсөн дэвжих, дөлгөөн, хүчирхэгзэрэг утга агуулдаг байна.  

Дээр дурдсан өнгөний ангилалд тулгуурлан дараах этгээд, сонин бас өвөрмөц гэж болмоор 
зүйрлэлийг түүвэрлэн авч, тэдгээрт тохирох адил, төсөөтэй зүйрлэлийн утгыг авч үзлээ. 

 
1. Цагаан өнгө илэрхийлсэн зүйрлэл 

Адил, төсөөтэй зүйрлэл 
Монгол хэлэнд Англи хэлэнд Утга 

1.1  Цагаан өнгө = Тансаг, үнэтэй 
Цагаан үүд 

White elephant = Цагаан заан Ашиглах боломжгүй болсон 
үнэтэй зүйл Далай цагаан гэр 

Цагаан өргөө 
        1.2 Цагаан өнгө = Эрдэм  мэдлэг 

Цагаан толгой   
Цагаан шүлэг White trash = Цагаан хог Боловсролгүй хүн 
Цагаан үсэг White book = Цагаан ном Засгийн газрын тайлан 
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Цагаан бичиг White-collar = Цагаан зах Бичиг хэрэг, албан тасалгаа 
Цагаан хуудас   
                                                                 1.3 Цагаан өнгө = Орос 
Цагаан Орос White Russian= Белорусь Белорусийн уугуул оршин суугч 

                       1.4 Цагаан өнгө = Сайхан сэтгэл, тусч зан 
Цагаан сэтгэл 

White hat = Цагаан малгай Сайн хүн, сайн талын баатар 
Сүүн цагаан сэтгэл 
Цагаан үйл 
Цагаан санаа 
Цагаан хүн 

1.5 Цагаан өнгө = Шөнө 
Цагаан шөнө White night= Цагаан шөнө Харанхуй болдоггүй шөнө 

       1.6 Цагаан өнгө = Язгууртан 
Цагаан ястан White hall= Цагаан хана Хааны гэр бүлийн гишүүдийн 

сүм 
                1.7 Цагаан өнгө = Худал хуурмаг 

Цагаан худал White lie= Цагаан худал Хоргүй худал хэлэх 
1.8 Цагаан өнгө = Хонь 

Цагаан сүрэг White sheep= Цагаан хонь Дургүй хүн, таалагдадгүй хүн 
Цагаан өнгийг дээрх монгол, англидолоон жишээнд тулгуурлан дүгнэлт хийвэл цагаан 

өнгө хоѐр хэлэнд тансаг, баян байдал, эрдэм мэдлэг, Орос ах, сайхан сэтгэл, тусч зан болон угсаа 
гарал түүгээр зогсохгүй худал хуурмаг гэсэн өвөрмөц адил, төсөөтэй зүйрлэлбайна.  

 
2. Хар өнгө илэрхийлсэн зүйрлэл 

Адил, төсөөтэй зүйрлэл 
Монгол хэлэнд Англи хэлэнд Утга 

2.1 Хар өнгө = Байгаль 
Харшуурга Black ice= Хар мөс Мөсөн бүрхүүл 
Хар будан Black Gold= Хар алт Газрын тос 

       2.2 Хар өнгө = Муу, муухай 
Хар санал Be in the black= Хар болох Мөнгөгүй болох, дампуурах 
Дотор харлах Black out= Харлах Дотор харанхуйлах 
Хар тамга Black mark= Хар тэмдэг Найдваргүй болох тухай 

тэмдэглэл Харлах 
Хар толбо Black spot = Хар толбо Замын аюултай хэсэг 
Хар тамхи Black market= Хар зах Хууль бус худалдаа 
Хар шид Black magic= Хар шид Чөтгөрийн хүчний хор уршиг 
Хар бүлэг Black mail= Хар шуудан Айлган сүрдүүлэх 

2.3 Хар өнгө = Өвчин 
Хар хавдар Black Death= Хар үхэл Тахал 
Хар өвчин (хардах) Black disease= Хар өвчин Элэгний өвчин 

2.4 Хар өнгө = Карате 
Хар бүстэй Black belt= Хар бүс Жудо, каратегийн зэрэг 

2.5 Хар өнгө = Шорон 
Хар гэр Black hole= Хар нүх Шорон, гяндан 

2.6 Хар өнгө = Хэл яриа 
Хар яриа Black English= Хар Англи хэл Ярианы хэл 

2.7 Хар өнгө = Бичиг хэрэг 
Цагаан дээр хараар бичих Black on Black = Хар дээр 

хараар 
Торгууль 

2.8 Хар өнгө = Хайрцаг 
Хар хайрцаг Black Box= Хар хайрцаг Бичлэг хийдэг дуу хураагч 

      2.9 Хар өнгө = Нуух, далдлах 
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Хар авдартаа хав дарах Black economy= Хар эдийн 
засаг 

Далд эдийн засаг 

Хар өнгө илэрхийлсэн хоѐр хэлэн дээрх жишээнүүдэд тулгуурлан дүгнэлт хийхэд хар өнгө 
нь байгалийн догшин үзэгдэл, аливаа юмсын муу муухай, хүнд өвчин, албан бус хэл яриа, бичиг 
хэрэг, нуух далдлах мөн шорон зэргийг илэрхийлдэг байх юм. 
 

3. Хөх өнгө илэрхийлсэн зүйрлэл 
Адил, төсөөтэй зүйрлэл 
Монгол хэлэнд Англи хэлэнд Утга 

3.1 Хөх өнгө = Хэл ба соѐл 
Хөх бичиг Blue note = Хөх бичиг Жааз хөгжмийн дундаж өнгө 
Хөх дэвтэр Blue print= Хөх хэвлэл Парламентийн албан бичгийн 

талаар тэмдэглэл 
                                                                  3.2 Хөх өнгө = Инээд 
Хөх инээд Blue story= Хөх түүх Зохисгүй онигоо 

Хоѐр хэлэнд хөх өнгө илэрхийлсэн адил, төсөөтэй зүйрлэл хэл ба соѐл, инээдийн 
жишээгээр илэрч байна. 
 

4. Ногоон өнгө илэрхийлсэн зүйрлэл 
Адил, төсөөтэй зүйрлэл 

Монгол хэлэнд Англи хэлэнд Утга 
    4.1 Ногоон өнгө = Байгаль 

Ногоон торгон дээл Green fingers= Ногоон хуруунууд Ургамал ургуулах авьяастай 
Ногоон дээл Green thumb= Ногоон эрхий хуруу Ургамал ногоог ургуулах чадвар 
Ногоон хивс Greener pastures= Ногоон бэлчээр Үр, өгөөж сайтай газар 

4.2 Ногоон өнгө = Цэрэг 
Ногоон хувцас Green beret= Ногоон малгай Цэрэг, арми 

           4.3 Ногоон өнгө = Боловсролгүй 
Ногоон тэг Greenhorn= Ногоон бүрээ Туршлагагүй Ногооноороо хүүхэд 
 Ногоон өнгө бусад өнгөтэй харьцуулахад хэрэглээнд ховор тохиолддог. Ногоон өнгө нь хэт 
унтах, цэрэг эрс, боловсролгүй байдлыг илэрхийлдэг байна. 
 

5. Шар өнгө илэрхийлсэн зүйрлэл 
Адил, төсөөтэй зүйрлэл 

Монгол хэлэнд Англи хэлэнд Утга 
             5.1 Шар өнгө = Сэтгүүл зүй 

Шар сонин Yellow press =Шар сонин хэвлэл Шар хэвлэл Шар сэтгүүл зүй Yellow Journalism= Шар сэтгүүл зүй 
5.2 Шар өнгө = Хүн 

Хонгор шар баатар 
Yellow man= Шар хүн Ази хүнийг үл хүндэтгэсэн нэрлэл Шар хүү 

Шар өвгөн 
5.3 Шар өнгө = Зам 

Алтан шар зам Yellow brick road= Шар тоосгон зам Хүсэл мөрөөдөлд хүрэх зам 
 

 Шар өнгө нь монгол уламжлал ѐсоор гэрлэлтийг илэрхийлдэг (6. х 4-5) агаад харин өнөө 
үеийн бид цагаан өнгийг гэрлэлттэй холбоотойгоор ойлгодог болсон нь соѐлын нөлөө гэдэгтэй 
холбон үзэж болох юм. Харин англи, монгол хэлний шар өнгө илэрхийлсэн зүйрлэл нь сэтгүүл 
зүй, хүн болон зам жишээнүүдээр адил, төсөөтэй байна.  
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6. Улаан өнгө илэрхийлсэн зүйрлэл 
Адил, төсөөтэй зүйрлэл 

Монгол хэлэнд Англи хэлэнд Утга 
6.1 Улаан өнгө = Зөвлөлт 

Зөвлөлтийн улаан арми Red brigades= Улаан бүлэг  Улаантан, хувьсгалч Улааны үзэл 
6.2 Улаан өнгө = Ховор 

Улаан ном Red data book = Мэдээлэлийн 
улаан ном 

Устаж үгүй болох аюул нүүрлэсэн 
амьтан, ургамлын жагсаалт 

   6.3 Улаан өнгө = Хязгаар 
Улаан шугам Red line = Улаан шугам Улаан шугам татах 

    6.4 Улаан өнгө = Од, эрхэс 
Улаан нүдэн гараг = Марс Red dwarf = Улаан одой Эртний, жижиг, гайхалтай од 

6.5 Улаан өнгө = Хүн 
Баал улаан хөвгүүн Red Indian = Улаан Индиан Уугуул Америк хүн 

Улаан нялзрай Red man= Улаан хүн Америк хүнийг үл хүндэтгэсэн 
нэрлэл 

6.6 Улаан өнгө = Амьд 
Улаан амь Red blooded = Улаан цустай Эрүүл саруул 
 Англи, монгол хэлэнд улаан өнгө илэрхийлсэн зүйрлэлээр дээрх адил, төсөөтэй ангилал 
дэлхийн юмс үзэгдлийг илэрхийлж байна.  
 

Дүгнэлт 
 Монгол хэл шинжлэлд өнгөний талаар хийсэн судалгаанаас дүгнэлтэндээ дурьдвал: 
―Өнгөний бэлгэдлийн анхдагч шинж нь түүний түгээмэл чанар болно‖ хэмээн С. Дулам цааш 
тайлбарлахдаа ―...Энэ нь гагц газарзүйн утгаар бус танин мэдэхүйн бүхий л түвшин, сансрын, 
сэтгэлзүйн, ид шидийн аль ч утгаар нэгэн адил юм. Эдгээрийн аль ч түвшний, ямар утгаар нь, аль 
соѐлын уламжлалаар тайлбарлахаас хамаараад нэгэн өнгөний тухайд ч өөр бэлгэдэл утгатай байж 
болно. Хувирашгүй нэгэн зүйл гэвэл өнгө гэдэг бол хэзээ ямагт, хаа сайгүй бэлгэдлийн тулгуур ай 
болж явдаг билээ...‖(6. х 3) 
 Н.П.Шастина ―...Өнгөөр ард түмний угсаатан зүйн зарим онцлогийг харуулж олох ба 
монголчуудыг ―хөх‖ хэмээх нь ―Мөнх хөх тэнгэр‖ шүтдэг шүтлэг мөргөлийнх нь учир байж 
таарна. Тангад төвдийг ―хар‖ гэх нь сарлагийн хар хялгасаар өөрсдийнхөө нэхэж хийсэн хар 
асарбанагийн өнгө, солонгосчууд ―цагаан‖ гэсэн чимэг зүүх нь тэдний байннга өмсдөг хувцасны 
өнгө байж болно...‖(4. х 6-7) 
 О.Энхдэлгэр ―Цветообозначение в русском языке, с позиции носителя монгольского 
языка‖ нэг сэдэвт зохиолдоо өнгө, өнгөний нэрийдлийг ертөнцийн дүр зураг, ард түмний соѐлын 
онцлогтой холбон орос, монгол хэлний зэрэгцүүлсэн судалгаа хийж, хоѐр хэлний адил ба ялгаатай 
талыг гаргаж тавьсан байна. (17) 
 Ш.Гэрлээ ―Франц, монгол хэлний өнгөний нэрийн утгазүйн харьцаа хамаарал‖ нэг сэдэвт 
зохиолдоо өнгийг угсаатан сэтгэц хэл шинжлэлийн талаас тусгасан байх бөгөөд ―Хүн алив юмыг 
ижлээр сэрж мэдэрдэг, харин түүнийгээ хэл хэлэндээ ялгавартай илэрхийлж болно. Олон хэлний 
өнгөний нэрийн ялгаатай тал оршин байдаг нь тэр ард түмэн тухайн өнгийг огт сэрж мэдэрдэггүй 
хэрэг биш бөгөөд өөр өөрөөр нэрлэдэг. Тухайн ард түмний хамгийн том соѐлын нэг болохынхоо 
хувьд өнгө-хэл-соѐл гэсэн ойлголтын хам хүрээнд өнгө өнгөний нэр, өнгөний бэлгэдлийг судлах 
ажил сэтгэл судлал-хэл шинжлэл-соѐл судлалын судлагдахуун болох учиртай‖ гэж үзжээ.  

Б.Уранчимэг ―Монгол, англи хэлний өнгө илтгэсэн үг хэллэгийг когнитив хэлшинжлэлийн 
үүднээс зэрэгцүүлэн судлах нь‖ нэг сэдэвт зохиолдоо монгол, англи хэлний өнгө заасан үг 
хэллэгийн илэрхийлэх утгын ялгаатай болон нийтлэг шинжийг тухайн хэл соѐлын төлөөлөгчдийн 
сэтгэлгээний онцлогийн хүрээнд харуулахыг зорьсон байна.  

Эрдэмтэн М.Базаррагчаа ―...өнгө заасан үгс нь гарваль зүйн хувьд эвдрэх бүтэх утгаас, 
гараль зүйн хувьд чанар ба тоо, орон ба цагийн харьцаанаас, гарал зүйн хувьд утга салаалахаас, 
гарвал зүйн хувьд хэрэглээний буюу бэлгэдлийн утгаас үүдэлтэй хэмээн ерөнхийлөн дүгнэсэн 
байдаг...‖хэмээн тэмдэглэсэн байна. (10. х 51) 
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Өнгө нь бидний амьдрал, соѐл хоорондын харилцаанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэхүү 
өгүүлэл нь монгол, англи хэлний өнгөтэй холбоотой үг хэллэг, хэлц, зүйрлэл, тэдгээрийн адил 
төсөөтэй талыг утга, соѐлын хүрээнд харьцуулан судалж байгаа судалгааны ажлын эхний буюу 
монгол хэл, соѐл талаас нь авч үзсэн хэсэг болно. Дараах дүгнэлтийг гаргалаа. 

Нэгдүгээрт, дэлхий маш олон өнгөтэй ба тэр бүх өнгийг харьцуулах нь бэрхшээлтэй. 
Тиймээс үндсэн зургаан өнгө болох цагаан, хар, шар, ногоон, хөх, улаан өнгийг харьцуулан 
судалж байна. 

Хоѐрдугаарт, монгол, англи хэлнийөнгө илэрхийлсэн үг хэллэг, өнгөөр илэрхийлсэн 
хийгээд зүйрлэсэн үг хэллэг маш их тул цөөн хэдийг судалгаандаа багтаасан болно. Энэ судалгаа 
нь дан ганц адил төсөөтэй, эсвэл ялгаатай талыг харьцуулах бус, соѐл судлалын хам хүрээнд 
тэдгээрийн утга, бэлгэдлийг тайлах юм.  

Гуравдугаарт, монгол, англи хэлний өнгө илэрхийлсэн үг хэллэгийн зөвхөн адил төсөөтэй 
байдлыг энэ удаагийн өгүүлэлдээ багтаалаа.  

 ―Соѐл хэлэнд нөлөөлдөг, харин хэл соѐлыг тусгадаг‖  хэмээн зарим судлаач үздэг. Энэ нь 
дан ганц тухайн улсын түүх, соѐлыг агуулаад зогсохгүй, тухайн ард түмний сэтгэлгээ, амьдралын 
хэв маягийг илтгэдэг учраас  хүмүүс хоорондын харилцааны хэл хийгээд соѐлын мэдлэгийн 
хосмолжин юм. Өнгөний нэр томьѐо нь олон соѐл хоорондын харилцааны чухал хэсэг болоод 
байна.  
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ТЭДГЭЭРИЙН ХАРЬЦУУЛАЛ 
 

Л.Хандармаа1  
Abstract 
A formal writing style in any language is the most important document during the course of any social 
regime and it is a tool for managing and transferring various relations including state relations, 
international relations and relations between an entity and individuals in accordance with applicable laws 
and regulations. It is necessary to study stylistics of formal writing in order to write a correct and official 
―documentum‖. Particularly, documents such as decrees, orders, ordinances, decisions, resolution letters 
and statements must be written in accordance with application rules, standards, expressions and methods.  
Requirements for formal writing style include briefness, clearness, appropriateness, understandability, 
simplicity, truth, accuracy and transparency in meaning and it is within the related standarts and samples. 
At the present time, where demand for development and exchange of official documents in foreign 
languages  and its translation  into other languages increases, we are required to examine rules, methods 
and requirements for a formal writing style; to compare it to the formal writing style of our own language; 
to differetiate similarities and differences between them.  
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Удиртгал 
Албан бичиг хэрэг нь анх ―Documentum‖ гэсэн грек үгнээс үүссэн бөгөөд энэ нэр томъѐо 

нь, ―баримт бичиг‖, ―баримтжуулсан мэдээлэл‖ гэсэн утгатай. Аливаа нэгэн албан байгууллага, 
гадны улс орон, албан тушаалтантай харилцах явцад болон нийгмийн хүрээнд байнга үйлчилж 
байдаг өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт, шийдвэр, тогтоол, хууль, дүрэм журам, албан даалгавар, 
албан захидал зэрэг нь цөм албан бичигт хамаарна. Сэдвийн судлагдсан байдлын тухайд, монгол 
хэлний найруулга зүй, түүн дотроос албан бичгийн найруулгын тухай найруулга зүй судлаач 
эрдэмтэн Я.Цэвэл, Л.Балдан, С.Баярсүрэн, М.Базаррагчаа, Д.Отгонсүрэн Ц.Сүхбаатар, Т.Нямгэрэл, 
Р.Бигэрмаа, Г.Сүхбат, С.Батбаатар, О.Шинэбаяр нар өөр өөрийн арга барилаар судалж, таниулсан 
байдаг бол солонгос хэлний найруулга зүйн талаар И Тэ Жүнь (이태준, 1939), И Инь Му (이인모, 
1960), Пак Габ Сү (박갑수, 1977), Ким Вонь Жинь (김원진, 1983), Со Жон Сү (서정수, 1991), Пак 
Ён Сүнь (박영순, 1994), Ким Хын Сү (김흥수, 1997), Ким Ён Жа (김영자, 1997) нарын эрдэмтэд 
судалж иржээ. 

 Яруу илтгэх зүй буюу найруулга зүйн ухааныг сайтар эзэмшсэнээр хүн нийгмийн 
харилцаан дахь бүхий л хүрээнд зөв бичиж, зөв ярих ухаанд суралцаж буй хэрэг юм. Тэр дундаа 
албан бичиг сэлтийг тогтсон журмыг баримтлан зөв бичиж хөтөлж сурах нь хувь хүний төдийгүй 
байгууллага, төр засаг, цаашилбал олон улсын түвшинд чухал ач холбогдолтойн дээр гадаад 
хэлийг суралцагч оюутнууд төдийгүй багш судлаачид ч тухайн хэлээр найруулан бичих арга, хэв 
загвар, хэм хэмжээг нь судалж байж гэмээнэ гадаад хэлийг зөв тогтолцоогоор сурах, эзэмших үүд 
хаалга нээгдэх сайн нөлөөтэйн дээр Монгол Солонгос хоѐр орны найрамдалт харицлаа өдрөөс 
өдөрт өргөжин буй өнөө цагт төрийн өндөр дээд албан бичгээс эхлээд төрийн болоод хувийн 
хэвшлийн аль нэгэн байгууллага, хувь хүмүүс ч хүртэл албан захидал бичгээр харилцан хамтран 
ажиллаж байгаа учир монгол солонгос хэлээр бичигдэх албан бичгийг сайтар судлан, зөв 
найруулан бичиж сурах нь нэг талаар албан бичиг үйлдэх ѐс зүй, харилцааны соѐлыг илтгэх, нөгөө 
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талаар ажил хэрэг саадгүй явагдах, харилцан ойлголцох, хамтран ажиллахад сайн нөлөө 
үзүүлэхийн учир энэхүү судалгааны ажлын ач холбогдол оршино. 

Монголчууд албан баримт бичиг үйлдэж хөтлөх эртний уламжлалтай байсан бөгөөд албан 
бичгийн уламжлалд албан захидал голлох үүргийг гүйцэтгэх ба найруулгын хувьд ч өвөрмөц 
онцлогтой тул энэ талаар монгол хэлний найруулга зүй судлаач эрдэмтэн Ц.Сүхбаатар дараах 
байдлаар 2 бүлэгт хуваан үзсэн байна. Үүнд,  

1. XYIII-XX зууны эхэн үеийн ардын заргын бичигт хийсэн хэл найруулгын судалбар [1.4. 
х 309]   

2. XIX-XX зууны эхэн үеийн захидалд хийсэн хэл найруулгын судалбар [1.4. х 301]. 
Үүнийг тус тусын ангиллаар доор дэлгэрүүлэн тайлбарлалаа.   

Монгол албан бичгийн уламжлалаар баримт бичгийг ―нугалбар‖, ―данс‖, ―өргөх цэс‖ гэж 
хэлбэр, төрлөөр нь ангилдаг байсан [1.4. x 319] ба төрөл тус бүр өөрийн гэсэн онцлог, тогтсон 
нарийн хэмжээ, хэлбэртэй байжээ. XIII-XIY зууны үеийн албан баримт сэлтийг үзэхэд тэр үед мөр 
тэтгэх, мөрийн хоорондын зайг тааруулах, он цагийг тэмдэглэх, тамга тэмдэг дарах зэрэг нь 
тогтсон байсан бөгөөд тэр нь энэ зууны эхэн үе хүртэл хадгалагдсаар ирсэн байна [1.4. x 274]. 

 
1. Монгол хэлний албан бичгийн найруулгын онцлог 

Албан бичиг захидлын хамгийн анхны эх сурвалж нь МЭӨ 192-р онд Хүннү улсын хаан 
Модун Шаньюгаас Дундад улсын хатан Гао-хэү-д илгээсэн албан захидал бөгөөд энэ нь хятад 
орчуулгаар уламжлагдан ирсэн ба одоо ОХУ-ын Ленинград хотын Дорно дахины судлалын 
Эрмитаж музейд хадгалагдаж байгаа. [1.2. x 7] 

Албан бичгийн найруулга нь найруулга зүйн бие даасан төрөл бөгөөд албан харилцааны 
үүрэг гүйцэтгэж байгаа баримт бичгийн хэл найруулгыг хэлнэ [1.4. х 273-274]. Үүнд, олон улс, 
олон нийтийн байгууллагын хоорондын харилцаанд хэрэглэж байгаа гэрээ хэлэлцээр, албан тоот, 
захидал бичиг, тогтоол, зарлиг, тушаал, захирамж, удирдамж, үүрэг даалгавар, төлөвлөгөө, тайлан, 
илтгэл, хууль дүрэм, журам, тодорхойлолт, санхүүгийн акт баримт зэргийг найруулан бичих ба 
албан бичгийн найруулга нь бичгийн найруулгад орно. Монголчууд албан бичгийн хэл 
найруулгыг ихэд чухалчлан эрхэмлэдэг байсан ба албан бичгийг үйлдэхдээ тухайн төрийнхөө 
албан ѐсны хэл, үсэг бичгээр бичдэг журамтай бөгөөд аль ч нутагт албан бичгийг нийт 
монголчуудын дагаж мөрдөж байсан бичгийн хэлний үгээр бичиж байсан тул өөр хоорондоо 
саадгүй ойлголцдог байв. Аймгийн чуулган, хошуу тамгын газар зэрэгт албан бичгийн тогтсон 
үгийн толь байсан бөгөөд түүнд ороогүй үгийг бичих бол Гучин зургаатын толь, Хорин нэгтийн 
тайлбар толь зэргээс шүүн орчуулан бичдэг байжээ. Албан бичиг хэргийг хэн дурын хүн 
бичдэггүй, тухайлсан бичээч нарын дотроос сайтар найруулан бичдэгийг нь шилж, бичгийн эх 
зохиох түшмэл болон түүгээр албан бичгийн эх зохиолгодог байжээ. Тиймээс ч монгол албан 
бичгийн найруулга яруу сайхан байдаг [1.4. x 274-275]. Албан бичгийн найруулга нь тоочих 
найруулбарт тулгуурладаг. Жишээ нь: Газар эзэмших гэрчилгээний төрөл: ―1.Газар эзэмших 
гэрчилгээ нь дор дурдсан төрөлтэй байна.1.1.Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний, 1.2.Төрийн 
байгууллагын, 1.3.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын гэж ангилдаг‖ гэхэд өгүүлэх зүйлээ аль болох зөв 
зүйлчилж, эн зэргэцүүлэн тоочсон байна [1.1.x 47]. Үүнийг хэл шинжлэлд факт (баримт, мэдээ, 
хэрэг) гэх ба хэрэг явдал, учралаас ялган үзэх нь бий. Энэхүү ―учрал‖ нь хүүрнэх ба найруулбарын 
үндсэн төрхийг бүтээх бөгөөд өгүүлэгчийн хүсэл зориг, үзэл бодлыг шингээсэн байдаг.  

 
1.1. Дундад зууны монгол хэлний албан бичгийн найруулга 
Монголчууд эртнээс нааш албан бичиг үйлдэж хөтөлж ирсэн уламжлалтай, 13-р зууны үеэс 

албан бичгээр үйлдсэн дурсгалууд уламжлагдан ирсэн байгаа бөгөөд тэдгээр албан бичиг бүр 
өөрийн гэсэн онцлогтой, албан бичиг хөтлөх журамтай, тухайлбал мөр тэтгэх, мөр хоорондын зай, 
албан тамга тэмдэг, он сар зэргийг маш нарийн дэг журмаар бичдэг байжээ. Тэр уламжлал нь ч 
өнөөг хүртэл хадгалагдан ирсэн. Албан бичгийг тогтсон журмын дагуу алдаа мадаггүй үйлдэх 
ѐстой. [1.4. х 274 ] Албан бичгээр харилцаж буй улс орон, албан байгууллага, хувь хүний нэр, зэрэг 
дэв, эрдмийн зэрэг цол, албан тушаал зэргийг алдаагүй зөв бичих, нутгийн аялгууны үг хэллэг 
хэрэглэхгүй, албан бичигт түгээмэл хэрэглэгддэг үг хэллэгийг тогтсон загварын дагуу сайтар 
хэрэглэж бичих, албан бичгийг үйлдсэн он сар өдрийг нарийн тодорхой бичих зэрэг нь албан 
бичгийн найруулгын чухал шаардлага юм.  
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Ихэнх албан бичгийн эхэнд уг бичгийн хаанаас, хэнээс явуулж байгааг, дараа нь хаана 
хэнд очихыг нь бичдэг. Өөрөө хэлбэл албан бичгийн тогтсон журмын дагуу очих хаягийг тавиад 
ард нь танаа өргөв, өргөн мэдүүлэхийн учир, явуулах учир, илгээх нь гэх үгсийг бичдэг.  Түүний 
дараа өгүүлэх гэж буй үндсэн зүйлээ дэс дараалан бичээд мөн тогтмол үгээр төгсгөдөг. Албан 
бичгийн төгсгөл нь голдуу хэмээмүй, хэмээн өргөв, үүний тул илгээв, үүний тул өргөв гэсэн үгийг 
хэрэглэдэг [1.9. x 90]. Мөн эртний албан бичиг болон захидалын эхэнд ―Мөнх тэнгэрийн хүчин 
дор‖, ―Их хааны суу дор‖ гэж бичдэг байсан нь тухайн үедээ зөвхөн Монголын их хаадаас гадаад 
улс орон болон дотоодын аймаг хошууны захиргаа, албан тушаалтанд илгээж байсан захидал 
бичигт л хэрэглэгдэж байсан. Жишээлбэл:  

“Мөнх тэнгэрийн хүчин дор, их Монгол улсын далай хааны зарлиг ил булха иргэн дор 
хүрвээс биширтүгэй, аюутугай” гэсэн байдаг.  

 
Зураг 1  Гүюг хааны тамганы дардас 

 
Монгол албан захидалд төдийгүй албан бичигт эртнээс нааш уламжилж ирсэн хэв маяг нь 

тухайн албан бичигт өөрийн биеийг дорд үзэн, ―шавь‖, ―боол‖, ―мунхаг‖, ―өчүүхэн би‖, ―мөхөс би 
бээр‖, ―молхи шавь нь‖ гэх мэтээр бичиж, хүлээн авагч хүнээ хүндлэх, ―эрхэм‖, ―хүндэт‖, 
―өршөөлт‖, ―номын ачит багш‖, ―туйлын өршөөлт‖, ―энэ насанд садан учирсан эрхэм хүндэт‖ 
гэсэн тогтсон үг хэллэгийг хэрэглэдэг байжээ. Мөн захидал явуулагч нь өөрийн хандлагаа 
илэрхийлэхдээ, ―алс хол өндөр уул, өргөн голын чанадаас мэхийн ѐсолж‖, ―олны хувь зохиолд 
шүтэж, нөхдийн хамт улсын тул гэрийг гээж, биеийг зүтгэн явсаар‖, ―түмэн амгаланг айлтгаж‖, 
―мэнд сайныг лавлан‖, ―аврал итгэл самади номын багш ламтан алтан өлмийн лянхуан дор өргөв‖ 
гэх үсгийн нарийн дэг жаягтайгаар бичдэг байсан ба энэ нь уламжлалт найруулгад тоочих 
шинжээс гадна хүүрнэх, тайлбарлах аясаар илэрхийлэх нь ч бий бөгөөд он, сар, өдрийг бичихдээ 
зарим захидалд эхэнд нь, зарим захидалд төгсгөлд нь бичиж байсан байна.  

  
Хүснэгт 1  Дундад зууны монгол хэлний албан бичгийн төрлүүд, тэдгээрт хэрэглэгдэх үг хэллэгийн 
онцлог 
Дд Албан бичгийн 

төрлүүд 
Зүйл Хэнд илгээх Тогтсон үг хэллэг 

1 Илгээх бичиг Ерийн Адил эрхтэй албан газар, 
хүмүүсийн хооронд 

Илгээв, явуулах учир 
нь, илгээх учир нь, 
үүний тул илгээв 

Хүндэтгэлийн Өөр аймаг хошуунд, адил Өргөн явуулав, өргөн 
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эрхтэй боловч зэрэг дэвээр 
илүү хүнд 

илгээх учир нь, өргөн 
явуулах учир 

2 Өргөх бичиг  Тухайн байгууллага хүнээс 
дээд байгууллага, хүнд 

Өргөх учир, өргөн 
мэдүүлэх учир, өргөх 
нь, толилуулах нь 

3 Айлтгах бичиг  Эзэн хаанд Айлтгах нь, үүний тул 
айлтгав. 

4 Тушаах бичиг Ерийн Дээд газар, тушаалтнаас доод 
газар тушаалтанд 

Тушаав, тушаах учир, 
үүний тул тушаав 

Хүндэтгэлийн Дээд газар, тушаалтнаас доод 
газар тушаалтанд 

Тушаан илгээв, тушаан 
илгээх учир 

 
1.2. Орчин цагийн монгол хэлний албан бичгийн найруулга 
Орчин цагийн монгол хэлэн дэх албан бичиг нь дараах төрлүүдтэй бөгөөд өөр өөрийн 

гэсэн онцлогтой.  
1.Зарлиг: Зарлигийг зөвхөн Монгол улсын ерөнхийлөгч бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хуульд 

нийцүүлэн гаргаж батална. Жишээлбэл: 
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 1. Шүүгчийн эрх зүйн 

байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1, 18.3.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн зарлиг 
болгох нь. Өөр албан тушаалд томилогдсонтой холбогдуулан Доржгочоогийн Баатархүү, 
Сосорын Мөнхжаргал нарыг Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүхийн шүүгчийн, 
Нямаагийн Баярхүүг Сум дундын 27 дугаар шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас тус тус 
чөлөөлсүгэй .[Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг. 2014 оны 07 сарын 07-ны өдөр. Дугаар 82. 
Улаанбаатар хот] 

2.Захирамж: Төрийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаас хууль 
тогтоомжинд заасан эрх, үүргийн хүрээнд гаргаж батална. Жишээ нь:  

Гачууртын алтны ордыг ашигласны улмаас Төв аймгийн Борнуур сумын нутаг 
дэвсгэрт орших түүх, соѐлын үл хөдлөх дурсгал Хүннүгийн үеийн Бороогийн сууринд үзүүлж 
болзошгүй нөлөөллийг судалж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. [Монгол улсын ерөнхий сайдын захирамж. 2015 оны 02 сарын 
24-ний өдөр. Дугаар 55. Улаанбаатар хот] 

3.Тушаал: Аливаа байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаас хууль тогтоомжинд заасан 
эрх хэмжээний хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааг хангах зорилгоор гарган баталсан баримт 
бичгийг хэлнэ. Жишээлбэл:   

Дээд боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсгийг үндэслэн тушаах нь: 
1. Их, дээд сургууль, коллежийн бакалаврын өдрийн ангид 2012-2013 оны хичээлийн жилд 
элсэгчдийн хяналтын тоог хавсралтын ѐсоор баталсугай. [Монгол улсын боловсрол, шинжлэх 
ухааны сайдын тушаал. 2013 оны 02 сарын 01-ний өдөр. Дугаар А/38. Улаанбаатар хот] 

4.Шийдвэр: Хэд хэдэн байгууллага хамтдаа боловсруулсан буюу тухайн байгууллага 
өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тааруулан баталж мөрдүүлсэн баримт бичиг юм. 

Монголын их, дээд сургуулиудын “Багш нарын холбоо”-ны Y бага хурал 2005 оны 03 
сарын 25-нд УБИС-ийн хичээлийн I байрны 365 тоотод хуралдан амжилттай болж өнгөрлөө. 
Тус хурлаар: 1.Залуу багш нарыг мэргэжил дээшлүүлэх зорилгоор 5 багшийг ирэх 9 сард ОХУ-д 
сургалтанд явуулах 2.Их, дээд сургуулиудын багш нарын бичсэн сурах бичиг, зохиол бүтээлийг 
үнэ төлбөргүй хэвлэн нийтлэх 3.Багш нарын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэхийн тулд 
АНУ-д 6 сарын хугацаатай 6 багшийг хэлний дамжаанд явуулах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэв. 
[Монголын их, дээд сургуулиудын “Багш нарын холбоо”-ноос гаргасан хурлын шийдвэр. 2005 
оны 05 сарын 06-ний өдөр. Улаанбаатар хот] 

5.Тогтоол: Ямар нэгэн асуудлыг хамтран хэлэлцэж баталсан баримт бичиг болно. 
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 6 дахь удаагийн сонгуулийн Анхдугаар 

хуралдаанаас тогтоох нь: Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгч гишүүнийг 
сонгох санал хураалтын дүнгийн тухай тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг 
баталсугай. [Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол. 2012 оны 12 сарын 04-
ний өдөр. Дугаар 04. Эрдэнэт] 
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Албан бичгийн найруулгын шаардлага нь товч, тодорхой, оновчтой, ойлгомжтой, энгийн, 
үнэн зөв, бодит, утга төгөлдөр байх бөгөөд тогтсон стандарт загвартай байдаг онцлогтой. 
Мөн гадаад хэлнээс зээлдэн авч монгол хэлний үгийн санд оруулсан, нэр томьѐоны үүргээр 
хэрэглэгдэж байгаа харь үгсийг хэрэглэж болдог байна. Жишээ нь: Прокурор, доктор, профессор, 
офицер, институт, театр, метр, килограмм гэх мэт. Харин уран зохиолын найруулга шиг үгийн 
утгыг шилжүүлэх, адилтгал, зүйрлэл, хэтрүүлэл, уран дүрслэл, түүхэн үг хэллэг, нутгийн аялгууны 
үг, этгээд бүдүүлэг үг хэллэгийг хэрэглэдэггүй. Харин хүний сэтгэлийн хөдөлгөөнийг зохих 
хэмжээгээр тусгадаг эсэргүүцлийн нот бичиг, мэдэгдэл, тунхаглал зэрэгт догдлонгуй утгатай 
үгийг хэрэглэх нь бий. Албан бичгийн найруулгад ойролцоо үгсийн дотроос тухайн бичих зүйлд 
шаардагдах үгийг сонгон авч хэрэглэх боловч энэ нь харьцангуй чөлөөт бус байна. Ойролцоо 
утгатай үгсийг албан бичигт дураараа солин найруулж болохгүй. Тухайлбал жирэмсэн эхийг бусад 
найруулгад бие давхар, хөл хүнд, бие тулгар, давхар биетэй гэх мэтийн алинаар нь ч солин 
найруулж бичиж болдог боловч албан бичгийн найруулгад зөвхөн жирэмсэн гэдэг үгийг л ашиглах 
жишээтэй [1.4. x 285]. Мөн энэ найруулгад голдуу албархаг үг [1.3. x 50] хэллэгийг хэрэглэдэг ба 
жишээлбэл ―хэрэгтэй‖, ―тустай‖ гэдэг үгийг ―шаардлагатай‖, ―аав‖ гэдэг үгийг ―эцэг‖, ―ээж‖ 
гэдэг үгийг ―эх‖, ―ач холбогдол‖ гэдэг үгийг ―ач тус‖, ―шийдвэрлэх‖ гэхийн оронд ―шийдэх‖ гэх 
мэтээр тохируулан хэрэглэнэ.  

Үгзүйн үүднээс үзэхэд албан бичигт жинхэнэ нэр хамгийн их хэрэглэгддэг ба жинхэнэ 
нэрийг дангаар нь хэрэглэхээс гадна хоршоо байдлаар хэрэглэх нь түгээмэл бий. Үүнд, орон нутаг, 
засаг захиргаа, цалин хөлс, аж байдал, аж ахуй, арга хэмжээ, ач холбогдол гэх мэт. Олон тооны 
нөхцөлөөс –ууд, -үүд, -чууд, -чүүд, -д зэрэг залгаварыг хэрэглэдэг. Албан бичгийн найруулгад одоо 
цагийг ихэвчлэн хэрэглэдэг. Тухайлбал, ―илэрхийлж байна‖, ―үзэж байна‖, ―шаардаж байна‖, 
―мэдэгдэж байна‖ гэх мэт. Албан бичигт жинхэнэ нэрийн дараа үйл үгийн хэрэглээ ордог бөгөөд 
үйл үгийн захирах хүсэх хэлбэрийг голчлон хэрэглэдэг. Зарлиг, тушаал, тогтоолын тушаах хэсгийн 
өгүүлбэрийг –сугай, -сүгэй, -тугай, -түгэй, -гтун, -гтүн нөхцөлөөр төгсгөдөг болохыг дээр дурдсан 
албан бичгүүдийн жишээгээр харж болно.  

Энэ найруулгад мөн төлөөний үгийн гүйцэтгэл их байдаг бөгөөд тэдгээрийг шууд авч 
хэрэглэхгүй, ―Би‖ гэдэг 1-р биеийн төлөөний үгийн оронд ―Миний бие‖, ―Та‖ гэх 2-р биеийн  
төлөөний үгийг тухайн төлөөний үгийн үүргээр нь биш хүндэтгэсэн, хандсан утгаар хэрэглэнэ. 
Тооны нэрийг хэрэглэхдээ бодит тоог хэрэглэхээс биш тойм тоо, ихэсгэсэн, багасгасан, чамласан 
утгыг хэрэглэхгүй. Албан бичгийн найруулгад сул үг хэрэглэн батлах ―даа‖, (дээ, доо, дөө), 
зөвшөөрөх ―за‖, хориглох ―битгий‖ (бүү), асуух ―уу?‖ (үү?, бэ?, вэ?) утгыг илэрхийлэхдээ мөн л 
хамгийн оновчтой зөвийг нь хэрэглэж, холбоос үгээс ―ба‖, ―бөгөөд‖, ―болон‖, ―болоод‖, ―буюу‖-г 
олонтаа хэрэглэнэ.  

Өгүүүлбэр зүйн үүднээс авч үзвэл албан бичгийн найруулга нь ихэвчлэн дэлгэрэнгүй 
өгүүлбэр байдаг бөгөөд зөвхөн өгүүлэгдэхүүн, өгүүлэхүүн хоѐроос бүтсэн хураангуй өгүүлбэр тун 
цөөн байна. Өгүүлбэрүүд нь учир шалтгааны логик холбоотой, өгүүлбэрийн доторх үгсийг сольж 
найруулах, үг орхих, төгс бус өгүүлбэр, хэлэх гэсэн санаагаа зориуд дуусгалгүй орхих зэрэг 
асуудал байж болохгүй.   

 
2. Солонгос хэлний албан бичгийн найруулгын онцлог 
Албан бичиг нь хаана, хэнд зориулагдан үйлдэгдэж байгаагаасаа шалтгаалаад өөр өөр утга 

агуулгаар бичигдэх учир тэдгээрийн нэршил болон тодорхойлолт нь янз бүр байх ба тэдгээрийг 
нэрлэх ерөнхий нэр нь 사문서1 буюу албан бичиг юм. Харин одоогийн хэрэглэж байгаа 공문서2 
гэсэн нэр томъѐо нь хамгийн анх хэрэглэдэж эхэлсэн нь 1909 оны 9 сард 탁지부3[度支部]-н 
тушаал болох ―공문서기재에 관한 건‖ буюу ―Албан бичгийн төрөл зүйл‖ байсан бөгөөд тэр үеэс 
эхлэн албан бичиг товч тодорхой, нарийн дэг жаягтайгаар үйлдэгдэж, төрөл зүйлийн нэр нь албан 
ѐсоор тогтоогдсон.  

Түүнээс өмнө ―공문(公文)‖ буюу үгчлэн орчуулбал ―хоосон хууль дүрэм‖, ―хэрэггүй 
бичиг‖, ―공문류‖ буюу албан бичгийн зүйл, ―공문서류‖ буюу албаны бичиг баримт гэсэн нэр 

                                                     
1 Хувь хүний эрх, үүрэгтэй холбоотой болон үнэнийг магадалсан бичиг баримт 
2 Олон нийтийн байгууллага болон албан газраас гаргасан албан ѐсны баримт бичиг 
3 1895 онд Корѐ болон Жусоны төрийн хэргийг эрхэлж байсан 6 яамны нэрийг солин нэрлэсэн нэр 
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томьѐогоор хэрэглэгдэж байсан бөгөөд ялангуяа 1895 оны 6 сард гарсан 
―공문류별급식양(公文類別及式樣)‖ буюу ―албан бичгийн төрөл зүйлийн тогтсон загвар‖ албан 
бичиг баримтын төрөл зүйлийн хэв загварыг нарийвчлан тогтоосон. Гэвч байгууллага болгонд 
албан бичгийг үйлдэх аргыг оновчтой, нэгдсэн байдлаар үйлдэж эхэлсэн нь 1912 оны 3 сард гарсан 
Жусоны амбан захирагчийн 36 дугаар захирамж болох ―조선총독부공문서규정‖-аас эхлэлтэй гэж 
үзэж болно. Энэ албан захирамж нь албан бичиг үйлдэх арга техник болон эмхэлж цэгцлэх үндсэн 
зарчмыг тогтоосон бөгөөд, түүнийг нь дагаад засаг захиргаа нь ч хүртэл эмх цэгцтэй болжээ. 
БНСУ-ын засгийн газар байгуулагдсанаас хойш буюу 1949 оны 7 сард гарсан ерөнхийлөгчийн 1 
тоот зарилгаар  ―정부처무규정‖ гэх ―төр засгийн албан хэргийн албан ѐсны дүрэм‖, 1950 оны 3 
сард гарсан ерөнхийлөгчийн 3 тоот зарилгаар ―공문서규정‖ буюу ―албан бичгийн журам‖ нь 
солонгос хэлээр үйлдэх албан бичгийг тогтсон нэг тогтолцоо, хэв журамд оруулсан юм [3.1]. 
Үүнээс үүдээд солонгос хэлний албан бичгийг найруулан бичих тусгай шаардлага ч мөн урган 
гарсан нь зүй бөгөөд солонгос хэлний албан бичгийн найруулгыг дараах байдлаар ангилан судалж 
үзлээ.   

 
2.1. Дундад зууны солонгос хэлний албан бичгийн найруулгын онцлог 
Жусоны үе буюу 1392-1910 хүртэлх үед холбогдох албан бичгүүд нь төрөл болон 

хэлбэрийн хувьд олон янз байсан бөгөөд улсын ванд илгээсэн албан бичиг төдийгүй албан 
байгууллагын хооронд харилцах албан бичиг, орон нутаг хошуудын хооронд харилцах албан 
бичиг, ард иргэдтэй харилцах албан бичиг зэргээр ангилагдан, тэдгээрийн нэршил нь ч мөн өөр 
өөр байжээ.  

 Зураг 2 Жусон улс байгуулагдсаны 503 дугаар он буюу 1895 оны 11-р сард Гучань 1 
хошууны Ким Сон Гюү-г Хонам2-ын сүр жавхлант цэргийн жанжинаар томилсон албан бичиг  

 
Дундад зууны үед солонгос хэлний албан бичгийг үйлдэхдээ тэр үед улс даяар хэрэглэж 

байсан бичиг үсэг болох ханз үсгээр бичдэг байсан нь тодорхой бөгөөд тухай үед ханзыг зөвхөн 
ван, ноѐд зэрэг дээд гаралтай хүмүүсийн хүрээнд л хэрэглэгддэг байсан. Хэдийгээр солонгосын их 
ван СэЖун 1446 онд одоогийн хэрэглэж буй ―Нийтийг гэгээрүүлэх зөв бичиг‖ буюу ―Ханъгыл‖ 
үсгийг зохиосон боловч тэр үе, түүнээс ч сүүлд солонгос албан бичгүүдийг зөвхөн ханзаар бичих 
явдал хэвээр хадгалагдаж байсан юм. Солонгосын эртний албан бичгийн талаар судалж үзэхэд 
Монгол Солонгосын албан харилцааны бичгүүдийг дурдалгүй өнгөрч болохгүй бөгөөд 
солонгосын түүхэн албан бичгүүд дундаас хамгийн их харилцааны бичгүүд нь Монголтой 
хамааралтай албан бичгүүд байсан байх гэхэд хилсдэхгүй болов уу. Энэ талаар манай нэрт 
солонгосч эрдэмтэн Б.Сумъяабаатар ―13-14-р зууны Монгол Солонгос харилцааны бичгүүд‖ 
номондоо дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, албан баримт сэлтийн эх хувь, тэдгээрийн нангиад эх, 
солонгос орчуулга, монгол галиг зэргийг дэлгэн харуулсан байдаг. Түүний дундаас ганц захидлыг 
жишээ болгон авч үзвэл, (1231 оны) Дөрөвдүгээр жарны цагаагчин туулай жилийн 12-р сарын 
цагаан луу өдөр Гуулин улсын вангаас Өгөөдэй хаанд илгээсэн айладхал бичиг: 12-р сарын цагаан 
луу өдөр монголоос гуулин улсад төрийн бэлэг хүргэж очсон монголын элчисийг буцахад нь 
гуулин улсын вангаас монголын хаан (Өгөөдэй хааны нэрийг дурдаагүй байна)-д уул илэдхэл 
(айладхал) бичгийг илгээсэн ба түүндээ, монголын элч Чхаггойөгийн алагдсан тухай, монголын 
элч Ату нарыг барьж хорьсон тухай, монголд ―дагаар орох‖ тухай асуудлыг тайлбарлан өгүүлсэн 

                                                     
1 Чоллабугду аймагт харъяалагдах нэгэн хошуу 
2 Солонгосын Чолланамду болон Чоллабугду аймгийн нэгтгэсэн нэр 
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байна. Эл бичгийн эх нь Гуулин улсын судрын 23-р дэвтэр (Пхеньян. Тэргүүн боть. 1957.345-46-р 
тал. Дэд боть. 1963.543-44-р тал)-т байдаг [1.5. x XII]. 

 
2.2. Орчин цагийн солонгос хэлний албан бичгийн найруулгын онцлог 

Орчин цагийн солонгос хэлээр бичигдэх албан бичгийг ханьгыл буюу солонгос үсгээр 
үйлддэг болсоор төдийлөн удаагүй ба үүний зэрэгцээ төрийн болон бусад зарим албан бичгээ 
англиар бичих нь ч эрч өссөн гэж хэлж болно.    

Орчин цагийн солонгос хэлний албан бичгийг дараах байдлаар ангилан үздэг. 
1. 법규문서(法規文書): Хууль журмын албан бичиг. Үүнд БНСУ-ын үндсэн хууль, бусад 

хууль тогтоомжууд, ерөнхийлөгчийн зарлиг, ерөнхий сайдын зарлиг, тогтоол, шийдвэр 
зэрэгтэй холбоотой албан бичиг орно. 

2. 지시문서(指示文書): Зааварчлах албан бичиг. Үүнд төрөл бүрийн захирамж, заавар 
зэрэг тогтсон хэв загвараар бичдэг албан бичгүүд орно. 

3. 공고문서(公告文書): Мэдэгдэх бичиг. Үүнд зарлал, мэдээлэл, зар сурталчилгаа зэрэг 
орно 

4. 비치문서(備置文書): Өргөдөл гомдлын албан бичиг. Үүнд иргэд болон аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас ирсэн өргөдөл гомдол орно.  

5. 일반문서(一般文書): Энгийн албан бичиг. Үүнд засаг захиргааны энгийн зөвшөөрөл, 
тусгай зөвшөөрөл болон бусад шийдвэрлэх бичиг баримтууд орно. 

6. 민원문서(民願文書 ): Иргэний хэргийн албан бичиг. Үүнд төрөл бүрийн зөвшөөрлийн 
бичиг, хүсэлт зэрэг бичиг баримтууд орно [3.1]. 

Дээр дурдсан албан бичгүүдийг 간결체1 буюу солонгос хэлний товч найруулгаар бичдэг 
байна. Энэ талаар солонгос хэлний найруулга зүй судлаач эрдэмтэн И Тэ Жүнь (이태준, 1939), И 
Инь Му (이인모, 1960), Пак Габ Сү (박갑수, 1977), Ким Вонь Жинь (김원진, 1983), Со Жон Сү 
(서정수, 1991), Пак Ён Сүнь (박영순, 1994), Ким Хын Сү (김흥수, 1997), Ким Ён Жа (김영자, 
1997) нарын эрдэмтэд судалж ирсэн байна. Мөн хойд Солонгосын эрдэмтэн Пак Юн Сүнь (박용순, 
1978) албан бичгийн найруулгыг хэрэглэх салбараас нь хамааран:  

1. 사회 정치 문체 (Нийгэм улс төрийн найруулга) Үүнд намын бодлого, шийдвэрийн 
тайлбар бичиг, илтгэл, хандах бичиг зэрэг орно.  

2. 공식 사회 문체 (Албан бичгийн найруулга) Энэ найруулгад хуулийн бичиг баримт, 
гадаад хэргийн бичиг баримт, цэргийн хэрэг, энгийн албан бичиг зэрэг орно гэж хоѐр ангилсан нь 
хоѐулаа солонгос хэлний албан бичиг хэргийг найруулан бичих арга болдог бөгөөд, эрдэмтэн Ким 
Ги Жун (김기종, 1983)  

―공식 사무체‖ буюу албан бичгийн найруулгын талаар тусгайлан судалсан байдаг. Мөн 
эрдэмтэн Ким Вань Жинь (김원진, 1983) –ий ангилсан: 

1. ―순한글체‖  буюу ―Цэвэр солонгос бичгийн найруулга‖ 
2. ―국한 혼용체‖ буюу ―Солонгос бичиг болон ханз бичгийн холимог найруулга‖ [2.2] нь 

зөвхөн солонгос хэлний найруулга зүйд л байдаг өвөрмөц найруулга бөгөөд солонгос хэлний 
бичлэг, дуудлага ижил боловч утга өөр үгсийн ханзны утгаар нь тайлбарлан хаалтанд бичиж 
тэмдэглэдэг болохыг солонгосын И Сын Мань (이승만) ерөнхийлөгчийн нэгэн зарилгаар жишээ 
авч үзлээ.  

 
Зураг 3   6.252-ны дайны үед гарсан И Сын Мань ерөнхийлөгчийн зарлиг 
 

                                                     
1 Үг хэллэг товч, тодорхой, бүтцийн хувьд энгийн. Илэрхийлэх гэсэн утгаа хүүрнэн өгүүлэх, дүрслэн бичих нь байдаг ч 
нуршин давтах болон нэгд нэггүй тайлбарлан бичдэггүй найруулга 
2 1950 оны 6 сарын 25-ны үүрээр хойд Солонгосын коммунист намын цэрэг өмнөд хойд хоѐр Солонгосын хилийн шугам 
болох 38-р өргөрөг рүү хууль бусаар нэвтэрснээс иргэний дайн гарсан өдөр  
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Орчин цагийн солонгос хэлний албан бичиг үйлдэх, илгээх ѐс журам нь мөн л нарийн 

тодорхой дэг жаягтай байх бөгөөд албан тамга тэмдэг, он сар зэргийг сайтар тодруулан бичиж, 
бичвэрийн эхэнд ―수신‖ буюу ―хүлээн авагч‖, төгсгөлд нь ―발신‖ буюу ―илгээсэн‖ гэсэн бичгийг 
заавал оруулдаг ѐстой. Мөн -이/가 올림, -드림 буюу –―аас өргөе‖, -―аас өргөх нь‖ гэж бичдэг.  

Солонгос хэлний албан бичгийн найруулгыг хэлзүйн үүдээс авч үзвэл ихэвчлэн –함, -음, -
임 гэсэн нөхцөлөөр өгүүлбэрийг төгсгөн бичдэг байсан ба энэ нь монгол хэлний –х нөхцөлтэй утга 
дүйдэг. Жишээлбэл:  

―천황은 육해군을 통수함‖ – ―Японы ван нь хуурай газрын болон тэнгисийн цэргийг 
нэгтгэн захирах‖ (Японы эзэнт улсын үндсэн хууль. 11-р зүйл)  

―규정에 따라 청원을 행할 수 있음‖ – ―Тогтсон журмын дагуу хүсэлтийг ѐсоор болгох‖ 
(Японы эзэнт улсын үндсэн хууль. 30-р зүйл) 

Харин орчин цагийн солонгос хэлний албан бичгийн найруулгад дээрх нөхцөлүүдийг 
хэрэглэхээ больж –(으)ㄴ/는다 (Үйл үг, тэмдэг нэр, нэр үгэнд залгаж бичдэг, монгол хэлний –на, -
нэ, -но, -нө, -даг, -дэг, -дог, -дөг, -юм гэсэн өгүүлбэр төгсгөх нөхцөл) нөхцөлийг хэрэглэх нь 
зүйтэй гэж зарим эрдэмтэд үзсэн ба солонгос хэлний найруулга зүй судлаач Су Жүн Соб (소중섭) 
хэлэхдээ, 

–함, -음, -임 нөхцөлийг Японы дарангуйллын үед Японы үндсэн хуулиас эхлээд албан 
шаардлага, мэдэгдэл, захирамж зэрэг бүхий л албан хэрэг, мөн сурах бичгийн найруулгад 
хэрэглэдэг байсан нь үнэн. Гэвч солонгост бичгийн хэл үүссэн цагаас эхлэн тухайн үеийн албан 
хэргийг бичихэд хэрэглэдэг тусгай найруулга, төгсгөх нөхцөл байсан жишээ баримтууд олон 
байхад дарангуйлалын үед хэрэглэж байсан найруулгаар албан хэргээ хөтлөх нь зохимжгүй [3.1. 
2014.11.13] гэж үзсэн боловч одоо хэр нь –함, -음, -임 нөхцөлийн хэрэглээ хэвээр байгаа юм.  

“대한민국은 민주공화국이다” – “БНСУ нь ардчилсан, бүгд найрамдах улс юм” [БНСУ-
ын Үндсэн хууль 1-р бүлгийн 1-р зүйл] 

“대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다” – “БНСУ-ын 
засгийн үндсэн бүх эрх мэдэл ард түмний гарт байна”  [БНСУ-ын Үндсэн хууль 1-р бүлгийн 2-р 
зүйл] 

“이 사건 신청을 기각한다” – “Энэхүү хэрэгт холбогдох өргөдлийг буцаах” [Сөүл хотын 
ерөнхий шүүхээс гаргасан мэдэгдэл. 2013.2 сар. 137-070] 

“신청 비용은 채무자의 부담으로 한다” – “Өргөдөл гаргахад гарсан зардлыг хэрэгт 
холбогдогч талаас барагдуулах” [Сөүл хотын ерөнхий шүүхээс гаргасан мэдэгдэл. 2013.2 сар. 
137-070] 

“공군본부는 항공에 관한 기획, 교육, 기술, 정비, 행정 및 인사의 기본에 관한 사항을 
관장한다” – “Агаарын цэргийн төв нь нислэгийн төлөвлөгөө, сургалт, засвар үйлчилгээ, үйл 
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ажиллагаа зэрэг боловсон хүчний үндсэн ажил хэргийг эрхлэн удирдана” [БНСУ-ын 
ерөнхийлөгчийн зарлигаас] [3.1]. 

 
3. Монгол солонгос хэлний албан бичгийн найруулгын харьцуулал  

Монгол Солонгос хоѐр орон эрт үеэс эхлэн албан захидалаар харилцаж ирсэн бөгөөд 13-р 
зууны үеийн Монголын түүх, соѐл урлаг, ахуй амьдрал, зан үйл, анагаах ухаан, цэргийн ухаанд 
холбогдох олон зуун мэдээ байдаг. Үүнд: Монгол цэргүүд цэргийн хүрээний хөгжим үүсгэн 
хөгжилдөж байсан тухай 1218 оны мэдээ, Монголоос гуулин улсад илгээсэн 1218 оны (12-р сарын) 
захидал, Солонгосоос бийр, бэх, бичгийн цаас зэрэг бичгийн хэрэгсэл, гүргүм зэрэг эмийн ургамал 
, зурах, тослоход хэрэглэх бусад зүйлийг авья гэсэн утгатай 1221 оны Монгол захидал бичиг, 
монгол жанжин Салидайгаас солонгосын ванд илгээсэн 1231 оны (10-р сарын) захидал, Гуулин 
улсын вангаас Салидай жанжинд илгээсэн захидал, Гуулин улсын вангаас Өгөөдэй хаанд илгээсэн 
айлтгал [1.5.x YII-XXYIII] зэргийг дурдаж болно. Тухайлбал (1218 оны) 12-р сард Монголоос 
гуулин улсад илгээсэн захидал Зүүн гүрний цэргийн тольд бичсэнийг үзвэл, Монголын хаан нь 
Гуулин улсад зугатаж орсон хятаны үлдэгдэл цэргийг даруулахаар юаншуай Хабжин нарт цэрэг 
өгч илгээсэн нь мөн оны 12-р сард Зүүн Жин хэмээх монголын нэг холбоотны цэрэгтэй хамт 
гуулин улсад хүрч очсон байна.  Кандон хотыг чиглэн явах зуур нэгэн захидал илгээсний солонгос 
орчуулга нь Зүүн гүрний цэргийн тольд байдаг [1.5.x IX] хэмээн эрдэмтэн Б.Сумъяабаатар ―XIII-
XIY зууны Монгол Солонгос харилцааны бичгүүд‖ номондоо бичсэн байна. Ингээд монгол 
солонгос хоѐр хэлний албан бичиг сэлтээ найруулан бичих арга, хэлбэрийг дараах байдлаар 
харьцуулан үзэж байна.   

 
3.1.Үгийн сангийн онцлог 
Монгол хэлний албан бичгийн найруулга нь үгийн сангийн өвөрмөц онцлогтой ба монгол 

хэлний хамгийн идэвхтэй үгийн санд хамаарах үгсийг хэрэглэдэг. Ямар ч хэлний үгийн сангийн 
идэвхтэй үг нь идэвхгүйгэсээ цөөн байдаг тул үүний хэрээр албан бичгийн үгийн сан цөөн үгтэй 
[1.4. x 281] ба төв халхын аман аялгууны үгийг хэрэглэнэ. Мөн албан бичигт хэрэглэгдэх үгийн 
тоо цөөн боловч нэг үгийг давтан хэрэглэж болдог ба дээр цухас дурдсанчлан тухайн албан 
бичгийн онцлогоос шалтгаалан гадаад үг хэллэг хэрэглэж болдог боловч уран зохиолын хэл 
найруулга шиг уран дүрийг гаргах, хэл ярианы онцлогийг нь харуулах зорилгоор хэрэглэдэггүй, 
үндсэн утгаар нь хэрэглэнэ. Түүхэн үг хэллэгийг шаардагдах газар нь хэрэглэх боловч хуучирсан 
үг хэллэгийг бараг хэрэглэдэггүй. Албан бичигт хэзээ ч энгийн ярианы үг хэллэг хэрэглэхгүй, 
этгээд бүдүүлэг үг хэллэг болон нутгийн аялгууны үгсийн хэрэглэдэггүй. Үүний нэгэн адил 
солонгос хэлний албан бичгийн найруулгад ч мөн адил солонгос хэлэн дэх идэвхтэй үгсийн 
хэрэглэх бөгөөд ―표준국어‖ буюу солонгос хэлний төв аман аялгууны үгсийн хэрэглэнэ. Мөн 
сүүлийн үед солонгос хэлэнд англи үгийг идэвхтэй хэрэглэх болсон нь албан бичигт ч биелэлээ 
олж, англи үгийг солонгос үсгээр галиглах бичиж оруулах, цаашилбал олон улсын болон төрийн 
албан бичгийг нь англиар үйлдэх болсон нь олонтаа харагдаж байна. Эртнээс нааш ханз үсгийг 
хэрэглэж ирсэн уламжлал нь хязгаарлагдмал боловч хэрэглэгдэж, зарим нэг үгийг ханзаар бичих 
тохиолдол бас хэвээр байна. Түүнчлэн монгол хэлний албан бичгийн нэгэн адил нутгийн аялгууны 
үг хэллэг, этгээд бүдүүлэг үг хэллэг, ярианы хэлэнд хэрэглэгддэг үгсийг хэрэглэдэггүй. 

 
3.2. Утга зүйн онцлог 
Албан бичгийн найруулга сайн, муу болох нь үгийн утгыг оновчтой зөв тохируулсан 

эсэхээс шалтгаална [1.4. x 284]. Албан бичигт бүх үг нь шууд утгаар орно. Үгийн утга шилжүүлэх, 
дүрслэн үзүүлэх, ихэсгэл, багасгал, зүйрлэл ордоггүй. Албан бичгийн найруулгад ижил үгсийг 
хязгаартай хэрэглэдэг. Ижил үгс нь утга агуулгаараа өөр боловч бичлэг дуудлагаараа адил үг тул 
тухайн албан бичгийг хүлээн авагчид хоѐрдмол санаа төрүүлэхгүйн үүднээс түүнийг албан 
бичгийн найруулгад цөөн хэрэглэдэг байна. Төсөөтэй үгийг ч мөн адил албан бичигт хязгаарладаг. 
Учир нь төсөөтэй үгийн дуудлага, бичлэг нь адил байдаг тул найруулан бичиж байгаа хүн 
тэдгээрийг сольж найруулбал утга өөрчлөгдөх алдаанд хүрнэ. Аль ч хэлний нэгэн адил солонгос 
хэлэнд ижил үг болон төсөөтэй үг маш их байх ба тэдгээрийг албан бичигт хэрэглэх тохиолдолд 
утгын хувьд хамгийн зөвийг нь сонгон бичих ба бусад төсөөтэй үгсээс ялгахын тулд тухайн үгийн 
ханзны утгыг ард нь хаалтанд бичиж оруулдаг онцлогтой. Мөн л монгол хэлний албан бичгийн 
нэгэн адил ямар ч үгийг ихэсгэсэн, багасгасан, зүйрлэн тайлбарласан утгаар хэрэглэдэггүй.  
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3.3.Үг зүйн онцлог 
Албан бичигт хамгийн их хэрэглэгддэг үг нь жинхэнэ нэр юм. Жинхэнэ нэрийг ганц 

тоогоор хэрэглэхээс гадна хоршоо үг байдлаар, орон нутаг, засаг захиргаа, цалин хөлс, арга 
хэмжээ, ач холбогдол гэх мэт хэрэглэх нь элбэг. Албан бичигт олон тооны нөхцөлүүдээс –ууд, -
ууд, -чууд, -чүүд-ыг түлхүү хэрэглэж, ярианы найруулгад хэрэглэдэг –чуул, -чүүл нөхцөлийг огт 
хэрэглэдэггүй. Мөн үйл үгийн уриалан хүсэх хэлбэр –аарай, -ээрэй, -оорой, -өөрэй, -аач, -ээч, -ооч, 
-өөч нөхцөл, мөрөөдөн хүсэх –аасай, -ээсэй, -оосой, -өөсэй нөхцөл энэ найруулгад хэрэглэгдэхгүй. 
Үйл үгийн бүр үйлдэх байдал –зана, -зэнэ, -зоно, зөнө, бүр мөсөн үйлдэх байдал –чих, эрчимтэй 
үйлдэх байдаг –схий нөхцөл бараг тохиолдохгүй. Харин үйл нэр хэмээн нэрлэгдэх нэгэн айд 
хамааруулдаг –гч нөхцөл нь албан бичгийн найруулгад ихэвчлэн үйлийн байнга гүйцэтгэгч эзэн, 
албан тушаал, мэргэжлийн нэр болон хэрэглэгдэнэ. Жишээ нь, ―эрхлэгч‖, ―захирагч‖, ―шүүгч‖, 
―шүүгдэгч‖ гэх мэт. Тооны нэр нь албан бичигт тоон мэдээллийг заахад хэрэглэгдэх ба үндсэн тоо 
л зонхилдог. Түүнээс биш, тооны нэрийн чамласан утга (хоѐрхон, тавхан), тойм утга (арав орчим, 
ная гаруй)-ыг хэрэглэхгүй. Мөн санхүүгийн төрөл бүрийн албан бичигт тоог энгийн бутархай биш, 
аравтын бутархай хэлбэрээр бичнэ. Хүч нэмэгдүүлэх дайвар үгийн үүргээр хэрэглэгддэг ―дэндүү‖, 
―өм цөм‖, ―шал‖, ―цэл‖, чанар байдал заах дайвар үг, ―ундуй сундуй‖, ―арай чарай‖, ―бөн бөн‖, 
―намс намс‖ зэрэг үгсийг хэрэглэхгүй. Сул үг хэрэглэн батлах ―даа‖ (дээ, доо, дөө), зөвшөөрөх сул 
үг ―за‖, хоригдох сул үг ―битгий‖ гэсэн үгийг албан бичигт хэрэглэх нь зохимжгүй. Харин батлах 
санааг илэрхийлэхдээ ―мөн‖, үгүйсгэх санааг илэрхийлэхдээ ―үл‖ гэсэн үгийг хэрэглэнэ. Холбоос 
үгсээс ―ба‖, ―бөгөөд‖, ―болон‖, ―болоод‖ гэх үгсийг ашиглах ба эртны бичигт хэрэглэж байсан 
―агаад‖, ―хийгээд‖ гэсэн холбоосыг орчин цагийн албан бичгийн найруулгад хэрэглэдэггүй. 
Солонгос хэлний албан бичигт ч нэр үг ихээхэн хэрэглэгддэг бөгөөд олон тооны нөхцөл гэвэл 
―들‖, ―여러‖ нөхцөлийг хэрэглэдэг ба энэ нь монгол хэлтэй харьцуулбал олон тооны нөхцөл 
харьцангуй цөөн байдгийг илрэл юм. Тооны нэрийн хувьд мөн л үндсэн утгаар нь алив юмсын тоо 
хэмжээг заахдаа хэрэглэх бөгөөд чамласан, ихэсгэсэн, тоймолсон утга ордоггүй.  Үгүйсгэсэн утга 
болох ―아니다‖, -지 않다, -못 하다 хэлбэрийг ашиглахгүй, ханзны утга болох ―불‖(아닐), 
―무‖(없을) угтварыг хэрэглэдэг, ярианы болон бусад найруулгад хэрэглэдэг холбоос үг –(으)니까, 
-(이)라서, -(으)면서, -고, -아/어서, -와/과 нөхцөлийн оронд –아/어여, -며, -및 гэн мэт 
нөхцөлүүдийг хэрэглэдэг. Өгүүлбэрийн уриалан хүсэх нөхцөл –자, -ㅂ시다, захиран тушаах –
(으)십시오, -아/어라 нөхцөлийг хэрэглэхгүй түүний оронд –도록 하다, -고자 하다, -을/를, -기를 
바란다/바람 нөхцөлийг голлон хэрэглэнэ. Өгүүлбэр төгсгөх нөхцөлийн хүндэтэлийн хэлбэр –
ㅂ니다/습니다, - 십니다, хүндэтгэлийн бус -아/어/야 нөхцөлийн огт хэрэглэхгүй  –함, -음, -임, –
(으)ㄴ/는다 нөхцөлийг хэрэглэнэ. Хэдий тийм боловч хэн нэгэнд тухайлан хандсан албан захидал 
бичих, төрөл бүрийн хуралд илтгэл тавих, хэлэлцүүлэг хийхэд  –ㅂ니다/습니다, - 십니다,-ㅂ니까?, 
-십니까? нөхцөлийн хэрэглэнэ.   

3.4.Өгүүлбэр зүйн онцлог 
Албан бичигт ихэнх нь дэлгэрэнгүй өгүүлбэр байдаг бөгөөд хураангүй өгүүлбэр, ялангуяа 

өгүүлэгдэхүүн, өгүүлэхүүн хоѐроос бүтсэн өгүүлбэр огт байхгүй. Албан бичиг тус бүрийн 
онцлогоос шалтгаалан энгийн ба нийлмэл өгүүлбэрийг ялгаатай хэрэглэдэг. Жишээлбэл, тогтоол, 
тушаал, зарлиг, гадаад харилцааны бичиг зэргийг нийлмэл өгүүлбэрээр, тайлан, төлөвлөгөө, 
илтгэх хуудсас зэргийг энгийн өгүүлбэрээр бичдэг. Албан бичигт тоочсон өгүүлбэрүүдийг их 
хэрэглэдэг нь бусад найруулгаас ялгаатй ба харин хууль, дүрэм, заавар зэрэгт батлах, үгүйсгэх 
өгүүлбэрийг хэрэглэдэг.  Мөн уран зохиолын болон ярианы найруулгад өгүүлбэрийн гишүүдийн 
байрыг сольж, өөрчилж болдог бол албан бичгийн найруулгад үгсийн байрлалыг бараг 
өөрчилдөггүй. Ямарваа өгүүлбэрийг сэдүүлэл, мэдүүлэл гэсэн хоѐр хэсэгт хуваадаг бөгөөд, хэлж 
өгүүлэх гэсэн зүйлийг сэдүүлэл, тэр зүйлийн тухай шинэ мэдээллийг мэдүүлэл гэдэгчлэн албан 
бичгийн өгүүлбэрт заавал сэдүүлэл (тема), мэдүүлэл (рема) байх ѐстой ба өгүүлж байгаа 
зүйлүүдийг хооронд нь учир шалтгааны хувьд уялдаа холбоотой болгохын тулд түрүүчийн 
өгүүлбэрийн мэдүүллийг дараачийн өгүүлбэрийн сэдүүлэл болгосон нь бий [1.4. x 292]. Солонгос 
хэлний албан бичгийн найруулгыг өгүүлбэр зүйн үүднээс авч үзвэл мөн л нийлмэл өгүүлбэрийн 
жишээ хамгийн их ажиглагдсан бөгөөд тухайн албан бичгийн төрөл, өгүүлж буй санаанаас 
шалтгаалан энийн өгүүлбэр цөөхөн боловч тохиолдсон ч зөвхөн өгүүлэгдэхүүн өгүүлэхүүн 
хоѐроос бүтсэн өгүүлбэр огт байдаггүй. 
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Дүгнэлт 

Аливаа хэлний албан харилцааны бичиг нь аль ч нийгмийн үед хамгийн чухал бичиг 
баримт болдог бөгөөд төрийн өндөр дээд харилцаанаас эхлээд олон улс, байгууллага, хувь 
хүмүүсийн хоорондын харилцааг хүртэл хуульд нийцсэн дүрэм журмын дагуу зохицуулан 
дамжуулах хэрэгсэл мөн. Дэлхийн олон улс үндэстнүүдийн харилцаа өдрөөс өдөрт өргөжин 
хөгжиж буй өнөөгийн нийгэмд албан харилцааны бичиг баримт үйлдэх хэрэгцээ шаардлага улам л 
өсөх бөгөөд тэдгээр бичиг баримтуудыг зохих ѐс журмын дагуу, алдаа мадаггүй, зөв боловсруулах 
арга барил эзэмшихийн тулд албан бичгийн найруулгыг нь сайтар сурч судлах нь зүй юм. Монгол 
солонгос хэлний албан бичгийн найруулгыг харьцуулсан энэхүү судалгааны хүрээнд дүгнэн 
үзэхэд,  
1. Монгол солонгос хэлний албан бичгийн найруулгыг үг зүй, өгүүлбэр зүй, үгийн сангийн 

хүрээнд судлан танилцаж үзэхэд илтэд ялгарах онцлог болоод ондоо тал төдийлөн 
ажиглагдаагүй ба орчин цагийн солонгос хэлний албан бичиг, тэр дундаас төрийн албан 
хэрэглэгдэх хэлзүйн нөхцөлийн хувьд авч үзвэл –을/를 바란다/바람 нөхцөл нь монгол хэлний 
―сугай‖ (сүгэй), ―тугай‖ (түгэй) гэх захиран тушаах нөхцөлтэй тохирч байна.   Мөн –아/어/여, -
며  нөхцөл нь монгол хэлний угсруулан холбох –н нөхцөлтэй,  ―및‖ холбоо нь монгол хэлний 
албан бичигт хэрэглэгдэх ―ба‖, ―бөгөөд‖, ―болон‖, ―болоод‖ холбоос үгтэй дүйцэж байна. 
Эдгээр нөхцөлүүдийг ашиглан бичиж өгүүлбэрийг төгсгөхдөө  голчлон –(으)ㄴ/는다 нөхцөлийг 
бичдэг ба нөгөө талаар мөн хэн нэгэн тодорхой хүнд хандан бичсэн албан захидал, олон нийтэд 
хандсан илтгэл зэрэг албан бичигт солонгос хэлний үйл үгийн хүндэтгэлийн хураангуй бус 
төгсгөвөр –ㅂ니다/습니다 нөхцөлийг түлхүү хэрэглэдэг.  

2. Эртний монгол хэлний албан бичиг, захидлуудыг хуучин монгол бичгээр бичдэг байгаад орчин 
үед бүрмөсөн халагдаж, бүхий л албан бичгүүд крилл үсгээр бичигдэх болсон нь судалгааны эх 
хэрэглэгдэхүүн эрж олох, уншиж судлах, ойлгоход дөхөм болсон байхад Солонгос улсад эрт 
дээр үеэс ханз үсгийг хэрэглэж байсантай холбоотойгоор тэр үеийн болоод эдүгээ ч зарим 
албан хэргээ ханзаар бичих, ханзны үг хэллэг орсон бол түүний тайлбар ханзыг оруулан бичиж 
байгаа нь солонгос хэлний албан бичгийг орчуулах, солонгос хэлээр албан бичиг үйлдэх, энэ 
талын судалгаа хийх гэж буй судлаачид, оюутан суралцагчид солонгос хэлний албан бичигт 
тогтмол хэрэглэгддэг ханз болон ханзны үг хэллэгийг нарийвчлан судлах шаардлагатай 
болохыг харуулж байна.  

3. Солонгос хэлний найруулгын төрлийг хамгийн анх ангилан судалсан найруулга зүйч, эрдэмтэн 
И Тэ Жүнь (이태준, 1939)-ий тодорхойлсон ―Товч найруулга‖ болон хойд Солонгосын 
эрдэмтэн Пак Юн Сүнь (박용순, 1978)-ий ангилсан ―Нийгэм улс төрийн найруулга‖,  ―Албан 
бичгийн найруулга‖ нь хэл зүй, үг зүй, утга зүй болоод өгүүлбэр зүйн үүднээс харьцуулан 
судалж үзвэл монгол хэлний албан бичгийн найруулгатай тохирч байна. 
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ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР 
Эрдэм шинжилгээний бичиг 
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 ЭРТНИЙ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ “АХАН”, “ХААН” ХЭМЭЭХ  

ХОЁР ҮГИЙН ТУХАЙД 
 

Ш.Эгшиг1 
Abstract 
The purpose of this study is to determine old Mongolian pronunciation from ancient  Mongolian poems in 
Chinese, which include Mongolian words. Linguists of Chinese language have already determined the 
pronunciation of each syllable in the old and middle Chinese language. Therefore, if we find Chinese 
characters, which were used to record ancient Mongolian pronunciation, we can discover a real 
pronunciation of old and middle Mongolian words. 
In this article two Mongolian words ―A-kan‖, ―Khaghan‖ have been chosen. These words just prove the 
long vowel‘s formation and the elimination of consonants between two vowels in the middle period of 
Mongolian language. 
 
Түлхүүр үг 
яруу найраг, ордны дуулал, баатарлагийн тууль, бэнсний үлгэр, глоттохронологийн арга, ханзны 
дуудлага,  хятад хэлний түүх, Н.Поппегийн ангилал 

 
 Монголчуудын эртний өвөг урьдасынхны тухай мэдээ сэлт нь өмнөд хөршийнхний буй 
болгосон ажиглалт дүгнэлтийн тэмдэглэл болон уг эхээрээ бидний үед хүрэлцэж ирээгүй боловч 
хятад орчуулга болон хятад галигаар тэмдэглэгдэн үлдсэн "монгол" баримт сэлтийн зүйл 
хэлбэрээр эдүгээ уламжлан иржээ.  Уугуул "монгол" дурсгалын талаар олон нийтийн хүртээл болж 
амжаагүй яруу найраг, жүжиг голдсон уран зохиолын зүйл, хаадын зарлиг, гадаад харилцааны 
бичиг тэргүүтэн хийгээд монгол хэлний үе үеийн хэрэглэгдэхүүн давын өмнө дээрх баримт сэлтэд 
хамаарна. Хятадын умартад орших  нүүдэлч малчин аймаг үндэстний яруу найргийн нөлөөг 
хятадын яруу найраг авсан гэж судлагчдын үздэг эртний хятад шүлэг найрагт цөөн хэдий ч тухайн  
үеийн монгол үг хэллэг тэр үеийн дуудлагаараа хадгалагдсан жишээ мэр сэр байдаг юм.  

Нийтийн тооллын IV зууны эхин үед холбогдох Сяньби нарын  "Ахын дуу" хэмээх шүлэгт 
―ахан‖ гэдэг үг монгол дуудлагаараа орсон байдаг.  

阿干歌 
阿干 阿干 一去不復還相別易相會難馬 
人冤馬亦冤去我萬里外行行刲白蘭隴山高陰山寒 
阿干不見摧心肝子孫僭號以此歌為輦後鼓吹大曲 2 [11. x 6-8] 
Энэ дууны үгийг уг хятад эхтэй нь тулгаж  дараахь байдлаар монголчлон найруулж болно. 

 Ахын дуулал 
 Ах минь, Ах минь яваад эргэж ирээгүй. 
 Ах дүүгээсээ салан одох нь хялбар ч, 
 Ахиад харин эргэн уулзах нь амаргүй. 
 Адуу маланд ноцолдох нь бий. 
 Хүмүүн хоорондоо дайсагналцах нь буй, 
 Хүлэг морьд ч дайралцах нь бий. 
 Би бээр түмэн газрын тэртээ  алслан одож, 
 Бай Лань хүрээд явахаа төвдөв. 
 Лун уул сүндэрлэнэ, Инь уулнаа жавартай. 
 Ах минь үзэгдэхгүй элэг зүрхийг минь эмтэлнэ. 

                                                     
1 Доктор, МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Ази судлалын тэнхим 
2  徐文茫﹐東晉南北朝與地表國學基本叢書、上海、1937﹐6-8 頁 
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 Ач үр маань тэгээд дамнуурган жуузны минь ард 
 Их аязыг тоглон, хэнгэрэг бөмбөрөө дэлдэн, 
 Энэхүү дууллаа хэрээс хэтэртлээ хүчлэн түрцгээнэ. 

Энэ шүлгэн дууллыг олон судлаачид өөр өөрийнхөөрөө орчуулсан байдаг хэдий ч  сүүлийн 
гурван мөрийг бусад орчуулагч огт орчуулаагүй, эсвэл орчуулсан нь гээгдсэн ч байж болох талтай 
болохыг доорхи орчуулгуудаас үзнэ үү. 

Эл шүлгийг Т. Каррол (Th. Carrol)  англиар дараахь байдлаар орчуулж, гарч буй газар усны 
нэр одоо хаа хаа байгааг сэргээн тодруулсан байдаг.  
 A- kan, a - kan 
 Once going (is) not to return again  
 To separate from each other is easy 
 To meet each other again is difficult. 
 Horses fight, (but) men (should) not fight; 
 Men bear enmity, and horse also bear anmitu. 
 You depart ten thousand Li from me, 
 Travelling to Pai-lan. 
 The Lung Mountain is high; 
 The Yin Mountain are frigid. 
 (My) a- kan is not to be seen, 
 It crushes my heart.1 [12. x 4, 19-20] 
 Т. Каррол энд гарч буй Pai-lan уулыг Кунлун нурууны салбар, Lung уулыг Шаньси, Ганьсу 
хоѐр мужийн заагт орших Мэй голын эхэнд, Yin уулыг Ордосоос зүүн хойш орших Чиншань уул 
гэж үзжээ. 
 Академич Л. Лигети  Табгач хэлний тухай судалгааны бүтээлдээ, алс баруун тийш одсон 
ахдаа зориулж Му Жун-вэй гэдэг хүний зохиож, жилийн хуучдаар дандаа дуулдаг байсан хэмээх 
энэ дууг  эх хятад орчуулгад  нь дулдуйдан францаар үгчлэн буулгасан нь: 
 A-kan, a-kan,  
 Un fois tu es parti pour ne pas t'en retourner. 
 Il est facile de se sйparer, 
 Mais il est difficile de se recontrer  de nouveau 
 Les chevaux se battent, les hommes ne doivent pas se battre; 
 Les hommes se conduisent en ennemis, aussi les chevaux se conduisent en ennemis. 
 Tu es allй а dix mille li de moi 
 Tu es allй а Pai-lan. 
 La montaigne de Long est haute, 
 La montaigne de YIn est glaciale. 
 Je ne suis pas voir mon a-kan, 

Mon coeur se brise.2 [15. x 283] 
Доктор Г. Сүхбаатар энэ шүлгийг монголчилсон нь: 
 Ахан минь явчаад эргэж ирсэнгүй 
 Аль алинаасаа салан одох нь хялбар 
 Ахин бие биетэйгээ уулзах нь хэцүү 
 Адуу ноцолдоно, хүн ноцолдохгүй 
 Дайсагналцах нь хүмүүст ч буй 
 Дайсагналцах нь адуунд ч буй 
 Та Байлань уул тийш явсан 
 Түмэн газар надаас холдсон 
 Уул Лун нь өндөр 
 Уул Инь нь хүйтэн 
 Энд ах минь үзэгдэхгүй нь 
 Элэг зүрхийг минь шимшрүүлнэ 

                                                     
1 Th. Carrol, Account of the T'u-yu-hun in the history of the Chin Dynasty, Berkeley and Los Angeles, 1953, pp. 4,19-20; note 15. 
2 L. Ligeti, Le Tabghatch, un dialecte de la langue Sien-pi, - Mongolian Studies, edited by L. Ligeti, Budapest, 1970, p. 283, 

Footnote N. 33. 
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 (? Ш. Э. Үр ач нар уйлан гашуудна).1 [4. x 122] 
Умардын нүүдэлчдийн найргийн нөлөөгөөр аман зохиолын хэлбэрээр уламжилж ирсэн өөр 

нэгэн шүлгэн дуулал "Yue fu "-гийн "Liang gu jiao heng chui ge" гэдэг бөлөгт  ("Mu-lan shi", эсвэл 
―Mulan Ci‖ гэж байдаг.) хэмээх баатарлаг идэрхэг бүсгүйн тухай  алдарт хятадын туульсын 
хэлбэрээр багтсан байдаг. Эцгийнхээ орноос эр цэрэгт мордсон охины түүхийг өгүүлсэн энэ 
найраг хятадын баатарлаг туульсийн дотроос маргаангүй хамгийн оргил нь гэгддэг бөгөөд энэхүү 
шүлгэн дууллыг Умардын нүүдэлчдийн туульстай нягт холбон үздэг ажээ2. [16. x 318] Үүнийг 
монголчилбоос,  

木兰辞            Муланы дууль 
唧唧复唧唧，    Жиг жиг,  жиг жиг 
木兰当户织。    Мулан үүд ширтээд юм нэхнэ. 
不闻机杼声，    Нэхмэлийн машины дуу үл дуулдан, 
惟闻女叹息。    Зөвхөн охины шүүрс алдах л сонсогдоно. 
问女何所思，    Охиноос юу бодолхийлснийг асууж, 
问女何所忆？    Охиноос юу эргэцүүлснийг лавлав? 
女亦无所思，    Охин би юуг ч бодсонгүй, 
女亦无所忆。    Охин би бас юуг ч эргэцүүлсэнгүй хэмээнэ. 
昨夜见军帖，    Өчигдөр орой цэргийн зарлан үзэв, 
可汗大点兵，    Хаан их цэрэг зарлан дууджээ, 
军书十二卷    Цэргийн зарлан арван хоѐр ботьтой, 
卷卷有爷名。    Боть бүрт эцгийн нэртэй. 
阿爷无大儿，    Аав минь цээнд хүрсэн хүүгүй 
木兰无长兄，    Мулан их ахгүй （тул） 
愿为市鞍马，    Зээлээс эмээлт морь аваад 
从此替爷征。    Эцгийнхээ оронд цэрэгт явахыг зорилоо. 
东市买骏马，    Зүүн захаас хүлэг сайн морь авав, 
西市买鞍鞯，    Баруун захаас эмээл тохом авав, 
南市买辔头，    Өмнөд захаас амгайвч хазаар авав, 
北市买长鞭。    Хойд захаас урт ташуур авав. 
旦辞爷娘去，    Үүр цүүрээр эцэг эхээс одож, 
暮宿黄河边，    Үдэш Шар мөрний хөвөөнд хоноглож, 
不闻爷娘唤女声，   Охиноо дуудах эх эцгийн дууг эс сонсовч, 
但闻黄河流水鸣溅溅。              Харин Шар мөрний усны хүржигнэн урсахыг сонсвой. 
旦辞黄河去，    Үүр цүүрээр Шар мөрнөөс одож, 
暮至黑山头，    Үдэш Хар уулын толгойд хүрвэй. 
不闻爷娘唤女声，   Охиноо дуудах эх эцгийн дууг үл сонсовч, 
但闻燕山胡骑鸣啾啾。      Харин Хараацайт уулнаа Ху нарын морьдын янцгаахыг сонсвой. 
万里赴戎机，    Түмэн газраар тулалдан байлдаж, 
关山度若飞。    Уул давааг нисэх адил туулахад 
朔气传金柝，    Умрын салхи хүрэл гонхыг жингэнүүлж,  
寒光照铁衣。    Өвлийн сарны туяа хөө хуягт ойно.   
将军百战死，    Жанжин нь зуунтаа байлдан эрсдэж, 
壭士十年归。    Хүдэр дайчид арван жилийн хойно эгэв. 
归来见天子，    Эргэж ирээд тэнгэрийн хөвүүнд бараалхахад,  
天子坐明堂。    Тэнгэрийн хөвүүн саруул ордондоо заларна. 
策勋十二转，                              Гавьяаг бичиглэвээс арван хоѐронтоо цол ахиулмаар, 
                                                     
1 Г. Сүхбаатар, Сяньби, Улаанбаатар, 1971, 122-р тал 
2 F. Tökei, Poйsie chinoise et poйsie des peuples du Nord, - Acta Orientalia Hung., Tomus VIII, Fasc. 3, Budapest, 1958,  р. 318 
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赏赐百千强。   Алт эрдэнээр дүйлгэн шагнаваас зуу, мянгаас ч давахаар.  
可汗问所欲，    Хаан хүслийг нь асуухад, 
木兰不用尚书郎，   Мулан би Шаншү түшмэл болохгүй гээд, 
愿借明驼千里足，   Мянганы газарт хүргэх сайн тэмээ зээлье, 
送儿还故乡。    Эх нутагтаа хүү нь эргэн очих хүсэлтэй хэмээлээ. 
爷娘闻女来，    Эцэг эх нь охиноо ирэхийг дуулаад, 
出郭相扶将。    Биесээ түшсээр хэрэмнээс гарч охиноо угтав. 
阿姊闻妹来，    Эгч нь дүүгээ ирэхийг сонсоод, 
当户理红妆。    Гоѐлоо зүүн үүдэндээ угтав.  
小弟闻姊来，    Дүү нь эгчийгээ айсуйг дуулаад, 
磨刀霍霍向猪羊。   Хүр хүрхийтэл хутга ирлэн, гахай хонио   
      төхөөрлөө. 
开我东阁门，    Би зүүн асрын үүдээ дэлгэн 
坐我西阁床。    Баруун асрын орон дээрээ сууж, 
脱我战时袍，    Тулааны үеийн дээлээ тайлж, 
着我旧时裳。    Хуучин цагийн хувцсаа өмсөн, 
当窗理云鬓，    Цонхонд туссан үсээ харж үүлэн хэвтэй засаад,  
对镜帖花黄。    Толинд харж духандаа шар энгэсгийг наалаа.   
出门看火伴，    Гаднаа гарч  нэг галын андууддаа үзэгдвээс 
火伴皆惊惶。    Гал нэгт андууд нь цөм гайхан алмайрав. 
同行十二年，    Цуг арван хоѐр жил явахдаа  
不知木兰是女郎。   Муланыг эмэгтэй гэдгийг мэдсэнгүй. 
雄兔脚扑朔，    Чихнээс нь өргөхөд эр туулай хөлөө тийчилдэг,  
雌兔眼迷离。    Эмэгчин нь харин нүдээ анин сүүмийлгэдэг.  
双兔傍地走，    Хос туулай зэрэгцээд явахад, 
安能辨我是雄雌？   Эрэгчин эмэгчнийг нь хэрхэн ялгах буй? 
"Mu-lan shi" хэмээх энэ алдарт дуулал хятад болон умардын нүүдэлч иргэдийн  харилцаа 
холбооны түүхэнд чухам ямар ямар сэжмээр хэрхэн холбоотой болох нь сонин юм. Энэхүү 
шүлгийг одоогоос 1500 жилийн өмнө Хожуу хойд Вэй улс болон түрүү үеийн баруун Вэй улсын 
үед ―Эрт өдгөөгийн дууны тэмдэглэл‖ (《古今乐录》)-д анхлан гардаг гэх ба үүнийг Тан улсын 
үед анхны эхээс нь өөрчилсөн гэдэг. Хожим Сүн улсын Гуо Маочин гэдэг хүний эмхэтгэсэн 
―Юэфү шүлгийн түүвэр‖ (《乐府诗集》)-д орсон байдаг. Энэ нь ийнхүү бичигт тэмдэглэгдэн 
ирсэн ч угаасаа энэ дуулал бол ардын дунд дэлгэрсэн аман зохиол хэмээн үзэх бүрэн үндэстэй. 
Тэгэхээр энэ шүлгэн дуу угтаа монгол ахуйн тусгал байжээ. Аман зохиол ам дамжин хэлж буй 
хүмүүсийн хүсэл зоригоор агуулга нь баяжиж, хятад зохиол болон хөгжжээ. Муланыг Тоба 
үндэсний эмэгтэй баатар болох тухай саяхны нэгэн цахим мэдээнд дурдсантай таарсан юм. Ийм ч 
байж болох талтай, гэхдээ үүнийг бичсэн хүн тэр санаагаа судалгааны үндсэн дээр батлах хэрэгтэй. 
Монголд ―Бэнсний үлгэр‖ 1  [6. х 61] гэж хятадын сонгодог уран зохиолоос сорлож монголжуулсан 
сайхан уламжлал байсныг бид мэднэ, тэгвэл эрт цагийн хятадын ард олон умардын дайчин ардын 
зохиол бүтээлийг бас л өөрийн хэлэнд тааруулан утгыг авч өөрийн юм шиг болгосныг эдгээр 
шүлгүүдээр жишээ болгоход болно, үүнээс гадна ийм замаар хятадын уран зохиолыг баяжуулсан 
жишээ ганц шүлэг найргийн төрөл зүйлээр тогтохгүй бусад утга, уран зохиолын бүх төрөлд өч 
төчнөөн байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна.  

Дээрх хоѐр шүлэгт гарч буй ―ахан‖, ―хаан‖ гэсэн хоѐр үгийн талаар анхааран үзвэл 
зохилтой. ―Хаан‖ гэдэг үгийг эртний монгол дуудлагаар нь хоѐр удаа хэрэглэсэн ба мөн 
―тэнгэрийн хөвүүн‖（天子） гэсэн хятадын хааны нэрийдэл ч мөн хоѐронтоо энэ дуулалд гардаг 
юм.  Бид ―хаан‖ гэдэг үгийг авиачлан оноосон ―可汗‖, ―ахан‖ гэдгийг тэмдэглэсэн ―阿干‖гэсэн 
хоѐр үеийг нь анхааран үзэх хэрэгтэй юм.  

                                                     
1 Эгшиг Ш. Бэнсний үлгэрийн тухай хэдэн үг, Гадаад хэл, соѐл судлал, 2011, No.356(15) 61-р тал 
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Хятад угсаатны бичиг үсэг болох ханз үсэг таван мянган жилийн гайхамшигт түүхтэй, 
хөгжлийн асар их шалгуурыг давж эдүгээ үед хүрэхдээ юуг эс өгүүлэх билээ. Ханз үсгийг хятад 
угсаатнаас гадна одоогийн Япон, Солонгос, Вьетнам зэрэг Азийн олон үндэстэн угсаатан авч 
хэрэглэжээ. Монгол үндэстнүүд харин уг бичгийг ер авч хэрэглэж байгаагүй бөгөөд ямагт өөрийн 
гэсэн бичиг үсгийн тогтолцоог зохион гаргаж хэрэглэж ирсэн бас нэгэн гайхамшигт түүхтэй билээ. 
Ханз үсэг дэлхийн бичиг үсгийн хөгжилд онцгой содон дүрс, утга, дуудлага хосолсон нэгэн 
бичгийн тогтолцоог буй болгосныг хэн хүнгүй л мэднэ.  

Тэгэхээр энд тэрхүү ханз үсгийн талаар олон юм нуршилгүй, ханз үсгийн дуудлага хэрхэн 
монгол үндэстний  хэл соѐлд нөлөөлж болох талаар энд товч дурдсу.  

Хятад хэлний түүхэн хөгжлийг авианзүйн судалгаанд үндэслэн хэдэн үе шатанд хуваадаг.  
 Дээд эртний хятад хэл  (Түрүү Чинь улсаас Хань улсын үе НОТӨ XI-НОТ I зуун) 
 Дундад эртний хятад хэл (Гурван улсын үеэс Сун улсын үе НОТ VII-НОТ X зуун) 
 Ойрмог үеийн хятад хэл (Юань улсаас Дундад Иргэн улс хүртэлх үе НОТ XIII-1913 он) 
 Орчин цагийн хятад хэл (1923 оноос өнөөг хүртэлх үе) 
Энэхүү өгүүлэлд ярих үе бол хятад хэлний дундад эртний үеийн ханз үсгийн дуудлага ямар 

байсан талаарх асуудал монгол хэлний эдүгээ олдож байгаа эртний үг хэллэгийн дуудлагыг 
тогтооход хэрэгтэй үе юм. Тэгэхээр монголчуудын өвөг чухам тэр үед ярьж байсан хэлний 
талаархи баримт бидэнд эдүгээ хаанаас олдох вэ гэхээр нэгэнт тухайн үед монголчууд ямар бичиг 
үсэгтэй байсан хийгээд түүгээр уламжилсан дурсгал тун ховор тул үүнийг хөрш зэргэлдээ орших, 
хэлхээ холбоотой байсан хятад үндэстний түүх, соѐлоос хайх л хэрэгтэй болох юм.  

Эртний ба дундад эртний хятад хэлний дуудлагыг хятадын эрдэмтэд судлаад тогтоосон 
байна. Тэгэхээр тухайн үеийн сонгодог зохиол бүтээлийг тэр үеийнх нь хэлбэрээр сэргээн хэлж 
үзэж болохоор болсон хэрэг. Ордны дуулал, Тан улсын сонгодог яруу найргийг тухайн үед яаж 
дууддаг байсан тэр дуудлагаар уншиж судалж болно. Жишээлэхэд, Тан улс бол хэлний хөгжлийн 
шатанд дундад эртний хятад хэлээр ярьж хэлцэж байсан тэр үед хамаарна. Хятадын яруу найрагт 
ханз үсэг тус бүр нэг үет тул мөр бүрийн ханз үсгийн тоо ижил байна. Мөн монгол шүлэг толгой 
холбодог бол хятад шүлэг сүүл дардаг онцлогтой. Тэрхүү сүүл дарах буюу мөрийн сүүлийн үеийн 
төгсгөлийн авиа бүгд жигд ижил байваас, тухайн шүлэг ихэд сонсголонтой болох билээ. Тэгэхээр 
орчин цагийн хятад хэлээр тэрхүү хятад хэлний хөгжлийн дундад эртний үед зохиосон шүлгийг 
хэлэхэд, мөрийн доторхи хамгийн сүүлийн үеийнх нь төгсгөл нь заримдаа ижил бус, сүүл 
дардаггүй, харин тухайн тэр шүлгийг дундад эртний хятад дуудлагаар нь уншвал бүгд нэгэн адил 
найралт төгсгөлтэй, маш уянгалаг сонсогддог. Тухайлбал, Тан улсын яруу найрагч Ду Фү-гийн 
нэгэн шүлгийн шад бүрийн эцэст сүүл дарсан үеийн дундад эртний ба орчин цагийн хятад хэлний 
авианы дуудлагыг доорх зургаас харьцуулан үзэж болно. Эхний баганад дундад эртний битүү үет 
дуудлага байгаа бол, арын баганад орчин цагийн хятад хэлний үеийн дуудлага байна.  Тан улсын 
үед  энэ шүлгийн бараг бүх шад нь –k гийгүүлэгчээр төгсөж байгаа бол орчин цагийн үеийн 
дуудлагын төгсгөл бүгд задгай үе болон хувирсан хийгээд төгсгөлийн эгшиг авианууд янз янз 
байгаа юм. 
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 Мөн энэ үеийн түүхийн хэрэглэгдэхүүнээс түүхэн нэр томьѐо, нэршлийг бодитоор 
тогтооход ихээхэн тустай болно. Тухайлбал, Орчин цагийн хятадаар: 佛陀 （Fotuo）самгардаар: 
Будда (Buddha), дундад эртний хятад дуудлага: Бѐдда （byot da) байна.  

           
Эртний хятад хэлээрх монгол үг хэллэг бүхий зохиол бүтээлд өөрийн хэлний үгийг хайж 

олоод, тэдгээр үг тухайн үеийнхээ хятад дуудлагаар байгаа тэр авиа дуудлага бол тэр цагийн 
монгол хэлний дуудлага гэж үзэх боломжтой юм. Ийм зохиолын хамгийн бодитой нь мэдээжийн 
хэрэг, Монголын Нууц Товчоо юм. МНТ-г уг нь 1228 оноос эхэлж монгол хэлээр худам бичгээр 
бичиж, хожим 1240 онд бичиж дууссан ―Чингис хааны язгуур‖ нэртэйгээр Юань улсын архивт 
байсныг Мин улсын эхэн үед хятад үсгээр буулган ―Монголын нууц товчоо‖ гэж нэрлэснээр нь 
өнөө бид нэрлэж хэвшсэн байна. МНТ-г хятад үсгээр буулгахдаа монгол хэлний авиа, үеийг 
тэмдэглэх тодорхой дүрэм тогтоож, тэр дүрмээр монгол үгийг буулгасан ба МНТ-ны үгийг 
тэмдэглэсэн нийт таван зуу орчим хятад үсгийг (үе) хэрэглэсэн байдаг. Гэхдээ МНТ-г тэмдэглэсэн 
тэрхүү цаг хугацаа нь ойрмог үеийн хятад хэлний хөгжлийн үед хамаарах юм. Монгол хэлний 
хөгжлийн үе шат хэдий үед байснаар нь харьцуулж үзвэл бодит дуудлага илүү тодрох болно.  

Монгол хэл түүхэн гурван шатыг дамжаад байгаа талаар эрдэмтдийн санал бараг нэгджээ. 
Үүнийг мөнхүү эрдэмтэд хэлний хөгжлийн баримтад үндэслэн тогтоосон байдаг юм. Монголч 
эрдэмтэн Н.Поппе анхлан эртний монгол хэл нийтийн он тооллын VII зуун хүртэлх үе, үүнээс 
хойш дундад эртний монгол хэл нь XIV зуун хүрсэн, XVI зуунаас эдүгээ хүртэлх үе бол орчин 
цагийн монгол хэлний үе [7. X 58-61] гэж ангилсан байдаг билээ.  Чингэвч Н. Поппегийн 
ангилалтай зарим хүмүүсийн ангилал бага зэрэг зөрөх явдал бас бий. 

МНТ шиг хятад үсгээр галигласан байгаа зохиол бүтээлийг тэр үеийн сэргээсэн дуудлагаар 
сонсож үзээд, галиглаж авч судалгаа хийвэл бодит судалгаа болох юм. Монгол хэлний олон үг 
хятад хэлд орсон, эсвэл уран зохиол ба түүх бичлэгт орж хадгалагдан үлдсэн жишээг эрдэмтэд 
олноор судалдаг. Гэхдээ ихэнх эрдэмтэд ханз үсгийн дуудлагыг орчин цагийн хятад хэлний 
дуудлагаар нь галиглан судалгааны эргэлтэнд оруулах нь элбэг байдаг юм. Уг нь тухайн цаг үеийн 
хэлний хөгжлийн түүхэн цаг хугацаанд нь авиа дуудлагын судалгаа хийх нь зүйтэй. Энэ талаар 
манай эрдэмтдээс Б.Сумъяабаатар, Л.Манлажав нар судалгаандаа хэрэглэсэн зүйл бий. Монгол 
Хятадын хэлний нэвчлийн асуудлыг судалсан И.Т. Зографын бүтээлд Юань улсын үеийн монгол 
үгийг орчин цагийн хятад хэлээрх дуудлагаар нь л хадаж оруулжээ. Хэрвээ эртний эх сурвалж ч 
юм уу, дундад зууны хэрэглэгдэхүүн судлахдаа орчин цагийн дуудлагаар нь ханзны дуудлагыг 
тэмдэглэн ашиглаж байгаа бол энэ бол явцгүй судалгаа болно гэж хэлмээр байна. Харин тухайн 
үеийн дуудлагыг нь сэргээснээр, тухайлбал, Юань улсын сурвалжийг судлахдаа ашиглавал, 
үнэхээр дундад эртний монгол үгийн дуудлага ийм байсан болов уу гэсэн бодол төрнө. Манай 
монгол хэлний түүхэн хэлзүйн судалгаа хийсэн их эрдэмтдийн бүтээлд монгол хэлний хөгжлийн 
онцлогийг батлан гаргасантай хятад эх сурвалж дахь монгол хэлний хэрэглэгдэхүүн таарч байгаа 
хэдий ч эдүгээ нэгэнт хятад, япон, солонгос, вьетнам хэлний хэрэглэгдэхүүн, кежя, гуандун, мяо 
зэрэг хятадын нутгийн аялгуунуудад хийсэн харьцуулсан судалгаагаар  ханзны дээд эртний, 
дундад эртний, ойрмог үеийн хятад хэлний дуудлагыг тогтоогоод байгаа тул, бид мөн хэлний цаг 
хугацааг тогтоох судалгааны арга болох глоттохронологийн судалгааг хийж явмаар байгаа юм.  

Бас нэгэн зүйл бол эртний шүлэг туурвих үеийн хятад үгийн авиа дуудлага орчин цагийн 
хятад хэлний авиан дуудлагаас ялгаатай байсныг заавал харгалзан үзэх ѐстой юм. Хятадын болон 
барууны эрдэмтэд дээд эртний ба дундад эртний үеийн дуудлагыг нөр их хичээл зүтгэлээр сэргээн 
тогтоосон юм. Шведийн эрдэмтэн Б.Карлгрен хятадын нутгийн аялгуунууд ба ―Дэлгэрүүлсэн яруу 
авиа‖ (1008 он) –г судалсан судалгаандаа тулгуурлан 1922 онд хамгийн анх бүрэн хэмжээний 
хятад хэлний эртний дуудлагыг сэргээсэн бүтээл1ээ [13. x 1-42] гаргасан билээ. Чингэхээр хятадын 
эртний яруу найргийг тухайн үеийн дуудлагаар нь сэргээн сонсвол, орчин цагийн дуудлагаас 
ихээхэн өөр байх юм.   

                                                     
1  Karlgren Bernhard ―The reconstruction of Ancient Chinese‖, T‘oung Pao, Vol.21, 1922, 1-42 pp   
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Мөнөөх дээр өгүүлсэн ―хаан‖ гэдэг үгийг авиачлан оноосон ―可汗‖, ―ахан‖ гэдгийг тэмдэглэсэн 
―阿干‖гэсэн хоѐр үе тухайн үедээ хэрхэн дуудагдаж байсан бол хэмээн үзвээс,  хоѐулаа дундад 
эртний хятад хэлний үед хамаарахаар байгаа юм. Чингэхээр энэхүү дөрвөн үе хэрхэн дуудагдаж 
байсан буй хэмээн орчин цагийн хятадын эрдэмтдийн хийсэн тухайн үеийн дуудлагыг сэргээсэн 
байдлыг үзэхүйеэ, дараахь мэт байна.  

 
No. Ханз үсэг Ван Лигийн 

галиг 
Эртний авианы 

латин галиг 
Орчин цагийн 
үеийн галиг 

Монгол дуудлагын 
тэмдэглэгээ 

1. 阿 ？a     qa a a 
2. 干 kan  kan gan кань 
3. 可 kʰ ɑ   khax ke кга 
4. 汗 ɣɑn ghan han гань 
Эндээс үзвэл, ―ахан‖ хэмээн үгийг МЭ IV зуунд   одоогийн биднийхээр дуудах янз нь  ―акана‖, 
―хаан‖ хэмээх үг нь МЭ Ү зуунд ―кагаана‖ гэж дуудахаар байжээ.  Энэ нь монгол бичгийн  ―аq-a‖, 
―qa ɣɑn‖ хэмээн бичдэг дундад эртний монгол хэлний тэрхүү дуудлагыг яахын аргагүй баталж буй 
хэрэг юм.  
―Муланы дуулал‖-ыг эртний хятад хэлний дуудлагаар нь галигласан доорхи  мөрийг бас үзвэл,  
……… 
昨夜見軍帖 可汗大點兵 
zak jah kenh kyon thep, khrak ghan dad temx pieng. 
……… 
可汗問所欲 木蘭不用尚書郎 
khrak ghan myonh sriox jyuk, muk lan pyot jyungh zjang sjo lang. 
……… 
 
мөн  khrak ghan гэж галиглажээ. Энэхүү Муланы дууллыг хятадын интернет сайтаас дундад 
эртний хятад хэлний дуудлагаар нь уншсан байдлыг  (YOUTUBE) сонсож болно. Тэрхүү дуудлага 
нь мөн л дундад эртний монгол хэлний ―хаган‖ гэсэн дуудлагатай ихээхэн ойролцоо сонсогдож 
байгаа юм. 

Дүгнэхэд,  Монголын эртний шүлэг, яруу найраг хятад хэлээр уламжилж ирсэн нь нэлээд 
буй. Тэдгээрийн заримд тухайн үеийн монгол үг дуудлагаараа тэмдэглэгдэж өнөөг хүрч ирсэн үг 
цөөнгүй буйгаас энэ удаа ―хаан‖, ―ахан‖ гэсэн хоѐр үгээр жишээ болгон ажиглалт хийхэд, үнэхээр 
монгол хэлний тухайн үеийнхээ дуудлагыг хадгалсны дээр манай түүхэн хэлшинжлэлтэн нарын 
(Б.Я.Владимирцов, Н.Поппе, Г.Д.Санжеев, А.Бобровников, Б.Ринчен, Ш.Лувсанвандан, 
Д.Төмөртогоо зэрэг) урт эгшиг үүссэн, хоѐр эгшгийн хоорондох зарим гийгүүлэгч  (γ, g, y, w зэрэг) 
сугарч, авиалбарын үүргээ алдсан гэдгийг ―хаан‖ хэмээх үг баталж байгаагаас гадна мөн 
монголчуудын эртний аялгуун дахь зарим гийгүүлэгч ихээхэн тод хамжих хатуу авиа байснаа 
орчин цагт сул шүргэх гийгүүлэгч авиа болж өөрчлөгдсөн болохыг ―ахан‖-аар нотолж болохоор 
байна.  
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ҮГИЙН ДАГАЛДАХ УТГЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ 

 
Г.Элдэв-Очир1 

Abstract 
The answer to the question of why free association was used as the means for identifying the strength, 
number and direction of connections is straightforward. First, using free association as a procedure for 
measuring connection strengths has a long history as a reliable technique. Furthermore, by using the 
discrete instead of the continuous free association procedure, problems associated with response chaining 
and retrieval inhibition are avoided. Second, compared to rating pairs of words ―relatedness‖ free 
association has a number of advantages.  
 
Түлхүүр үг 
үгийн дагалдах утга, хэлний аж хэрэглээ, уялдуулан төсөөлөх, үгийн үндсэн утга, утгазүй, загварчлал 
 
1. “Үгийн дагалдах утга” болон түүний судлагдсан байдал  
Үгийн дагалдах утга бол хэлний орчин болон өгүүлэгч хооронд нягт холбоо бүхий хэлний 

аж хэрэглээний утга юм. Үүнийг тухайн утгын өгүүлбэр дэх үүрэг, онцлог, хэрэглээний утгын 
бүтэц зэрэгт дүн шинжилгээ хийснээр тодорхойлж болно. Сүүлийн үед үгийн дагалдах утгын 
тухай асуудал дэлхийн хэл шинжлээчдийн сонирхолыг улам их татаж байгаа бөгөөд олон арван 
судлааны бүтээл гарсаар байна. Өөрөөр хэлбэл, судлаачид энэхүү асуудалд илүү нухацтай хандах 
болсноор судалгааны үр дүн  улам гүнзгийрсээр байна.  

―Үгийн дагалдах утга‖ хэмээх ойлголт нь англиар ―connotation‖ болон ―connotative meaning‖ 
гэсэн нэр томьѐоны орчуулга бөгөөд энэхүү үг нь угтаа латин хэлний ―connotionem‖ гэдэг үгнээс 
гаралтай ажээ. Энэ нь тухайн үг үндсэн утгаас гадна нэмэлт утга агуулахыг хэлнэ. [1] Өөрөөр 
хэлбэл, үг болон холбоо үгийн үндсэн утгаас гаднах утга бөгөөд ийм утга нь тухайн өгүүлэгч 
болон сонсогчийн тархинд буусан өнгө аяс, бодол санааны үндсэн дээр бий болдог ба хэлийг 
хэрэглэж буй орчин нөхцөлтэй нягт холбоотой юм.  

―Үгийн дагалдах утга‖ гэдэг ойлголтыг С.К.Огден, И.А.Ричардс нар 1923 онд хэвлүүлсэн 
―Утгын утга‖ хэмээх бүтээлдээ утгазүйн талаар 22 тодорхойлолт дэвшүүлэхдээ анх дурдсан 
байдаг. [2.х152] Үүнээс хойш хэл шинжээчид утгазүйн талаар нилээд судалгаа хийж тодорхой 
амжилтад хүрсэн бөгөөд энэхүү үгийн дагалдах утга ч мөн адил судлаачдын анхааралд байсаар 
иржээ. 1981 онд Английн нэрт хэл шинжээч Жеофри Лиич ―Утгазүй‖ хэмээх бүтээлдээ утгазүйн 7 
ангилал хийсэн бөгөөд үгийн дагалдах утга эдгээрийн дотор мөн орсон байдаг. Тэрээр, үгийн 
дагалдах утга бол харилцааны үнэлэмж бүхий илэрхийлэл бөгөөд энэ нь тухайн үг утга санаа 
илэрхийлэхээс гадна тодорхой мэдээлэл дамжуулж байдаг. Тухайлбал, ―эмэгтэй хүн‖ гэсэн үг нь 
―эм хүйс‖, ―банзал өмсдөг‖, ―уяхан‖, ―амархан уйлдаг‖, ―аймхай‖, ―олон ааштай‖, ―мэдрэмжтэй‖ 
гэх мэт үндсэн утгаас гаднах нэмэлт утгуудыг агуулж байдаг гэж үзжээ. [3.х135] Гэвч тэрээр үгийн 
дагалдах утга нь хэлний утга биш, харин бусад харилцааны тогтолцоонд хамаатай хэмээн үзсэн 
байдаг. Америкийн нэрт хэл шинжээч Жеорж Лакофф хэлний балархайших үзэгдэл /fuzziness/ 
болон үгийн дагалдах утгын талаар нилээд судалгаа хийжээ. Тэрээр үгийн дагалдах утга нь хэлний 
аж хэрэглээний утга бөгөөд өгүүлбэрийн утгад нөлөөлдөг хэмээн үзсэн байна. [4] 

ЗХУ-ын /хуучнаар/ нэрт хэл шинжээч Ю.Д.Апресян ―Үгийн сангийн утгазүй‖ /1974/ хэмээх 
бүтээлдээ анх үгийн дагалдах утгын талаар авч үзсэн байдаг. Тэрээр энэхүү ойлголтыг аж хэл 
шинжлэлийн судлагдахуун бөгөөд энэ нь үгийн сангийн утгазүйн шууд судлагдахуун болохгүй ч 
утгазүйн маш чухал ойлголт мөн. Учир нь үг бол дагалдах утгын үндсэн дээр адилтгал, зүйрлэл, 
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харьцуулал зэрэг хэлэхүйн олон үзэгдлийг бий болгодог хэмээн үзжээ. Мөн ЗХУ-ын /хуучнаар/ 
хэл шинжээч Л.Н.Новиков ―Орос хэлний утгазүй‖ /1982/ хэмээх бүтээлдээ энэхүү үгийн дагалдах 
утгын талаар судлан, субъектив өнгө аястай үгийн сангийн нэгжид дагалдах утга байх бөгөөд 
найруулгын өнгө аяс агуулдаггүй нэгжид ийм дагалдах утга байдаггүй гэж үзжээ. [5.х 152-153] 

  Дээрхээс үзэхэд, эдгээр судлаачид үгийн дагалдах утгыг хэл шинжлэлийн судалгааны 
эргэлтэд оруулж, аж хэл шинжлэлийн талаас судлан цаашдын судалгааны чиглэлийг тодорхойлж 
өгчээ. Өөрөөр хэлбэл, үгийн дагалдах утга бол үгийн аж хэрэглээний утга бөгөөд энэхүү утгын 
хэрэглээний онцлог шинж, хүмүүсийн харилцаан дах үүрэг, түүний арга хэлбэр, олон утгын 
тогтолцоо, түүний сонголт зэрэг олон талаас нь судлах боломжийг нээж өгчээ.  

Үүнээс гадна, хэл соѐл судлалын үүднээс ч мөн үгийн дагалдах утгыг судалж болох бөгөөд 
энэ тал дээр ЗХУ-ын /хуучнаар/ судлаачид анх түрүүн судалгаа хийж, эдүгээ харьцангуй их 
амжилтад хүрчээ. Тэд гол нь орос хэлийг гадны суралцагчидад заахдаа хэл орон судлалын хүрээнд 
үгийн соѐлын дагалдах утгад судалгаа хийсэн нь гадаад хэл заах аргын маш чухал салбар болон 
хөгжжээ. Мөн ялангуяа хоѐр хэлний үгийн соѐлын дагалдах утгын зэрэгцүүлэл нь судалгааны ач 
холбогдол ихтэй бөгөөд эдүгээ дэлхийн хэл шинжлэлд улам бүр анхааран үзэх болжээ.  

 
2. Үгийн дагалдах утгын хэрэглээний онцлог 
1) Ерөнхий тойм 
Уламжлалт үгийн сан судлал болон үгийн сангийн утгазүй нь үгийн сан болон түүний утгын 

тогтолцоог нилээд чухалчилан судалж, утгац, утгын орны тухай онол зэрэг нь үгийн утгад гүн 
гүнзгий судалгаа хийх бололцоо олгосон. Гэвч энэхүү онолоор хэлэхүйд буюу үгийн сангийн амьд 
хэрэглээнд ямарваа тайлбар, судалгаа хийх аргагүй юм. Тухайлбал, ―Тэр бол хөгшин үнэг‖ гэсэн 
өгүүлбэрт, ―үнэг‖-ийн хэрэглээний утга нь энэхүү үндсэн утга биш юм. Энэ үг нь ―зальтай‖   гэсэн 
дагалдах утгатай. Өөрөөр хэлбэл, монгол хүн энэ өгүүлбэрийг сонсоод шууд тэр хүн гаднах 
төрхөөрөө ч юм уу үнэгтэй төстэй гэж ойлгохгүй бөгөөд харин тэр хүн үнэг шиг зальтай этгээд 
байх нь хэмээн ойлгох билээ.  

Үгийн дагалдах утга нь зааж буй юмс үзэгдлийн ард нь нуугдах агаад тухайн зүйлийн 
онцлог шинжтэй нягт холбоотой байдаг билээ. Хүмүүс харилцааны явцад энэхүү онцлог шинжтэй 
уялдуулан ойлгодог байна. Аливаа хэлний үгийн сан үргэлж олон утгын тогтолцоотой байх бөгөөд 
үгийн сангийн нэгж ихэнхдээ нэгээс дээш утгалбартай байдаг. Эдгээрийн дунд тэрхүү дагалдах 
утга нь агуулагдаж байдаг нь тодорхой билээ. Ингэснээр үгийн сангийн нэгжийн хэрэглээний 
чадавхийг нэмэгдүүлдэг байна. Өөрөөр хэлбэл, үгийн дагалдах утга нь үгийн сангийн нэгжийн 
утгын баримжаа, хэрэглээний хязгаарыг эвдэж, үгийн сангийн илэрхийлэх чадамжийг дээшлүүлж, 
хэлний хэрэглээний онцлогийг илүү тодотгож өгдөг. Жишээ нь: 

-Чамайг хүмүүс илжиг гээд байх юм аа. Ямар учиртай юм бэ? 
 ―Илжиг‖ нь нэгэн төрлийн амьтны нэр юм. Гэвч энэ өгүүлбэрт ―гөжүүд‖, ―тэнэг‖, 

―тэсвэртэй‖ зэрэг дагалдах утгыг агуулснаар тухайн нэгжийн хэрэглээний чадамжийг нэмэгдүүлж 
байна. Мөн тухайлбал, ―илжигний чихэнд ус ч хийсэн сэгсэрнэ, алт хийсэн ч сэгсэрнэ‖ гэх мэт 
энэхүү утгыг илүү тод харуулах олон хэлц хэллэг монгол хэлэнд байдаг билээ.   

 
2) Үгийн дагалдах утга ба ―уялдуулан төсөөлөх‖ 
Ертөнцийн юмс үзэгдэл харилцан уялдаатай юм. Хүмүүс сэтгэхүйдээ үргэлж нэг юмнаас 

нөгөө юмыг ургуулан бодож байдаг. Өөрөөр хэлбэл, нэг юмыг хараад зөвхөн тухайн юмыг 
бодохоос гадна, түүнтэй холбоотой өөр бусад зүйлийн талаар мөн төсөөлөн бодохыг ―уялдуулан 
төсөөлөх‖ хэмээн нэрлэдэг. [6.х327] Энэ нь хүний сэтгэлзүйн маш чухал үйл ажиллагаа бөгөөд 
мөн үгийн дагалдах утга бий болох хийгээд хэрэглэх сэтгэлзүйн үндэс суурь болдог.  

 Бодит амьдрал дээр тухайн үгийг сонсох, эсвэл, хараад хүний тархинд уг үг болон түүний 
зааж буй юм үзэгдэлийн хооронд уялдаатай төсөөлөл бий болдог. Ингэхэд хүмүүс илэрхийлж буй 
юм үзэгдэлийн аль онцлог шинжийг уялдуулан төсөөлдөг вэ? Үүний тулд бид тодорхой 
хүмүүсийн дунд асуулга судалгаа явуулсан болно. Энэхүү судалгаа нь ―Эдгээр үгийг хараад 
хамгийн түрүүнд ямар утга санаа бууж байгаагаа бичих‖ гэсэн асуулгатай юм. Бид ―эх‖, ―баавгай‖ 
гэсэн хоѐр үгийг уг асуулгад оруулсан болно. Асуулгад оролцсон хүмүүсийн уялдуулан төсөөлсөн 
утгууд харилцан адилгүй байсан бөгөөд зарим нь давхцаж байлаа. Энэхүү утгуудыг ерөнхийд нь 
авч үзвэл:  

 



 
 

85 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Гол нь энэхүү судалгаагаар тухайн юм үзэгдэлд монгол хүмүүсийн хандах хандлага, тэрхүү 

юм үзэгдэл хүмүүсийн сэтгэхүйд хэрхэн төсөөлөгддөг зэргийг ерөнхий байдлаар мэдэж болохоос 
гадна, ийм судалгааг цаашид далайцтай хийвэл гадаадад аль хэдийн хийчихээд байгаа шиг үгийн 
дагалдах утгын толь бичиг зохиох ч боломжтой болохыг харуулж байгаа юм. Ийм толь зохиосноор 
гадаад хүнд тухайн хэлийг заах, сурах бичиг, толь бичиг зохиоход ашиглах зэрэг практик ач 
холбогдолтойгоос гадна үгийн хамгийн давтамжит субьектив утга буюу үгийн босоо тэнхлэгийн 
холбоог /парадигматик/ гаргаж болно. Ийм толь зохиоход судалгаанд оролцогчдын нас, хүйс, 
боловсролын түвшин, мэргэжил, туршлага, хувийн онцлог байдал нөлөөлж болох талтай. [7.х 134]  
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Мөн эрдэмтэн Г.Эрхэмбаяр нар ийм толь бичиг хийхээр оролдож нийт 100 үгийн судалгаа 
явуулж үгийн дагалдах утгуудыг гаргаж судалгаа хийжээ. Эдгээрийн 73% нь босоо тэнхлэгийн, 
26% нь хэвтээ тэнхлэгийн холбоо үүсгэсэн байна. Тухайлбал,  

Аврага: бөх, том, Бат-Эрдэнэ, арслан, луу, заан, малчин, могой, манлай, тамирчин, үлэмж, 
амжилт, агуу, амьтан 

Монгол: улс, хүн, орон, эх орон, дээл, төрсөн нутаг, их, дээлтэй хүн, айл, уудам тал, нүүдэл, 
дайн, айраг, хөх тэнгэр, морин хуур, газар, замбараагүй 

Нутаг: ус, орон, төрсөн, эх орон, газар, уул, эх, миний, ээж, дэвсгэр, өлгий, нэгтэн 
Нэр: ус, хүн, алдар, хаяг, овог, төр, байр суурь, онцлог шинж, утас, бичих, угсаа, үсэг 
Тэнгэр: газар, үүл, цэнхэр, хөх, бурхан, цэлмэг, уудам, огторгуй, хаяа, шувуу, нар, сар, од, 

дэлхий [8.х 135-136] 
Дээрхээс үзэхэд, эдгээр уялдуулан төсөөлж буй онцлог нь үгийн дагалдах утгын агуулгыг 

бүрэлдүүлж, үгийн утгын бүтцийн нэг хэсэг болж байна. Түүнчилэн нэгэн ижилээр уялдуулан 
төсөөлж буй хэм хэмжээ их байх тусам /тухайлбал, үнэг: ―заль мэх‖, шүүх: ―шударга, хатуу чанд‖ 
гэх мэт/ түүний хэрэглээний давтамж өндөр болдог. Иймд, энэ үүднээс хандахад үгийн дагалдах 
утга нь хүмүүс тухайн үгийг зааж буй юм үзэгдлийн тодорхой онцлог шинжтэй уялдуулан 
төсөөлж буй хандлага бөгөөд үгийн үндсэн утгаас гаднах хүрээний утга юм.  

Уялдуулан төсөөлөх нь үгийн дагалдах утга бүрэлдэх үндэс суурь болохоос гадна, мөн 
харилцааны чадамжийг дээшлүүлэх сэтгэл зүйн үндэс болдог. Үгийн дагалдах утга өгүүлбэрт 
хэрэглэгдэхдээ тухайн өгүүлбэрийн тохирох гишүүнтэй холбоо үүсгэдэг. Жишээ нь: В его докладе 
много воды.  

Энэ өгүүлбэрт буй ―докладе‖ /тайлан/ болон ―воды‖ /ус/ хоѐр нь хоорондоо ямар ч 
холбоогүй юм үзэгдэл бөгөөд логик сэтгэлгээ болон утгын нийлцийн хувьд ч ондоо юм. Харин 
үгийн дагалдах утгаараа хоорондоо холбогдож уг өгүүлбэрийг үнэн зөв ойлгох боломжтой болж 
байна. Энэхүү өгүүлбэрийн утга нь: Его доклад многословный и бессодержателный.  

Харин одоо монгол хэлний жишээ авъя. ―Дорж дарга байгууллагынхаа ажилтнуудад эцэг 
шиг нь байдаг.‖ Энэхүү өгүүлбэрт буй ―эцэг‖ хэмээх үгийг үндсэн утгаар нь ойлгох боломжгүй 
юм. Өөрөөр хэлбэл, Дорж дарга болон байгууллагын ажилтнуудын хооронд эцэг, хүүгийн 
харилцаа байхгүй билээ. Харин ―Дарга‖----―Байгууллагын ажилтнууд‖----―Эцэг‖-ийн дагалдах 
утгын /дотно, хатуу шаардлага, нөмөр нөөлөг гэх мэт/ уялдуулан төсөөлөлийн үндсэн дээр сая 
ойлгож болох ажээ. Үүнийг мөн зарим судлаачид орос хэлний ―семантическая ассоциация‖ гэх нэр 
томьѐонд тулгуурлан ―ассоциаци утга‖ хэмээн нэрлэдэг.  

 
3) ―Загварчлал‖ ба утгын үнэлэмж 
Уялдуулан төсөөлөсний үндсэн дээр үгийн дагалдах утга үүсч, бас хэрэглэгддэг бөгөөд 

хэлний хэрэглээнд загварчлал болон утгын үнэлэмж хоѐр ижил болон ялгаатай утга үүсгэдэг. 
Энэхүү ялгаа нь найруулгын өнгө аяс болон сэтгэлгээний үнэлэмжийн ондоо байдлыг үзүүлэхээс 
гадна, мөн утгазүйд утгын үнэлэмж ба түүний хэм хэмжээний ялгааг илтгэдэг. Доорх жишээг 
харьцуулан авч үзье.  

1. Тэр бол айхтар үнэг. 
2. Тэр бол айхтар эмэгтэй.  
―Үнэг‖ гэдэг үгэнд ―айхтар, зальтай, хуурамч‖ гэх мэт дагалдах утга байх агаад энэхүү 

хоѐр өгүүлбэр ижил утга санааг илтгэж байна. Гэвч 1-р өгүүлбэрт ―үнэг‖-ний дагалдах утгын 
үнэлэмж болон илтгэж буй хүч нь 2-р өгүүлбэрээс хавьгүй илүү байна. Мөн ―үнэг‖-ний хэлэх 
гэсэн санаа, утгын үнэлэмж харьцангуй тод, ойлгомжтой байгаа юм.  

Танихуйн сэтгэл судлаачид хүмүүс юмс үзэгдэлд ангилал хийхдээ ―загварчлал‖ /prototype/, 
эсвэл, төрөлх чанартаа тулгуурладаг хэмээн үздэг. [9] Өөрөөр хэлбэл, хүн аливаа юмс үзэгдэлийг 
хүртэж, танин мэдэхдээ өмнө нь танин мэдсэн зүйлтэйгээ харьцуулан, зүйрлэн авч үздэг бөгөөд 
үүний үндсэн дээр хүний тархинд аливаа зүйлийг танин мэдэх загварчлал бий болсон байдаг гэсэн 
үг юм. Энэхүү загварчлалын дагуу аливаа зүйлийг уялдуулан төсөөлөх, ургуулан бодох зэрэг үйл 
явц тархинд явагдаж байдаг.  

Ерөнхийд нь хэлбэл, юмс үзэгдэл хүний тархинд аль хэдийн загварчлал бий болгосон 
байдаг гэж үзэж болно. Тухайлбал, ―эмэгтэй хүний үс‖, ―эрэгтэй хүний үс‖ гэсэн загварчлал нь 
хүний тархинд ондоогоор төсөөлөгдөнө. Эмэгтэй хүний үс ерөнхийдөө эрэгтэй хүнийхээс урт 
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байдаг. Иймд дараах хоѐр өгүүлбэрт ―богино үс‖ гэсэн утгын үнэлэмж хэр зэрэг ондоо байгааг авч 
үзье.  

1. Тэр эмэгтэй үсээ богиносгов.  
2. Тэр эрэгтэй үсээ богиносгов.  

 2-р өгүүлбэрт ямар ч хүн ―пинтүү‖ маягийн эрэгтэй үс засалтыг төсөөлөн бодно. Харин 1-р 
өгүүлбэрт ямар ч хүн эмэгтэй хүний хувьд хэдий богино ч эрэгтэй хүний хувьд урт байхаар 
эмэгтэй үс засалтыг төсөөлөн бодно. Иймд ―богино үс‖ гэсэн үг дээрх хоѐр өгүүлбэрт ондоо утгын 
үнэлэмжийг бий болгож байна. Үүнтэй адил, ―Тэр эмэгтэй урт үстэй‖ гэхэд ямар ч тохиолдолд 
эмэгтэй хүний ―мөр давсан урт үс‖ санаанд бууна. Харин ―Тэр эрэгтэй урт үстэй‖ гэхэд эмэгтэй 
хүнийх шиг мөр давсан урт үс тэр болгон төсөөлөгдөхгүй, харин бага зэрэг чих давсан юм уу, 
эсвэл үс нь нэлээд ургачихсан эрэгтэй хүн төсөөлөгдөх нь гарцаагүй юм.  

Үгийн дагалдах утгын хэрэглээнд өгүүлбэрийн загварчлал өөрчлөгдөж, бүрдүүлж буй утгын 
үнэлэмжид мөн өөрчлөлт орж, илэрхийлж буй утга нь илүү хүчтэй болох тохиолдол бас байна. 
Жишээлбэл, ―Эмэгтэй хүн бол соронз, харин би төмөр юм.‖ гэсэн өгүүлбэрт ―соронз‖-ны дагалдах 
утга нь ―татах хүч‖ юм. Энэхүү дагалдах утгыг хэрэглэхэд, ―эмэгтэй хүн‖ –ий онцлог бүхий 
загварчлал болон ―соронз‖-ны онцлог бүхий загварчлал хоорондоо авцалдаж, улмаар ―татах хүч‖ 
гэсэн дагалдах утгын үнэлэмж бий болж, уг өгүүлбэрийн илэрхийлж буй утгыг илүү хурц, тод, 
хүчтэй болгон өөрчилж байна.  

Дээрхээс үзэхэд, үгийн дагалдах утга бүхий өгүүлбэрийн илэрхийлж буй утга санаа, хүч 
зэрэг нь жирийн өгүүлбэрээс хавьгүй илүү, тод байгаа нь харагдаж байна.  

 
4) Дагалдах утга ба үгийн утгын хөгжил 
   Хэл бол нэгэн төрлийн гайхалтай сонин бүтэцтэй, хязгаарлагдмал үгийн сантай, 

хязгаарлагдмал зүй тогтолтой, гэвч хязгааргүй нийлц, нэгдэлийг бий болгож болно. Хэлний энэхүү 
онцлог нь үгийн дагалдах утга болон үгийн утгын хөгжилийн холбоонд илэрч гарах нь түгээмэл 
байдаг.  

Ерөнхийдөө, үгийн дагалдах утгын хэрэглээ нь маш шинэлэг байж чаддаг бөгөөд 
өгүүлэгчийн хувь хүний сонголт нь үргэлж шинэлэг сэтгэлгээг бий болгодог. Өөрөөр хэлбэл, 
тухайн хүн аливаа юмс үзэгдэлд хэрхэн хандаж, хэрхэн уялдуулан төсөөлөхөөс шалтгаалан үгийн 
дагалдах утга цаг үеэ даган хувьсан өөрчлөгдөж, шинэ шинэ утга, хэрэглээг үүсгэсээр байдаг 
билээ.  

Үгийн аль нэгэн дагалдах утга хэрэв хэрэглээ нь өргөн хүрээг хамарч чадвал нийгэм хүлээн 
зөвшөөрч, болзолт дагалдах утга бий болдог. Жишээ нь, ―харагдах‖ гэсэн үйл үг үндсэн утгаасаа 
салбарлан, хэлний аж хэрэглээнд ―харагдаач‖ гэхэд ―бүтэшгүй, болохгүй, чадахгүй‖ гэсэн 
дагалдах утгыг бий болгожээ. Энэ нь анхандаа явцуу хүрээнд хэрэглэж байснаа аажим аажимаар 
нийт нийгмийг бүхэлд нь хамарч, эдүгээ энэ үгийг дагалдах утгаар нь ойлгохгүй хүн үгүй болжээ. 
Мөн ―лайтай‖ гэдэг үг үүнтэй адил хошин шогийнхны дунд ―мундаг, сайн‖ гэсэн дагалдах утгаар 
хэрэглэгдэж байгаад, тэр нь яваандаа нийгэмд хүчтэй тархаж, ―мундаг, сайн‖ гэхийг шууд 
―лайтай‖ гэж хэрэглэх нь түгээмэл болжээ. Ийм болзолт дагалдах утга нь нийгмийн өргөн хүрээнд 
тархаад бараг хүн бүр мэддэг болоход тухайн үгийн утга болон хэвших тохиолдол бас байна. 
Тухайлбал, англи хэлний ―parasite‖, орос хэлний ―паразит‖, монгол хэлний ―паразит‖ /шимэгч 
хорхой/ нь ―бусдын хөдөлмөрийг завших‖ гэсэн дагалдах утгатай болжээ. Мөн англи, хятад хэлэнд 
―чоно‖ хэмээх үг ―догшин, хэрцгий‖ гэх утгатайгаас гадна, мөн ―шунал тачаалтай эр‖ гэсэн 
дагалдах утгатай байхад, монгол хэлэнд ―чоно‖ хэмээх нь ―догшин, хашир, айхтар, хийморьтой‖ 
гэх мэт дагалдах утга илэрхийлдэг.  

Ийм жишээ маш олон бөгөөд хэлний аж хэрэглээнд эдгээр нь үгийн утгыг өргөжүүлж, 
тухайн үгэнд бас нэгэн шинэ утга нэмж байгаа юм. Дээр өгүүлснийг ерөнхийд нь нэгтгэж зургаар 
үзүүлбэл:  

Хувь хүн/ хэсэг бүлгийн хэрэглэдэг үгийн дагалдах утга→болзолт дагалдах утга→нийгмийн 
бүх хүрээ→үгийн шинэ утга 

 Энэхүү жишгийн дагуу тухайн үгэнд дагалдах утга бүхий шинэ утга бий болоход цаг 
хугацааны хувьд янз бүр байх агаад уг үгийн хэрэглээний давтамж, тархац зэргээс шалтаалах ажээ. 
Өөрөөр хэлбэл, зарим үгийн дагалдах утга маш түргэн тархаж байхад, зарим үгийнх нь алгуур 
аажим явцтай байх тохиолдол байдаг.  
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3. Үгийн дагалдах утгын соѐлын хүчин зүйл 
 Хэл бол соѐлын толь юм. Хэлээр дамжуулан бид хүн төрөлхтөний соѐлын түүхийг мэдэж, 
судалж болно. Хэл соѐлын шүтэлцээний асуудал нь эрт үеэс судлаачдын анхаарлыг татсаар иржээ. 
19 зууны эхэн үеэс энэ талын судалгаа эхлэсэн гэж үздэг боловч 20 зууны 70 – 80 оноос сая эрдэм 
шинжилгээний судалгааны чухал асуудал болон тавигдах болжээ. Орчин цагийн хэл шинжлэлийн 
хөгжлийн чиг хандлага нь хүн төвтэй болж, өөрөөр хэлбэл, хүнийг гол судлагдахуунаа болгож, 
хүн хэл хоѐрын харилцан хамаарлыг чухалчилах болсон байна. Иймээс судлаачид соѐлын үүднээс 
хэлийг судлахын зэрэгцээ хэлний үзэгдэл, материалд нь тулгуурлан тухайн үндэстний 
сэтгэлгээний онцлог, уламжлалт соѐл зэргийг нь судалж байна. 19 зууны Германы нэрт хэл 
шинжээч В.Хумбольдт ―Тухайн үндэстэний хэл гэдэг бол тэдний оюун ухаан юм. Тэдний оюун 
ухаан бол тэдний хэл юм‖ [10.х 82] гэж тэмдэглэжээ. Мөн нэрт хэл шинжээч Э.Сапир ―Хэлний 
онол‖ хэмээх бүтээлдээ ―Хэл бол сэтгэхүйн үйл ажиллагааны үр дүн юм. Иймээс тухайн 
үндэстэний соѐлыг тусгадаг. Хэл соѐлоос ангид оршихгүй‖ [11.х 112] гэжээ. 
 Энэ бүгдээс үзэхэд, хэл соѐл нь нягт холбоотой, түүнчилэн хэл бол соѐлыг илэрхийлэгч, 
дамжуулагч, хадгалагч юм гэдэг нь харагдаж байна. Тухайн үндэстэний уламжлалт соѐл, ѐс 
заншил, амьдралын хэв маяг, сэтгэлгээний онцлог зэргийг хэлээр нь дамжуулан ойлгож мэдэж 
болно. 

Үүний хамгийн тод жишээ бол үгийн дагалдах утгын соѐлын хүчин зүйл билээ. Үүний 
жишээ болгож англи, монгол хэлний ―морь‖ гэсэн үгийн дагалдах утгыг харьцуулан үзье.  

 
 

 
 
 

 
 
 
Хятад хэлэнд эдгээр дагалдах утгыг ―牛‖ буюу ―үхэр‖ гэсэн үг илэрхийлдэг. Жишээ нь: 装如

牛  /Эрүүл чийрэг/, 牛劲 /Хүч тэнхээ/, 老黄牛 /Ажилсаг/ гэх мэт үхэртэй холбоотой дагалдах утга 
хятад хэлэнд байдаг байна. Харин хятад хэлний ―морь‖ хэмээх үгэнд монгол хэлтэй адил ―хурдан‖ 
гэсэн дагалдах утга бий.  

―Үхэр‖болон ―Морь‖ бол өрнө, дорнын соѐлын түүхэнд гүйцэтгэх үүрэг ондоо байсантай 
холбоотой зарим дагалдах утга ялгаатай байна. Хятадуудын хувьд, ―үхэр‖ бол эртнээс нааш газар 
тариалан, хоол хүнс, ахуй амьдралдаа ашигласаар ирсэн тул хэлэнд нь ийм дагалдах утга аль 
хэдийн үүсч тогтжээ. ―Морь‖ бол европ хийгээд монголчуудын хувьд ахуй амьдралын гол 

МОРЬ 

эрүүл чийрэг 

хүч тэнхээтэй 

ажилсаг 

хийморь 

хурдан 

HORSE 

as strong as a horse 

horse-power 

work like a horse 

eat like a horse 
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хэрэгсэл, дайн тулаан, уналага ачлагатаа ч өргөн ашиглаж ирсэн тул эдгээр хэлэнд мөн ийм 
дагалдах утгууд бий болжээ. Эдгээрийг зөвхөн түүх соѐлтой нь холбон үзэж ойлгох бөгөөд 
соѐлоос салгавал ямар учраас ийм утгаар хэрэглэдэг талаарх төсөөлөл үгүй болох юм.  

 
Дүгнэлт 

Бид дээрх бүгдээс дараах дүгнэлтэд хүрч байна.  
1. Үгийн дагалдах утгын хэрэглээ нь хэлэхүйд байнга тохиолддог хэлний үзэгдэл юм. 

Уламжлалт хэл шинжлэлд үгийн дагалдах утгын хэрэглээний онцлогийг найруулгазүйн үүднээс 
авч үзэж, найруулгын өнгө аяс хэмээн нэрлэдэг байлаа. Мөн уламжлалт утгазүйд судлаачид утгын 
талаас нь үгийн дагалдах утгыг тайлбарлах боломжгүй юм. Иймд энэ талын судалгаа нь утгазүйд 
шинэ боломж бий болгож байна. 

2. Үгийн дагалдах утгын судалгаа нь обьект ба түүнийг заасан үг хоѐрын холбоо 
хамаарлыг улам гүнзгий судлахад тус дөхөм болно. Энэхүү холбоо хамаарлын дунд нь хүн өөрөө 
байх агаад хүний тархи энэхүү холбоог тусгадаг. Энэ талын судалааг хийснээр хэлний илэрхийлэх 
чадамж, онцлог шинж чанарыг улам тод томруун харуулах боломжтой болно. 

3. Үгийн дагалдах утгын сан бүрдүүлснээр цахим хэл шинжлэл, ялангуяа цахим 
орчуулгын ажлыг урагшлуулахад онцгой нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байна. Иймд үгийн дагалдах 
утгын толь бичиг зохиох тал дээр цаашид анхааран ажиллах шаардлагатай байна. 
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ХЭРЭГЛЭЭНИЙ  ХЭЛШИНЖЛЭЛИЙН ЗАРИМ НЭР ТОМЬЁОГ 

МОНГОЛ ХЭЛНЭЭ ДҮЙЛГЭХ НЬ 
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Abstract          
This article concerns theoretical and practical aspects of applied linguistic concepts of translation. 
The author focuses on the importance of translation of special texts, especially applied linguistics 
texts, terms covering several linguistic sub-disciplines  as well as certain interdisciplinary areas that 
use linguistic methods. Applied linguistics differs from theoretical linguistics in that the latter is 
concerned with the formal structure of language as an autonomous  system of signs. If meaning is 
interpreted as a process of referring to the real world, then meaning is defined as a set of extra-
linguistic objects and states of affairs, which is dominated by a particular linguistic expression.  The 
author has suggested using a new method in translation of some concepts into Mongolian. The thesis 
of the article is considered to be actual and subject to a concrete study. 

Түлхүүр үг  
хэрэглээний хэл шинжлэлийн зарим тулгуур ойлголтууд: linguistic perpormance,competence, social 
identity, behavior, value, code switching   
   
Хэрэглээний хэл шинжлэл нь салбар судлагдахууны хувьд ХХ зууны дунд үеэ  с Их 

Британи, АНУ-д  хоѐр дахь гадаад хэлийг заах, судлах судлалыг дагнасан салбарыг нэрлэх болсон 
байна. Судлаачид ХХШ  -ийн судлахууны хүрээг хоѐр чиглэлд тодорхойлох хандлага ажиглагддаг  
хэмэээн үздэг. Үүнд: хэлний аж хэрэглээний үүргийн талаас буюу олон сав ухаантай холбогдон 
түүнтэй холбогдох бүхийл асуудалтай  холбон судлах хандлага юм. (Corder.P.S AllenP.B ,Davis.A, 
Spolsky.B, Sealey.A Carter.B, Kaplan.R Baldauf.R). Энэ чиглэл нь хэлний хэлбэр хийгээд хэлний 
хэрэглээтэй  холбоотой тодорхой судалгааны аргазүй, зарчим бүхий олон салбар ухааныг  өөртөө  
багтаах болсон юм.  

Нөгөө  чиглэлийн гол төлөөлөгчид Widdowson,Cook.G Kaplan R.V нар олон сав ухаанаас 
ХХШ –ийн өвөрмөц талыг онцлох судлаглахуунтай байх ѐстойг  онцолдог юм. ХХШ –ийн 
судлагдахууныг хэлний хэрэглээний онол, аргазүй, хэл шинжлэлийн судалгааны үр дүнд 
тулгуурлан хэл хийгээд хэлээр харилцах аж үйлийн олон асуудлыг задлан шинжилж нэгтгэн 
дүгнэдэг  олон сав ухааны   дундын  салбар хэмээн тодорхойлсон байдаг хийгээд хэл–нийгэм, хэл -
улс төр, хэл-уураг тархины үйл ажиллагаа, хэл- соѐл, хэл – үзэл суртахуй, хэл- сонсож хүртэхүй, 
хэл- танихуйн үйл зэрэг чиглэлд түлхүү анхаарал хандуулах болсон байна. 
Хэрэглээний хэлшинжлэл буюу  ―Applied linguistic‖ гэсэн нэр томьѐо нь эдүгээ хэлний хэлбэр   
хийгээд хэлэхүйтэй холбоотой гарал үүдэл, хамааралаараа өвөрмөц, өөр өөрийн судалгааны 
тогтсон аргазүй зарчим бүхий биеэ даасан салбар ухааныг   ерөнхийлөн багтаах  болсон юм. 
Үүний зэрэгцээ орчин цагийн   хэл шинжлэлийн  судалгаанд  түлхүү  хэрэглэгдэх болсон  нийгэм –
соѐлын  онол (socio- cultural theory) ул мөрөө  үлдээх болсон байна. Чингэснээр нэг талаас хувь 
хүн буюу  бодгалийн хэл  аялгууг багтаасан дотогш төлөвшил, түүнд нөлөөлөх хам хүрээлэл, 
ахуйн орчин хоѐрын шүтэлцээ, нөгөө талаас уг хүн нь дахин давтагдашгүй мөн чанар бүхий 
бодгаль болохын хувьд илрэх хувь хүний төрөлхийн өвөрмөц онцлогт улам бүр анхаарах болсон 
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байна. Энэ онолоор хувь хүн нийгэмд бусадтай харилцаж байж л өөрийн хэл сэтгэхүй ухамсар нь 
төлөвшдөг тул хэл нь хувь хүний оршин буй  нийгмийн хамт олны бүтээл болдог байна. 
 

Нийгмийн хэл шинжлэл хийгээд  хэрэглээний хэлшинжлэлийн харилцан хамаарал 
    Нийгмийн хэл шинжлэл нь аливаа салбар ухааны нэгэн адил өөрийн онцлог ухагдахуун 
ойлголт, тэдгээрийг тэмдэглэсэн тогтсон нэр томьѐоны тодорхой хэрэглэх  хүрээтэй байдаг. Үүнд 
хэлний хамтлаг, хэлний нөхцөл байдал, хэлний нийгэмшил, хэлний бодлого,хэлний утгат 
түлхүүрлэл солигдохуй, хэлний хэрэглэгдэхүүний ялгамж, хэлний түрэлт, хэлний давхраажил, 
хэлний хэм хэмжээ, хэл саармагжихуй  зэрэг нэр томьѐо хэрэглэгддэг.  Нийгмийн хэлшинжлэл нь 
өөрийн онцлог судлагдахуунтай байдаг бөгөөд өргөн  ойлголтоор нь үндсэн гурван хэсэгт хуваан 
үзэж болдог. Үүнд: 

1. Нийгэм –хэл хосмог. Хэл хийгээд нийгэм хоорондын харилцан шүтэлцээ (хэл-соѐл, хэл-
түүх, хэл- угсаатан, хэл- улс төр, хэл-сэтгэлгээ, хэл- шашин, хэл –олон нийтийн мэдээлэл  
г.м) 

2. Хэлэхүйн нөхцөл байдлаас үүдэлтэй хэлний хэрэглэгдэхүүний сонголт. Хэл үйлчилдэг 
нийгэмд хаана, хэнтэй ямар нөхцөл байдалд юуны тухай өгүүлэх зэргээс шалтгаалан 
тодорхой нэгийг нь сонгох, тодорхой аялгуу, энгийн ярианы, хүндэтгэл, эсвэл доромж  
хувилбарыг сонгох зэрэг энд хамаарна.  

3. Нийгмийн гишүүдийн нас, хүйс, мэргэжил, нийгэмд эзлэх байр суурь,  боловсрол, өсөж 
төрсөн орчин  зэргээс үүдсэн  хэлэхүйн ялгаа зэрэг  болно. 
Нийгмийн хэл шинжлэлд тухайн угсаатныг тодорхойлох, бусдаас хэл соѐлоор ялган              

онцлох ―угсаатны шинж― гэсэн түлхүүр  ойлголт байдаг.  Угсаатны зүй - (ethnographie)  угсаатан 
судлал (ethnologie) гэсэн нэр томьѐо нь нэг ижил герег хэлний  (ethnos)  угсаатны бүлэг, ард түмэн 
гэсэн утга бүхий нэр томьѐо нь 18 зууны сүүл,19 зууны эхэнд гарч иржээ.1772 оны үед германы 
эрдэмтэн А.Л.Шлуцер угсаатны зүйн (ethnographique) гэсэн хүртээл нэрийг анх ашигласнаар 
шинжлэх ухааны эргэлтэнд оржээ.. 

Энэхүү нэр томьѐо   хэрхэн  үүссэн талаар бол ―ethnicity” буюу угсаатны шинж гэдэг нь 
герман хэлний ―Volk ― гэсэн өөрийн  гарал угсаатай холбоотой  ойлголтой холбоотой бөгөөд 
эртний гэрэг хэлний ―ethnoi‖хэмээх олон овог аймгийг нэрлэж байсан үгийн утга болон англи 
хэлний  ―ethnos”  зэрэг үгийн утгатай холбоотой нийтлэг хэл соѐлоор холбогдсон , нэгдмэл газар 
нутагтай   хэсэг  бүлэг  хүмүүсийн нийтлэг гарал  угсаатайг заан тодорхойлсон  ойлголт юм. Энд 
онцлон тэмдэглэхэд  угсаатны болон хэлний тархацын хил хязгаар өөр хоорондоо давхцах  
албагүй юм. Нэг угсаатны дотор хэлний олон хувилбар аялгуу байж болох хийгээд нэг хэлээр олон 
угсаатан ярьж харилцах боломжтой юм. 

Иймд (linguistic community) ―хэлний хамтлаг‖  гэсэн ухагдахууныг тодорхойлоход нэг 
талаас хэлний нөгөө талаас нийгмийн талыг  харгалзан  үзэх шаардлагатай байдаг. Энэ  нь тухайн  
хэлний тархсан байдал нь улс орны хил хязгаартай дүйцэхгүй байх нь нийтлэг үзэгдэл юм. Иймд 
хэлний хамтлаг гэдэг нь заавал улс орны хэмжээнд үлэмж олон хүн байна гэж үзэх шаардлагагүй, 
нийгмийн хэсэг бүлэг, тодорхой ажил мэргэжил эрхилдэг хамт олон, гэр бүл, найз хамт олны 
хүрээнд ч авч үзэж болдог  байна. Ингэж үзэх гол шалгуур нь тохиолдол бүрт нийгмийн амьдралын 
нийтлэг шинж, байнга харилцах нөхцөл байдал хоѐр заавал байх шаардлагатай. Энд онцлох зүйл 
бол хэлний багтах, багтаах шинжийг багтаасан нэг хэлний хамтлаг бусад хамтлагыг өөртөө 
багтаасан бүтэц юм. Монгол улсын хэмжээнд хэлний хамтлаг нь нийт хот суурин, аймаг, сум, 
багийн хүн ам,  тэдний хэл аялгуу, хэлний олон хамтлаг зэргийг багтаадаг . Хэлний хамтлагийн 
гишүүдийн тоо цөөн  байх тусам үйлчлэх хэл аялгууны тоо цөөн байна.Төрийн албан газар,эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн,  сургууль,цэцэрлэг, олон нийтийн мэдээллийн байгуулга зэрэг хэлний 
хамтлагт гол төлөв нэг хэл үйлчилдэг бол гэр бүл, найз нөхөд, ажил мэргэжлийн явцуу хүрээнд  
нэг бус хос хэл үйлчлэх нь түгээмэл  байдаг.  Энд дурдахад эрдэмтэн зохиолч  Л.Түдэв абугай хос 
хэл гэдгийн оронд  ―тэл хэл‖ хэмээн нэрлэх нь зохимжтой хэмээн бичсэн байдаг билээ. 

Төрөлх хэлний талаарх ойлголт. Нийгмийн хэлшинжлэлд ―төрөлх хэл‖,‖ эх хэл‖  ―унаган 
хэл‖ зэрэг нэр томьѐог хэрэглэдэг.   Зарим эрдэмтэн судлаач ― төрөлх хэл‖ гэсэн нэр томьѐо нь 
орос хэлний ―родной язык‖ гэдэг нэр томьѐоны хуулбар хийгээд хожим орж ирсэн гэж үздэг. 
Харин ―эх хэл‖  гэдгийг  англи хэлний ― mother tongue‖ гэсэн үгтэй холбохын сацуу  эхийнхээ  
бүүвэйн дуу, сонссон аялга зэрэгтэй холбон тайлбарладаг. Энэ  талаар профессор  Э.Равдан  
―төрөлх хэл― гэснийг төрсний дараа сурсан хэл  гэсэн санааг үнэнд илүү ойр гэж ойшоон үзэж ― 
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төрөлх хэл‖ хэмээн цаашид өгүүлье  хэмээн бичсэн байдаг.[ Э.Равдан. 5.х.12] Эцэг эхтэйгээ гадаад 
оронд амьдран  суугчид, тэнд төрсөн хүүхдүүд хоѐр хэлийг багаас сурах нь элбэг тохиолддог. 
Тиймээс хүүхэд  суугаа орны цэцэрлэгт хамрагдах зэргээ амьралын олон нөхцөл байдлын улмаас  
эхлэн сурсан  монгол хэл  мартан хоѐрдогч, гуравдагч хэлээр харилцах нь түгээмэл үзэгдэл болсон 
байна.  Эл бүгдээс үүдэн төрөлх хэл гэдэг нь багадаа сурч амьдралын турш хэрэглэх чадамжаа 
алдаагүй тэр хэлийг нэрлэх нь  зүйтэй болж байна. Төрөлх хэл хэд ч байх боломжтой аж. Харин 
төрөлх хэлнийхээ дараа сурсан аливаа хэлийг хоѐрдогч хэл хэмээн нэрлэх бөгөөд хэд ч байх 
боломжтой.                    

Хэлний “код “буюу утгат түлхүүрлэл. Хэлний аливаа хамтлаг  нь харилцааны тодорхой 
хэрэглэгдэхүүн болсон  хэл, аялга, нутгийн аялгуу, этгээд хэл, үг тонгоруулах, гадаад үг, хэллэг, 
төлөөлүүлэл  зэрэг  хэлний онцлог  найруулга зэргийг ашигладаг. Энэ бүгдийг  хэлний код 
буюу‖утгат түлхүүрлэл‖ хэмээн  нэрлэдэг. Хэл шинжлэлд хэл нутгийн аялгуу, хотын ―койне‖ 
хийгээд бүс нутгийн аялгуу, саармаг хэл буюу‖пижин  хэл, лингва франка‖ нийгмийн хэсэг 
бүлгийн хэл аялгуу, мэргэжлийн хэл яриа зэргийн  ―хэлний код‖ буюу ―утгат түлхүүрлэл― 
хэмээн нэрлэх нь зүйтэй гэсэн хандлага байдаг. 

Нийгмийн харилцаанд гол үүрэг гүйцэтгэгч хэл  болон дэд ―код‖ буюу утгат түлхүүрлэл ―  
нутгийн аялгуу,  мэргэжлийн онцлогт үг яриа, этгээд яриа зэрэг нь харилцаанд гүйцэтгэх үүргээрээ 
өөр хоорондоо ялгаатай байдаг. Энэ нь уг хэлний хамтлагын хүмүүс ямар нэг үүнийг эзэмшсэн 
байдгийн дээр харилцах нөхцөл байдлаас болон ялгавартайгаар хэрэглэдэг. Мөн хос хэлээр 
ярилцагчид харилцагч этгээд, нөхцөл байдал, зорилго  зэргээс шалтгаалан нэг хэлээс нөгөөд 
шилжин ярилцах тохиолдол байдаг.  Үүнийг ―code switching ― утгат түлхүүрлэл солигдохуй  
хэмээн  нэрлэх  саналтай байна . Энэ нь олон нөхцөл байдалтай холбоотойн дээр тодорхой сэдэл, 
нөхцөл байдлаас үүсдэг  учир харь хэлний үг хэллэг хэрэглэж ярих үзэгдлээс ангид ойлголт 
хэмээн үздэг. 

Нийгмийн хэлшинжлэлд   ―social identity‖ буюу нийгмийн дотор тодорхой шинж , нийтлэг  
хандлага ,үзэл бодол, үнэлэмжээр өөрийгөө  бусдаас ялган онцлохын  зэрэгцээгээр  өөрийн  үзэл 
санаа тодорхой нийтлэгт хамаатуулах  утга бүхий   ойлголт  байдаг. Англи хэлний  ―Identity ― 
гэсэн үг нь аливаа бие хүнийг бусдаас ялган онцлох хандлага,  гол төлөв байдал, нийгэмд 
өөрийгөө  хэн гэж ялгаж  онцлох, хэн болохоо  ойлгон ухамсарлах  болон бусад нь түүнийг  хэн 
гэж хүлээн  авах зэрэгтэй холбоотой ойлголт юм. Энэ ойлголт нь бидний дээр өгүүлсэн‖  угсаатны  
онцлох шинж ― гэсэн  ойлголтоос ялгаатай нь хүйс, нас, нийгмийн анги давхраа, оршин суугаа 
газар, мэргэжил ,мэдлэг боловсрол зэрэг нийгэмд эзлэх байр суурийг тодорхойлдог  олон  хүчин 
зүйлийг  хамруулдагт оршино. 
       Судлаач  Ж.Фишман [Fishman.J.1965.p28] нийгмийн хэлшинжлэлд угсаатны болон 
нийгмийн шинжтэй холбоотой дараах  хоѐр ойлголтыг онцолсон  байдаг юм.  Үүнд: 

- nationalism  - үндэстний ухамсарт суурилсан үндэстний шинж, 
- nationism - төрт ѐсны шинж  буюу төрийн  хэлний бодлого, үйл ажиллагаа. 

    Энэхүү үндэстний шинж болон төрт  ѐсны  хэлний бодлого нь хэлэхүйн хүрээнд өөр 
хоорондоо  зарим тохиолдолд зөрчилдөх магадлалтай байдаг юм. Үндэстний нийтлэг шинж  гэдэгт  
шашин, соѐл, түүхэн уламжлал, сэтгэлгээ зэрэг хэлээр дамжин илрэх нийтлэг зүйлийг  хамруулан 
ойлгодог бөгөөд үндэстний адилсал нь тухайн үндэстэн болон өөрийн ухамсар хоѐрыг холбогч 
гүүр хэмээн ойлголттой холбоотой байдаг. Энэхүү ойлголт нь нилээд хийсвэр шинжтэй байдаг 
хийгээд төрөлх хэл сэтгэлгээ нь үндэстний сэтгэлгээ, мөн чанарын нэгээхэн хэсэг гэж үздэгт 
оршино.Угсаатны адилсалын  нэг чухал шинж нь ‖contrastive  identity‖ – бусдаас ангид байх 
ухамсар юм. Энэ нь нэг хэлээр яригч хүмүүс нэг талаар нэгдмэл, нөгөө  талаас бусдаас ялгаатай 
байдлыг  мэдэрдэг байна.   
           Зарим ард түмэн өөрийн ард түмнээ бусдаас ―онцлог дээд төрөлтөн‖  хэмээх үзлийг гол 
бодлогоо  болгон   гадаад ертөнцтэй харилцдаг байсан нь аажимдаа  нийгмийн хөгжилд нь садаа 
болсон олон баримт  түүхэнд байдаг. Энд жишээ болгоход  хятад хүний түүхэн дэхь уламжлалт 
үзэл бол  гурван  төрлийн амьтан байдаг, энэ нь хятад хүн,  харь зэрлэгүүд, адгуус юм. Түүний 
дотор хамгийн их  соѐлжсон нь  хятад хүн, дараагийх нь  харь зэрлэгүүд, харин адгуус амьтан  
огт соѐлжоогүй нь ажээ.хэмээн  Фэнь Юлань  (Хятадын философийн товч түүх) бичсэн  байдаг 
аж.  [М.Чимэдцэеэ 2012.х 27]  Хүн  төрөлхтөн өөрийн хөгжлийн бүх үеийн турш улс түмэн бүр 
өөрийгөө тодорхойлох, мөн чанараа ойлгон тайлбарлахад  соѐл иргэншил гол хэрэглүүр болж 
иржээ. Аливаа  адилсал нь (нийгэм соѐлын, иргэний,  угсаатны, улс төрийн, шашны, газарзүйн 
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бодлогын, сэтгэлзүй-нийгмийн, мэргэжлийн, бие хүний г.м)  соѐл , түүх зэрэг олон хүчин зүйлийн 
нөлөө болон нийгмийн үйл явцын үр дүнд  бий болдог төдийгүй  нийгмийн  тодорхой субъектийн 
зүгээс явуулдаг тодорхой  бодлого, зорилго бүхий харилцан үйлчлэл, нөлөөлөл, чиглэлийн дүнд бий 
болдог байна.   

Адилсалын онолыг үндэслэгчдийн нэг Э.Эриксон аливаа адилсал хэрхэн бүрэлдэн 
төлөвшдөг, нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн талаар тодорхой бичсэн байдаг.   

Аливаа адилсал өөрчлөгдөж байдаг санаа нь К.Ясперсийн ―цаг хугацааны тэнхлэг‖  гэсэн 
үзэл санаанд тусгалаа олсон байдаг хийгээд тэрбээр энэхүү цаг хугацааг НТӨ  800 аас 200 оны 
орчим буюу эртний Герегийн сонгодог философи,энэтхэгийн жайнизм, буддын гүн ухаан, эртний 
израйлийн шашны үзэл суртал, Ираны зороастризм, эртний хятадын  Күнз, Даогийн сургаал  
зэргийн  үүсэл, тархалтай холбон тодорхойлсон байдаг. К.Ясперс  хэдийгээр дээрх сургаал, үзэл 
суртахуйн талаар тодорхой бичсэн хэдий ч адилсах үйл явцыг хэрхэн удирдах болон адилсал 
хэрхэн  өөрчлөгддөг талаар бичсэн зүйл хомс байдаг. Нийтлэг сэтгэлгээний адилсал нь байгалийн 
жам ѐсны болон түүнд нөлөөлөх олон хүчин зүйлийн дүнд бүрэлдэн төлөвшдөг байна.  

Нийгмийн хэлшинжлэлд ‗behaviour‘ гэсэн нэр томьѐог  өргөн хэрэглэдэг. Энэ нь нийгмийн 
ухаанд  ―хүн  хийгээд адгуусны зан төлвийг уураг тархины үйлтэй бус, бие махбодын үйлтэй 
холбон судлахтай холбоотой ойлголт ― бол   сэтгэл судлалд‖ зан төлөв ,зан  авир ,зан араншин,  
улстөр судлалд ―төлөв байдал‖, социологт ―зан үйл‖   хэмээн томьѐолон хэрэглэж байна. Гэтэл 
дээр  дурдсан‖ зан үйл ―гэсэн  ойлголт нь хэл шинжлэлд өргөн хэрэглэгдэх  ―ритуал― буюу бүх 
нийтээр  даган мөрдөх үйл‖ гэсэн  ойлголттой давхцаж  болох юм.   

Энэхүү ‖behaviour― үгийн   үгийн сангийн утга нь утга нь ―аливаа сэдэлд  биемахбодын  
өөрийгөө хамгаалах үүсмэл сэтгэхүйд суурилсан хариу үйлдлыг‖ заан нэрлэдэг байна. Социологич  
О.Конт нийгмийн  аливаа үзэгдлийг судлахдаа ―статик – динамик―  буюу ‖тогтонги – 
хөдлөнги‖ гэсэн хосмог ашиглаж байсан хийгээд  хүний үйл ажиллагааг тухайн нөхцөл байдалд  
хүмүүний хариу үйлдлын талаас нь мөн тайлбарлаж болох хандлагатай   Иймд энэ үгийг ―үйл 
хандлага ―, үйл байдал   хэмээн монгол хэлнээ  дүйлгэвэл арай оновчтой хэмээн үзэж байна. 

Нийгмийн  ухаанд өргөн хэрэглэгдэх   англи хэлний ‗value‗ гэдэг  үгийг монгол хэлнээ 
толь бичигт  ―нийгмийн үнэт зүйлс‖,  ―үнэт чанар‖, ―үнэлэмж― зэргээр  дүйлгэн хэрэглэдэг. 
Энэхүү  үгийн үгийн сангийн утга нь гүн ухааны ―үнэлэгдэхүй‖ гэсэн шилжсэн утгатай холбоотой 
байдаг аж.  Иймээс уг үгийн  утгыг нарийн  салган дээрх салаа утга бүрийг нягтлан буулгавал  
илүү дүйх болов уу хэмээн  өөрийн саналаа  нэмэрлэж байгаа болно. 

Түгээмэл хэлзүйд хэлний тухай ерөнхий үзэл баримтлалыг илэрхийлсэн Н.Чомскийн         
Externalized (E-)  Internalized ( I- )  хэмээн  зааглан  үзсэн нэр томъѐог өргөн  хэрэглэдэг  бөгөөд   
проф. Э.Равдан [2000х.54], Ч.Зээнямбуу, М.Базаррагчаа [2015.х.69] нар ―гадаад, дотоод 
хэлшинжлэл хэмээн тайлбарлан бичсэн байдаг.  Харин    эрдэмтэн  Д.Цэрэнпил   ―Түгээмэл хэлзүй 
ба Монгол хэл ―бүтээлдээ― гаднахи  ба  дотнохи  хэл ― [Д.Цэрэнпил 2011.х 69 ]хэмээн оноосон 
байдаг. 

Дээр дурдсан бүтээлүүд болон толь бичигт хэлний хэрэглээтэй холбоотой ‗linguistic  
performance, ’linguistic  competence’   гэсэн ойлголтыг ―хэлний хэрэглээ,  хэлний чадамж― хэмээн 
олон сурах бичигт хэрэглэсэн байдаг. Угтаа бол ‘performance‘ гэсэн үгийн утга нь баймж  
шинжийг илэрхийлдэг бөгөөд хэлийг тодорхой зорилгоор ашиглахыг илэрхийлэхийг заадаг байна.  
Иймээс энэхүү баймж  чанарыг буюу хэрэглээ талыг тодотгон ―хэлний хэрэглэмж ― хэмээн  оноох 
нь оновчтой юм.  Эл үүднээс ‗linguistic competence‘  гэсэн үгийг ‖хэлний чадамж― хэмээн оноовол 
баймж утга нь тод илрэн гарч болох юм гэсэн  саналаа нэмэрлэж байна. 

 
Дүгнэлт 

Хэрэглээний хэлшинжлэлийн судлагдахуун нь олон салбар судлагдахуунтай 
холбоотой хийгээд хэлийг судлах асуудлынхаа төвд тавьсан хүмүүний үйлийн олон талт 
асуудлыг онол хийгээд практик үйлд тулгуурлан судалдаг ухаан юм. 

Нийгмийн хэл шинжлэл нь нийгэмд  гарч буй аливаа зүйлийг соргогоор тусган авдаг 
хийгээд хэл нь нийгмийг даган хувьсан өөрчлөгддөг зүй тогтолтой тул шинээр гарч ирж буй 
шинэ ойлголт нэр томъѐо зэргийг хэлшинжээч нар нягтлан  хэлэлцэн  монгол хэлний үгийн 
сан, хэлзүй, утга- хэлбэр хэрэглэмж талаас нь тайлбарлах, үг бүтэх ѐсны уламжлалыг 
баримтлан эх хэлээрээ оноох  зэргээр эргэлтэнд оруулах шаардлагатай байна.  
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МОНГОЛ ХЭЛНЭЭС ОРОС ХЭЛЭНД ОРСОН ҮГИЙН 

ХУВИРЛЫН  АСУУДАЛД 
(М.Фасмерийн―Орос хэлний үгийнгарлын толь бичиг‖- ийн хүрээнд) 

 
                         Д. Энхтуул1 

 
 Abstract  

Out of 18,000 words that constitute the etymological dictionary of Russian language 259 key entries or 187 
non-duplicates that account for 1.43% are marked as of Mongolian origin. It was found out in the course of 
their comparison with corresponding entries of the Mongolian dictionary that 182 words did not diverge 
from their original meaning, although their present meaning is not as various as that of the original. It is a 
consistent pattern that Mongolian adoptions in Russian language alter as a result of adaptation to 
phonetic, grammatical, transcriptional and semantic norms of the adopting language. 
 
Түлхүүр үг  
орос хэл, монгол хэл, зээлсэн үг, үгийн сан, үгийн гарал, дуудлага, авиа, утга.    

 
Судлаач Ю. Д. Дешериев ―хэл зөвхөн өөрийн дотоод нөөц бололцоог дэлгэх төдийгүй, 

харилцан нөлөөлөх, харилцан баяжих замаар хөгждөг‖ [8.х.324] гэжээ. Ер нь аливаа хэлэнд 
нийгмийн хөгжил, өөрчлөлт тусгалаа олдог. Хэл яаж хөгждөг вэ? гэх асуултын байж болох олон 
хариултын нэг нь яах аргагүй хэл хоорондын харилцаа холбоо бөгөөд өөр өөр хэлний тогтолцоо 
харилцан бие биедээ нөлөөлж, баяжих үйл явцад хэлэнд үзүүлэх гадны нөлөөг судлах шинэ шинэ 
боломж нээдэг.  

Ийм ч учраас уг асуудал XX зууны эхэн үеэс хэл шинжээчдийн сонирхлыг татаж эхэлсэн 
ажээ.  

Хүн төрөлхтөний түүхийн бүхий л явцад улс орон, үндэстэн хоорондын харилцаа 
хөгжихөд хэл их үүрэг гүйцэтгэж ирсэн нь ойлгомжтой. Энэ харилцааны явцад үгийн сангийн 
бүрэлдэхүүн баяжин, өргөсөж байдаг. Дан ганц өөрийн хэлний уугуул үгээс үгийн сан нь бүрддэг 
хэл гэж нэгээхэн ч үгүй гэсэн санааг бид хэл шинжээчдийн бүтээлээс олж үзэж болно.  Улс орон, 
ард түмний түүхэнд хандвал өөр бусад улс орон ард түмэнтэй олон талын харьцаатай явж ирсний 
гэрч, ул мөр болж хэлэнд нь өөр бусад хэлний үгийн сангийн нэгжүүд орж харь үгийн сан 
бүрдүүлдэг билээ. Ийм мэт үгийн тухайд судлаач В. М. Аристова: ―харилцаа үүссэн нэг улс 
үндэстний хэлээс нөгөө хэл рүү үгс урсан орж ашиглагддаг ба тэдгээр нь нөгөөдөө хангалттай 
шингэснийг зээлдсэн үг гэж нэрлэнэ‖ [1. х.18] гэж үзсэн бол судлаач Ю. А. Бельчиков: ―эрт дээр 
үеэс өнөөг хүртэл үргэлжилсэн түүхэн харилцаа нь зээлдсэн үг орж ирэх нөхцөл бүрдүүлдэг‖ [2. х. 
13] хэмээжээ. 

Зээлдсэн үгийн асуудал нь үе үеийн судлаачдын сонирхлыг татсаар ирсэн бөгөөд олон хэл 
хамарсан судалгаа өнөөдөр ч идэвхтэй хийж байна. Бусад гадаад хэлнээс орос хэлэнд орсон үгийн 
асуудлыг судалсан оросын эрдэмтдийн эхэн үеийн гол төлөөлөгчид нь  С.К.Булич, 
А.И.Соболевский, П.М.Мелиоранский, Н.А.Смирнов, В.А.Богородицкий, И.И.Огиенко, Л.А. 
Булаховский,  дунд үеийн судлаачдын төлөөлөл  Ю.Д.Дешериев, Р.А.Юналеева Т.А.Бертагаев, 
Г.И.Добродомов, Н.А.Баскаков,  Р.Г.Ахметзянов, Б.И.Татаринцев и Ю.И.Черныша, В.М.Аристова, 
Т.К.Елизова, Л.Б.Олядыкова, харин залуу үеийн төлөөлөгч болгож Л.Н.Бойко, Е.В.Жабина, 
С.А.Беляева, А.М.Гвоздырева, И.Л.Сапранова, М.Н.Черкасова гэх судлаачдыг нэрлэж  болно.   

                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Европ судлалын тэнхим, докторант 
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XX зууны эхээр судлаач С.К.Буличын ―үг зээлдэх явдал нь хэлийг хөгжүүлж илүү 
боловсронгуй болгодог. Бусад хэлтэй харьцах явцад үг зээлдэн авч үлдээгүй нэг ч хэл байхгүй‖ [5. 
х. 19] тэмдэглэсэн байдаг ба өнөө үеийн олон хэлний судалгаа түүний санааг бэлхнээ батална. 
Бидний монгол хэл ч үг зээлдэн авсан буюу үгээ зээлдүүлсэн байдаг нь дараах судлаачдын 
бүтээлээс харагдаж байна. Эдгээр судалгаа хоѐр талтай. Үүнд: монгол хэлэнд орсон харь үгийн 
тухайд О.Сүхбаатар (Сүхбаатар, 1999), Я.Ганбаатар (Ганбаатар, 1997)  Н.Балжинням (2002, 205, 
2011), Г.Даваажав (2003) нарын судлаачдыг нэрлэж болох ба судалгааны нөгөө тал буюу монгол 
хэлнээс өөр бусад хэлэнд орсон үгийн судалгаа ч монгол хэлшинжлэлд нэгэнт эхэлжээ. Энэ тухайд 
судлаач Б.Гэрэлт-Ирээдүй ―Хятад хэлэнд орсон монгол үг (хятад хэлний толь бичгийн 
жишээгээр)‖ нэг сэдэвт зохиол эрдэм шинжилгээний эргэлтэнд оруулсан байна. Орос хэлэнд орсон 
монгол хэлний үгийн тухайд оросын монголч эрдэмтэд болон манай судлаачдын судалгааны 
ажлыг дурьдаж болно.  

Орос, монгол хэлний харилцааны асуудлыг нарийвчлан судалсан бүтээл цөөн байдаг. 
Л.Б.Олядыковагийн ―13-р зууны оросын эртний сурвалж бичиг дэх Монгол гаралтай үгийн сан‖ 
(―Игорийн хорооны тууль‖ болон тэр үеийн бусад эх сурвалжид тулгуурлаж бичсэн) нэртэй эрдэм 
шинжилгээний бүтээлийн дараа А.А.Дарбеевагийн ―Монгол болон гадаад олон хэл хоорондын 
харилцааны асуудлыг нийгэм хэл шинжлэлийн хүрээнд авч үзэх нь‖ (1984), монгол судлаач С. 
Нарангэрэлийн ―Орчин үеийн уран сайхны болон нийтлэлийн орос хэлэн дэх хэл найруулгын 
монгол гарал‖ (1989) гэсэн 2 бүтээл гарсан байна.А.А.Дарбеева хэлний харилцааны асуудлыг 
Л.Б.Олядыковагийнхаас өөрөөр судалж Монгол болон бусад олон хэл хоорондын харилцааны 
асуудлыг нийгэм хэл шинжлэлийн хүрээнд, цаашилбал харилцаж буй хэлнүүдийн бүтцийн дотоод 
онцлогийн харилцан нөлөөлөл болон нийгмийн хүчин зүйлсийн хүрээнд авч үзжээ. Судлаач  Л. 
Б.Олядыкова дээрх нэр дурьдсан бүтээлдээ орос хэлэнд орсон  хоруг(о)вь, шельбиры, боян, каган 
гэх 4 үгийг олон талаас нэн дэлгэрэнгүй судалжээ. 

Бидний судалгааны ажлын зорилго монгол хэлнээс орос хэлэнд орсон үгийг толь бичгийн 
баримтаар судлахад оршино. Орос хэлэнд монгол үгийн судалгаа бидний судалгаагаар өргөжиж 
бас нэгэн алхам урагшлах юм гэж үзсэн билээ. Энэ өгүүллийн баримтыг бид М. Фасмер зохиосон 
―Орос хэлний үгийн гарлын толь бичиг‖-ээр хязгаарлаж буй бөгөөд уг толь бичгээс (монг.) буюу 
монгол  гэх тусгай заалттай бүх үгийг нэгд нэгэнгүй бүртгэн авч судалгааны хэрэглэгдэхүүн 
болгож байна.  

Орчин цагийн болон эртний орос, монгол хэлний харилцаа хангалттай судлагдаагүй учир 
уг асуудлыг судлахад амар бус байна. Энэ талаар цаашид эрэл хайгуул хийх шаардлагатай байгаа 
нь дамжиггүй. Тиймээс эртний орос хэлэн дэх монгол гаралтай үгийн сангийн нэгжүүдийг 
цуглуулж, тэдгээр (буюу бидний сонгож авсан үгийн хэлбэр) нэгж орос хэлэнд хэрхэн нэвтэрч, 
хувьсаж толь бичигт тэмдэглэгдэн үлдсэнийг тодорхойлох нь бидний судалгааны зорилго юм.  

М. Фасмерийн ―Орос хэлний үгийн гарлын толь бичиг‖- т ―монгол‖ хэмээн тэмдэглэсэн 
нийт 259 үг байх ба нарийвчилж үзвэл эдгээрийг дотор нь монг. - 134, калм. – 120, мөн бур. – 4, 
вост. монг - 1 гэж тэмдэглэсэн байна. Мөн эдгээр 259 үгээс калм., монг. гэсэн заалтын хоѐуланд нь 
хамаарч байгаа, бичлэг ижил боловч дуудлага нь өөр хэмээн тэмдэглэсэн 57 үг байна. Жишээлбэл: 
аргалей, аргали гэх үг монг. argali, калм. аrɣali, будан монг budagan, калм. budan. гэх мэтээр калм. 
эсвэл монг. гэсэн хоѐр заалт давхацсан, мөн бур. монг. калм.  гэх гурван заалттай  дах гэх үг байна. 
Давхар заалтыг үл тооцвол 187 үг байгаа ба 72 үг давхар заалттай байх ажээ. 

Судлаач Н. Нансалмаа ―Монгол хэлний харь үгэнд ажиглалт хийхэд гол төлөв нэр үг авч 
хэрэглэдэг байдал ажиглагдаж байна‖ [11. х.120] гэж ―Үгийн сан судлал‖ номондоо тэмдэглэсэн 
байна. Энэ талаас өөрийн судалгааны санд байгаа үгийг ажиглавал монгол хэлнээс орос хэлэнд 
орсон хэмээн тэмдэглэсэн 259 үгийн ихэнх нь буюу албан, аргамак, аргал, аршан, бурхан, 
богатырь, бура, чибрик, чара, даган, даха, дацан, ишиген, имнюшка, гунак, гунан, хак, худук, иман, 
ирбис, яман, кремль, каптурга, малахай, мангир, марал, муга, нукер, ойрат, орда, куца, хураган, 
сагайдак, сарлык, саксурка, тайлаган, тарбаган, тымен, толуй, тулай, улачи, улус, джирим, 
зайсан (г) мэт 245 нь жинхэнэ нэр байгаа нь нийт үгийн 93,4 хувь болох юм. Харин нийт үгийн 
ердөө 8 нь тэмдэг нэр – чанкирый, таусинный, халтарый, маганый халюный гэх үгс байгаагаас  
гадна эх хэлэндээ тэмдэг нэрийн утга агуулах баламут /балмад/, зерлик /зэрлэг/ гэх мэтийн үг орос 
хэлэнд жинхэнэ нэр болсон нь ч бий ажээ. Мөн толь бичигт тэмдэглэсэн Эльтон (Алтан), 
Енотаевск (дүйцэх нэр олдоогүй), Урал (Хурал), Булак (Булаг), Даурия (Дагуур), Сибирь (Шивэр) 
мэт оноосон нэр маш цөөн буюу ердөө 6 нэр л байна.  
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 Монг., бур., калм. гэсэн гарлын заалттай албан, арчул, Эльтон, аргалей-аргали, аргамак, 
аргасун, аршан, богатырь, баранта, буран, будан, бура, булак, бурхан, бурят, даган, даруга-
дорага-дорога, дацан, дыгыл-дыгыль, домра- домбра, дунан, ергени, гунан, гуран, еренг-еренк, 
малахай, махан, мангут, мергень, муга, маганый, мерин, нарын, ногайцы, нукер, орда, хоруг(о)вь, 
армяк, хураган, саксак, сарлык- серлук, шельбиры, солонгой, сюзга, шеврига, тайлаган, тайша, 
тарбазин, тымен, деньга- деньги, дудак, таусин(н)ый, тѐмно-синий, улачи, уранхайцы, ургана, 
зайсан(г), челдон, зудыр гэх 57 үг байгааг нэр заасан толь бичигт монг., эсвэл калм. эсвэл бур. 
гэсэн заалттайгаар тус тусад нь толгой үг болгон тэмдэглэжээ. Тухайлбал:  
 Арчу л "кисет", забайк. (Даль), связано с калм. artšūl "платок, полотенце", монг. arčigul, 
alčigur, алт. arčūl "платок, мошна", тел. arčūr – то же; см. Рамстедт, KWb. 15; Радлов 1, 325.,  
 Алба н"калмыцкая подать", астрах. (Даль), заимств. из монг.alban, калм.alwn   "дань, долг", 
которое широко распространено в тюркских языках: шор., леб., саг., чул. alban "дань, подать", в 
тар. еще "обязательная служба"; см. Радлов 1, 433; Санжеев 15; Рамстедт, KWb. 9.,  
 Буда н"калмыцкая похлебка, уха с мучной подболткой", астрах. (Даль), донск. (Миртов); 
заимств. из калм. budān "мучная похлебка"; ср. монг. budagan, чагат. botaka, botka; см. Рамстедт, 
KWb. 57. 
 Булак название канала и части города Казани, Булак-река (Хожд. Котова, XVII в.); ИОРЯС 
15, 4, 291. Из тат., кыпч., казах., тур. bulak "родник" (Радлов 4, 1837), монг. bulag, калм. buluɣ – то 
же; см. Рамстедт, KWb 59. 
 Дага н"жеребенок по второму году", астрах., сиб. (Даль) из калм.dāɣɔn – то же, монг. 
dagagan, о которых см. Рамстедт, KWb. 81. 
 Хору г(о)вьж., укр. хоруго в, род. п. хоругви , др.-русск. хоругы, род. п. -ъве "знамя, стяг" 
(Ипатьевск. летоп. и др.; см. Срезн. III, 1388), также гиперграмматическое хорюговь (СПИ), ст.-
слав. хорѫгы, род. п. -ъве (Супр.), болг. хоръ гва (Младенов 670), сербохорв. хоругва, хоруга, 
словен. kar   gla (из *kar   gva), чеш.korouhev, стар. kor hva, слвц.kor hev, польск.chor giew (ж.) – то 
же, chor  y "хорунжий, прапорщик", в.-луж.khorhoj "знамя" (из *хоrugъvь), нж.-луж. ch rugoj, 
ch rgoj. 
 Древнее *хоro gу, -ъvе было заимств. через тюрк. посредство (судя по наличию х-) из монг. 
oruŋgo, oruŋga"знак, знамя", калм. оrŋ ɔ (см. Рамстедт, KWb. 289); ср. Мелиоранский, ИОРЯС, 7, 2, 
295; Корш, AfslPh 9, 513; Сб. Дринову 59; Миккола, Ваlt. u. Slav. 11 и сл.; JSFOu 30, No 33, 12; Ursl. 
Gr. 1, 176; Гомбоц, Symb.Rozwadowski 2, 73; Гордлевский, ОЛЯ 6, 327; Бернекер I, 398; Кнутссон, 
GL. 42 и сл. Неприемлемо произведение из тур. kujruk "хвост", вопреки Миклошичу (см. Мi. ЕW 
89), или из гот. hruggа "посох, палка", ср.-в.-н., нов.-в.-н. rungе или балканско-герм. *harihrunga, 
вопреки Ф. Брауну у Соболевского (AfslPh 33, 481; ЖМНП, 1911, май, 166), Уленбеку (AfslPh 15, 
485), Ягичу (AfslPh 5, 665); ср. Кипарский 135 и сл. Из русск. происходит лтш. karu gs "знамя". 
Ср. также хору нжий. 
 Сая бидний авсан нь монг., калм. давхар заалттай үгийг толь бичигт байгаа байдлаар нь 
харуулсан хэрэг юм.   

Өөр бусдын хэлэнд орохдоо үг төрөлх хэлний  үндсэн хэв маягаа алдан,  шинэ орж байгаа 
хэлнийхээ хэм хэмжээг даган тогтолцоонд нь дасан зохицож өөрчлөгдөнө. Энэ өөрчлөлт ―тухайн 
үгийн өөрийн хэл, орж буй харь хэл хоѐр нь авиазүй, хэлзүйн  тогтолцоогоор ялгаатай байхаас 
гадна цагаан толгойн үсгэн тэмдэглэгээ өөр байдагтай холбоотой‖ [11.х.120] юм гэснээс үүдэн бид 
өөрийн судалж буй орос хэлэнд орсон монгол үгийн баримтыг (толь бичгийн хүрээнд) энэ талаас 
нь ажиглах боломжтой гэж үзлээ. Үүний дагуу ―Орос хэлний үгийн гарлын толь‖ бичигт орсон 
үгсийг эрдэмтэн Н.Нансалмаагийн ―Үгийн сан‖ номондооөгүүлсэн шинэ хэлэнд идээших явцад 
үгэнд авиазүй, хэлзүй, зурлага тэмдэглэгээ, утгын өөрчлөлт болно гэсний дагуу ажиглаж, монгол 
эх хэлбэртэй нь дүйлгэж үзэх оролдлого хийв.  
 Нийт 187 үгийг нэг өгүүлэлд бүгдийг нь авиазүй, зурлага тэмдэглэгээ, хэлзүй, утгын 
хувирал талаас ажиглан бичих нь боломжгүй гэж үзэн, монгол хэлний үг орос хэлэнд ороход гарч 
болох өөрчлөлтийг ерөнхий зүй тогтол гэж хандаж, зарим нэг жишээгээр тайлбар хийе. Жишээг Я. 
Цэвэл зохиосон ―Монгол хэлний товч тайлбар толь бичиг‖- тэй  харьцуулан авч үзэв.  
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Авиазүйн хувирал 
Үг зээлдэхэд тухайн хэлний хамт олон өөрт дуудахад эвтэй байх өөрийн хэлний авиазүйн 

зүй тогтлын дагуу харь хэлний үгийг өөрчилдөг. Тэгвэл монгол хэлний үг орос хэлэнд ороход энэ 
талаас ямар өөрчлөлт гарсан байх боломжтой вэ?  

Монгол хэлний урт эгшиг урт эгшиггүй орос хэлэнд дан болон орсон байна. Бидний 
судалж буй толь бичгийн баримтаас үзэхэд:  

Бороо– буран 
Бороо (Агаарын тундсын нэг зүйл болох усан дуслууд; үүл гарч бороо оров;)  – буран 

(―ураганный ветер с метелью‖, бора н – то же. Заимств. из тюрк.: ср. тур. buran "вертящий, 
сверлящий, колющий", тур., тат. buran "метель, пурга", вост.-тюрк., казах. boran, саг., койб. porān, 
тур., чагат. boraɣan, buraɣan "вихрь, сильная буря, наводнение, волна" (Кунош 31; Радлов 4, 1270, 
1662 и сл., 1818); ср. монг. borugan, калм. borān; см. Рамстедт, KWb. 51; Рясянен, Tat. L. 54; 
Преобр. 1, 53. Связь с бу ря имеет лишь характер народн. этимологии.). 

Будаа- будан. 
Будаа (Үртариа; будаатариа; будаагурил х о р ш.; гурвалжинбудаа; шарбудаа; 

болсонбудаа; цагаанбудаа; харбудаа; хүүхдийнбудаа; хогсмолбудаа; чангаамалбудаа;) – будан 
("калмыцкая похлебка, уха с мучной подболткой", астрах. (Даль), донск. (Миртов); заимств. из 
калм. budān "мучная похлебка"; ср. монг. budagan, чагат. botaka, botka; см. Рамстедт, KWb. 57.). 
 Буур- бура 

Буур (Атлаагүйэртэмээ; үхсэнбуурынтолгойноосамьдатайназүйр; орсонбуур 
(орооньорсонбуур)) – бура (II. "верблюдиха", сиб. (Даль), заимств. из кирг. būra "верблюд-самец", 
чагат., уйг. bugra или калм. büra – тоже, монг. bugura – то же; ср. Менгес, UJb. 15, 523; Рамстедт, 
KWb. 65. Согласно Зеленину (Табу 2, 50), это заимств. вызвано потребностью в эвфемизме, что, 
возм., объясняет вместе с окончанием ж. р. -а отличие значения русск. слова.). 

Зээр – дзерен. 
Зээр (Амьтанхостуурайтныхэсэг, хивдэггөрөөс, саруулталгазарсүрэглэнявна, 

төрөлзүйлолон, авлажмахарьсыньашиглана; цагаанзээр; сүүлтзээр;) – дзерен ("вид южной 
антилопы – сайга", сиб., монг. (Даль), из калм. zērn   "антилопа, косуля"; см. Рамстедт, KWb. 474; 
JSFOu 38, 17. Ср. джейра н, зере н.) 

Гуур– гуран. 
Гуур (1.Мал гөрөөснийнурууныарьсмахнызавсарүүдэнтөрөххорхой; үхрийнгуур; бугын 

гуур;2.Савсуулганызэрэгюмандгарсаннүхцоорхой; хөхүүрийнгуур; данхныгуур.) – гуран("самец 
антилопы, Cervuspyragrus". Заимств., возм., через тюрк. посредство (тел., алт. quran – то же) из 
монг. gura, калм. guru – то же; см. Рамстедт, KWb. 155 (без русск. слова),.  

Орчин цагийн монгол хэлний урт эгшгээр дууддаг үгсийг дундад үеийн монгол хэлний 
онцлогийг тусгасан байдлаар орос хэлний үгийн гарлын толь бичигт тэмдэглэсэн байдаг байна. 
Жишээлбэл: таар – тагар, баатар – богатырь, дээл – дыгыль. 

Монгол үгийн төгсгөлийн  [г] авиа нь хоѐр хэлний авианы байрлалын хуулиар [к] авиа 
болж байгааг ―аргамаг – аргамак‖, ―булаг – булак‖, ―зэрлэг – зерлик‖  ―сарлаг – сарлык, ―хаг – 
хак‖ жишээнээс харж болно. Үүнээс гадна монгол хэлний хамжин шүргэх [ж], [з] авиагаар эхэлсэн 
үгийг [дж, дз]  хэмээн тэмдэглэдэг аргаар жирим –джирим, зээр – дзерен болжээ.    

 
Зурлага тэмдэглэгээний хувирал  
Аль нэг хэлний үг өөр бусад хэлэнд ороход энэ талын өөрчлөлт ордог. Хэрэв өөр өөр 

цагаан толгойтой хоѐр хэлний харилцааны тухай ярьж байгаа бол энэ талын ялгаа илт. 
Орос хэлний үгийн гарлын толь бичгийн баримтыг бид Я.Цэвэл зохиосон Монгол хэлний 

товч тайлбар толь бичигтэй дүйлгэн шалгаж байгаа тухай өгүүлсэн билээ. Үсгэн тэмдэглэгээ 
талаас бидний өнөөдөр ашиглаж буй кирилл цагаан толгой, орос хэлний цагаан толгой хоѐр нэг 
гаралтай. Иймийн учир зурлага тэмдэглэгээний ялгаа тэр бүр гарахгүй гэж хэлэх боломжтой юм. 
Бидний баримтын сангаас эх хэлний хэлбэрээ тэр чигээр хадгалан орос хэлэнд орсон цөөн үг  
байгаагаас тайлбараа эхэлье. Гэвч энэ мэт жишээ баримт ховор, 187 үгээс ердөө 8 үг ийм зурлага 
тэмдэглэгээний ялгаагүй байгааг сийрүүлбэл:   
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Бурхан-– бурхан  
Бурхан ("монгольский идол", заимств. через монг. burqan, калм. burχɔn "бог, святой" из 

уйг. burχan "бог, посланник света, пророк, Будда", которое восходит через кит. bur (то же) к имени 
Будды, – др.-инд. buddha-; см. Банг, KSz 18, 121; Sitzber. Preuss. Akad., 1930, стр. 205 и сл.; 1935, 
стр. 178; Рамстедт, KWb 62; Маркварт, Kumanen 83. Др.-русск. Бутъ "Будда" (Афан. Никит.), по-
видимому, от тат., чагат., туркм. but "идол" (Радлов 4, 1856).) – бурхан (1.Буддын шашны ѐсонд 
гэм бүхнийг тэвчиж, эрдэм бүхнийг гугуулж, хамгийг эрхшээсэн хүн буюу бүрний (бүгдийн)хаан; 
бурхан багш; бурхант газар, буг чөтгөр (сайны хажууд муу); 2.Шашны ѐсны итгэл болсон элдэв 
дүрс хөргийн зүйл; бурханд мөргөх; шавар бурхан; зурмал бурхан;‖. 3. Бунхан; бурхан суврага;☆
цагаан бурхан (цэцэг өвчин); улаан бурхан (улаан нут); долоон бурхан з у р х а й (долоон 
өвгөн)./110/.  

Аргал– аргал 
Аргал ("навоз, назем, сухой скотский помет на топливо", астрах. (Даль) (Тобольск, забайк. 

(Доп. к опыту Обл. Великорусск. Словаря, СПб, 1858). – Ред.). Из монг. argal – то же; см. 
Рамстедт, KWb. 14.) – аргал (Үхэр малын хатсан баас; аргал түүх.) 

Дацан– дацан 
Дацан("храм поклонников ламы у калмыков, бурят.", сиб. (Даль). Заимств. из монг. datsan 

"храм", калм. datsn   "монастырь, монастырская келья, храм" от тибет.grwa-tsaŋ; см. Рамстедт, KWb. 
80.)– дацан(Шашны ѐсны лам хуврагийн сургуулилах орон сүм; чойр дацан; зурхай дацан; мамба 
дацан; баруун дацан.), гунан ("трехгодовалый теленок или жеребенок", сиб. (Даль), из монг. gunan 
"трехгодовалый бык", калм. gunn   – то же; Рамстедт, KWb. 155; Менгес, UJb. 15, 524; Радлов 2, 
1542. Из того же источника чагат., алт., тел., леб., казах. kunan "трехлетний (о животных)", тар. 
gunan "животное по первому году"; см. Радлов 2, 910) – гунан (зарим амьтны эр хүйст гурван 
настай; *шүдлэн гуна; гунан барс; гунан ирвэс),  

Мангир– мангир 
Мангир ("дикий лук", забайкальск. (Даль). Заимств. из тюрк.; ср. тел. mаŋуr – то же, алт. 

раɣуr, монг. maŋgirsun, калм. maŋgr  sn   (Рамстедт, KWb. 256)– мангир (ургамал хээр ургадаг, 
сонгинын төрлийн нэгэн зүйл ургамал, амт ааг сармистай төстэй, иш нь анх ургахдаа хавтгайлаг 
байгаад хожим цоорлоно.) 

Марал– марал 
Марал (мора л "благородный олень, Cervus elaphus", вост.-сиб. Из монг. mаrаl "самка 

оленя", калм. marl   – то же, уйг., чагат., казах. mаrаl – то же (Радлов 4, 2025); см. Рамстедт, KWb. 
257. – марал (эм буга, согоо ч гэнэ; марал цэцэг у р г а м а л (нийлмэл цэцгийн язгуурын өвсөрхөг 
ургамал, шар өнгийн сагс маягийн цэцэгтэй, навчны доод тал цайвар ногоон, эмнэлэгт хэрэглэнэ. 
2. марал одны нэрд *гурван марал) 

Хотон– хотон 
Хотон ("калмыцкое селение", астрах. (Даль), ср. калм. χotn , χоtо "ограда, город", чагат., 

казах. kоtаn "загон, хлев"; относительно близких форм см. Рамстедт, KWb. 190; Паасонен, FUF 2, 
123) – хотон (1. тай; *өртөөний хотон; харуул хотон, 2. амьтан хун шувуутай адилхан болоод 
үнсэн өнгөтэй, хушуу өргөн, эрүүндээ хөеөтэй, сүрэглэн явдаг нэгэн зүйл шувуу, загас барьж 
амьдарна. 3. хотон аймаг: **хуйхуй хотон).  

Монгол– монгол 
Монгол (род. п. -а, Монго лия. Из монг. moŋgul, mоŋgоl – то же, калм. moŋgol, тур. mоɣоl; 

см. Рамстедт, KWb. 264; Мункачи, KSz 2, 195. Отсюда ср.-греч. Μουγούλιοι "монголы" (XIII в.); 
см. Моравчик, Вуz.-Тurс. 2, 169; Радлов 4, 2122. Ср. мунга льский. – монгол (Бүгд найрамдах 
монгол ард улс, өвөр монголын өөртөө засах орны хүн амын хэсэг; монгол ардын хувьсгалт нам; 
монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэл; монгол ардын хувьсгалт цэрэг; монгол-зөвлөлтийн 
найрамдлын нийгэмлэг; баруун монгол; зүүн монгол; өвөр монгол.)  гэх мэт зурлага тэмдэглэгээ, 
утга, авиазүйн хувьд яг ижил үгс байна. Эдгээр үгийг орос хэлний толь бичиг эх хэлнээс нь ямар 
нэг өөрчлөлтгүйгээр бүртгэн тэмдэглэсэн байна. Ийм үг бидний баримтаар нийт жишээний 0,3 
хувь болж байна. 

Монгол хэлний цагаан толгой 35 үсэгтэй, орос хэлний цагаан толгой 33 үсэгтэй. Энэ 
ялгаанаас үүдэн монгол цагаан толгойн ―ө‖, ―ү‖ үсгээр Я.Цэвэлийн толь бичигт тэмдэглэсэн 
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үгсийг орос хэлэнд хэрхэн тэмдэглэснийг ажвал ―у‖ үсгээр ―нөхөр – нукер‖, ―дөнөн – дунан‖, 
сэгсүүрэг – саксурга, шилбүүр - шельбиры гэжээ. Эндээс ―ө‖-―у‖, ―ү‖-―у‖, эсвэл ―ү‖-―и‖ болжээ. 

Нийт үгийн ихэнх нь эх хэлний хэлбэрээс бага зэрэг өөрчлөлт орсон боловч, уг үгийг 
танихад түвэггүй болох нь ажиглагдаж байна. Тухайлбал,  

Дах – даха. 
Даха ("шуба, надеваемая мехом наружу", Тобольск., оренб. (Даль), также у Рылеева.) – дах 

(хүйтний цагт хувцасны дээрээс үсий нь гадагш нь харуулан өмсөх хувцас; ямаан дах; чонон дах; 
даарахад дах эрдэнэ),  

Ирвэс- ирбис 
Ирбис ("сиб. барс, Felisirbis", монг. (Даль). Из монг. irbis – то же, калм. irw  (см. Рамстедт, 

KWb. 210), ср. также тел., леб. irbis, тоб. ilbis (Радлов 1, 1471, 1497).– ирвэс (Амьтанмигуйн нам, 
барстай адилхан бөгөөд бие бага, дүгрэг бидэртэй, хөхөн тэжээлт араатан; ирвэсийн арьс/, 

Ишиг- ишиген 
Ишиген ("козленок", забайк., ишиге нка? "козья шкура", ирк. (Даль). Из монг. esigen, isigе 

"козленок", калм. iškǝ – то же, чагат., крым.-тат. äčki – то же, алт. äčkä "коза" (Рамстедт, KWb. 211; 
Радлов 1, 864, 865). - ишиг (Ямааны нэг жил болоогүй төл; ишиг эврээ ургахаар эхийгээ мөргөх 
хууч), 

Аргамаг - аргамак 
Аргамак ("лучшая порода лошадей в Средней Азии", др.-русск. аргамакъ "благородный 

конь"; в памятниках оргамакъ (в Домостр. Заб. 168 и сл.; также у Ив. Пересветова). Сюда же 
польск. rumak. Заимств. из чагат., тат. arɣamak "арабский благородный конь", уйг. arɣumak, алт. 
argymak, монг. argamag, калм. arɣɔmɔg; см. Рамстедт, KWb 13 и сл.; Корш, AfslPh 8, 649; Mi. EW 
283; TEl. 1, 248, Доп. 1, 6.) – аргамаг (Угтаа дундад азийн цэвэр угсааны морийг ийнхүү нэрлэж 
байсан, одоо гоѐмсог цэвэр байдалтай морийг магтаж ийнхүү нэрлэнэ; аргамаг хүлэг; аргамаг 
саарал.,  

Туулай - тулай 
Тулай ("вид зайца", байкальск. (Даль). Из монг. taulai "заяц" или койб., саг. tоlаi – то же, 

которые восходят к монг. (Радлов 3, 1192; Рамстедт, KWb. 413). См. также то луй) – туулай, 
(Амьтан мэрэгчийн нам, чих урт, хойт хөл өндөр, сүүл богино болоод ээтгэр, бие жижиг, төрөл 
олон, дэлхий дээр түгээмэл амьтан; туулайн арьс; туулайн хирээр нумаа тат, тугалын хирээр 
зэлээ тат зүйр; молтогчин туулай амьтан (нэг төрлийн туулай); туулай жил (дорно зүгийн 
зурхайн ѐсны арван хоѐр жилийн дөрөвдүгээр туулай эзэлсэн жил); туулайн бөөр ургамал (хальс 
нимгэн бөгөөд улаавтархан, цөм шар, хальсыг хуулж иддэг нэгэн зүйл жимс); туулайн тагнай 
ургамал (саргай цэцгийн язгуурт багтах, олон наст өвслөг ургамал, цагаан шаравтар цэцэгтэй, 
цэцгийн дэлбээ цоморлог нь 5-6 хэлтэстэй,эмнэлэгт хэрэглэнэ) мэт утга өөрчлөгдөөгүй цөөн үг 
байна. Хэлбэрээс гадна монгол хэлэнд эдгээр үгийн зарим нь олон утга илэрхийлж байхад орос 
хэлний тайлбар толь бичигт тэмдэглэхдээ дээрх үгсийн ганц утгыг тэмдэглэснийг жишээнүүдийн 
тайлбараас харж болно.  

Үг нь зурлага тэмдэглэгээний хувьд танигдахааргүй болсон чикичей – чихтэй, дыгыль – 
дээл,Эльтон - алтан, белѐг – бөлзөг,  бязь –бөс, чанкирый – цэнхэр,  хоруг(о)вь – ороонг, дохтор – 
зогдоргэх 9 үг байна. Энэ ангилалад хамааруулж болох боловч монгол дүйцэл оноож чадахгүй 
байгаа  колонок - , Енотаевск -, самовар -, мизинец-  гэх 4 үг байна. 

 
Хэлзүйн хувирал 
Орос хэлэнд орсон толь бичигт тэмдэглэгдсэн 187 үгийн 186 нь жинхэнэ нэр байгаа юм. 

Ийм учраас жинхэнэ нэрийн хэлзүйн айг хоѐр хэлэнд зэрэгцүүлэн үзэж монгол хэлний жинхэнэ 
нэр орос хэлэнд хэлзүйн ямар хувиралд орсныг тодорхойлох боломжтой. Бидний жишээ баримтаас 
үзэхэд үндсэн хувирал тооны ай, хүйсийн айд хамаарах бөгөөд цөөн үг үгийн аймгаа өөрчилжээ. 
Тодруулан тайлбар хийе.     

Нэг хүн өмсөх хос гутлын тухай яриа болоход монгол хэлний олон тооны төгсгөл авах 
шаардлагагүй, харин орос хэлэнд  уг зүйл хосоороо байдаг бол олон тооны төгсгөл авдаг хэл зүйн 
дүрмийн дагуу ―гутал - гутулы‖ болсноор нэг төрлийн харьцаанд орох орос хэлний сапоги, 
туфли, босоножки мэт үгийн адил хэл зүйн хэлбэртэй болсон ажээ.  
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 Хэлзүйн хүйсийн айгүй монгол хэлнээс хэлзүйн хүйсийн айтай орос хэлэнд орсон жинхэнэ 
нэр уг хэлний зүй тогтлын дагуу хэлзүйн аль нэг хүйсийн хамааралтай болдог. Жишээлбэл,  
монгол хэлний буур (хэлзүйн хүйсийн ай биш боловч үгийн сангийн утга нь эр хүйс гэдгийг 
заадаг) орос хэлэнд –а төгсгөл аван бура хэлбэртэй болж эм хүйсийн үг (женский род) болсон 
байна. Түүнээс гадна эр тэмээ биш, эм хүйсийн үгийн тодотгол болох –а төгсгөл авснаар утгад 
өөрчлөлт орж ингэ болсныг бид орос хэлний толь бичгээс харж байна.  
 Бура(II. "верблюдиха", сиб. (Даль), заимств. из кирг. būra "верблюд-самец", чагат., уйг. 
bugra или калм. büra – тоже, монг. bugura – то же; ср. Менгес, UJb. 15, 523; Рамстедт, KWb. 65. 
Согласно Зеленину (Табу 2, 50), это вызвано потребностью в эвфемизме, что, возм., объясняет 
вместе с окончанием ж. р. -а отличие значения русск. слова) гэж тэмдэглэжээ.  

Буур орос хэлэнд бура гэх эм хүйсийн хэлбэртэй болоод зогсоогүй ―верблюдиха‖ гэж толь 
бичигт тайлбарласнаас үзэхэд ―атлаагүй эр тэмээ‖ гэх утга ―эм тэмээ‖ гэсэн утгатай болжээ. Үг 
өөр хэлэнд орохдоо тэр хэлнийхээ хэл зүйн хэм хэмжээг даган өөрчлөгддөгийн нэг тод жишээ энэ 
юм. Халимаг хэлэнд бура /büra/ хэлбэртэй байгааг энэ зуур тэмдэглэе.  

Бидний судалгааны үндсэн баримт болгон барьж байгаа толь бичигт монгол хэлний тэмдэг 
нэрийн байгаа хэлбэр дээр нь ―-ый‖ төгсгөл залган тэмдэг нэр болсон байна. Жишээ нь: ―халтар‖ 
гэх үг орос хэлний толь бичигт ―халтарый "карий и беломордый конь", сиб. (Даль). Из калм. χaltr   
– то же, монг.qaltar; см. Рамстедт, КWb. 163.‖, ―халиун – халюный <<буланый>>, вост.- сиб. (Даль), 
ср. калм. Xulu <<буланый с черной гривой>> (Рамстедт, KWb. 195).‖ ―цэнхэр – чанкирый "лошадь 
белой, серой, пегой масти, но с белой мордой и белыми копытами", сиб. (Даль). Из монг. čaŋkir, 
калм. tsaŋkr   "светлый, белый"; см. Рамстедт, KWb. 422; KSz. 15, 135.‖  болжээ.  
  
 Утгын хувирал  

―Харь хэлэнд үг орох явцад үгийн дотоод тал болох утга өөрчлөгдөх нь бий. Үгийн утга 
гол төлөв нарийсах буюу эх хэлэндээ илэрхийлэх утгаас цөөн, ихэвчлэн нэг зарим тохиолдолд 
хоѐр буюу түүнээс дээш утга илэрхийлэгддэг нь ажиглагддаг‖ [11. х.125] 
 Бидний баримтын ихэнх нь өөрийн хэлэнд олон утгатай боловч орос хэлэнд гол төлөв нэг 
утгатай болон утга явцуурчээ. Жишээлбэл, Я. Цэвэл зохиосон монгол хэлний товч тайлбар толь 
бичигт энэ үгийг 3 утгатай гээд дараах тайлбар хийжээ:  
 Хотон (1. тай; *өртөөний хотон; харуул хотон, 2. амьтан хун шувуутай адилхан болоод 
үнсэн өнгөтэй, хушуу өргөн, эрүүндээ хөеөтэй, сүрэглэн явдаг нэгэн зүйл шувуу, загас барьж 
амьдарна. 3. хотон аймаг: **хуйхуй хотон) 
 Гэтэл Фасмерийн толь бичигт хотон("калмыцкое селение") гэж тайлбарласнаас үзвэл орос 
хэлэнд энэ үг утга явцуурч нэг утгатай болсон байна.  
 Я.Цэвэл зохиосон монгол хэлний товч тайлбар толь бичигт гуур (1.Мал гөрөөсний нурууны 
арьс махны завсар үүдэн төрөх хорхой; үхрийн гуур; бугын гуур; 2.Сав суулганы зэрэг юманд 
гарсан нүх цоорхой; хөхүүрийн гуур; данхны гуур.) гэж 2 утгатай тэмдэглэсэн бол орос хэлний 
үгийн гарлын толь бичигт – гуран(самец антилопы) гэсэн нэг утга бүртгэжээ.  Энэ мэтчилэн 
бидний баримтын ихэнх нь орос хэлэнд орохдоо утга явцуурсан ажээ.  

Орос хэлний үгийн гарлын толь бичигт тэмдэглэсэн нийт 187 үгийн дотор зогдор гэсэн 
үгээс гаралтай хэмээн тэмдэглэсэн дохторгэх ганц үг утгаа алджээ. Гэтэл энэ зогдорын утгыг 
монгол хэлний тайлбар толь бичигт ―тэмээний хүзүү хоолойд ургасан урт хялгасан үс‖/Я.Ц.,272/ 
хэмээн тайлбарласан болдохтор ("подушка", только русск.-цслав. и ст.-слав. дохъторъ 
προζκεφάλαιον (Зогр., Супр.). Возм., заимств. из др.-булг. *doɣδor, чув.  ǝ  Dar,  iDar "подушка, 
постель", монг.ǯoɣdar "пучок верблюжьей шерсти для набивания подушки"; см. Рамстедт у 
Микколы, JSFOu 30, No 33, 11; Гомбоц, SymbolaeRozwadowski 2, 73. Неприемлема стар. 
этимология - от д.-в.-н. dofta "банка (в лодке)" и *doft ri – то же, нов.-в.-н. Ducht, Duft – то же, нж.-
нем. ducht, др.-исл. Þopta – то же (вопреки Бернекеру 1, 205 и Траутману, GGA, 1911, 248 и сл.), 
поскольку нж.-нем. cht не могло попасть в ст.-слав., не говоря уже о прочих фонетических 
трудностях этой этимологии.)  гэдэг үг зогдороос үүсэлтэй гэтэл ―дэр‖ гэсэн утгатай болж орос 
хэлэнд тэмдэглэгдсэн байгаа нь энэ үг утгаа алдсаныг харуулж байгаа юм. Оросууд дэрэн дотроо 
зогдор хийдэг байснаас үүдэн утга шилжиж, монгол хэлний зогдор ―тэмээний хүзүү хоолойд 
ургасан урт хялгасан үс‖ орос хэлний дохтор ―дэр‖ гэх утгатай болсон гэж тэмдэглэжээ. Тэгвэл энэ 
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―дэр‖ гэх утга ―дэрэн дотор чихсэн тэмээний хэсэг ноос‖ гэснээс утга шилжсэнээс бий болсон гэж 
үзэх үндэслэл байна.    
 Орос хэлний үгийн гарлын толь бичигт тэмдэглэгдсэн 187 үгээсколонок - , Енотаевск -, 
самовар -, мизинец-  гэх 4 үгийн утгыг одоогоор дүйцүүлэн оноож чадахгүй байгааг тэмдэглэн 
судалгааны явцад энэ асуултын хариуг олох биз ээ гэж найдаж буйгаа өчье. 

 
Дүгнэлт 

1. Орос хэлний үгийн гарал үүслийн толь бичигт нийт 18000 үг хэллэг байгаагийн 259 толгой үг 
буюу ойролцоогоор 1,43 хувийг буюу давхардаагүй тоогоор 187 үгийг монгол хэлнээс орсон 
гэж тэмдэглэжээ.  

2. Орос хэлний үгийн гарлын толь бичигт тэмдэглэсэн 187 үгийн утгыг монгол хэлний тайлбар 
толь бичгээс шүүн дүйцүүлэхэд 182 үг нь хэдийгээр утга явцуурсан ч, утгын зөрөөгүй таарлаа. 
Орос хэлэнд орсон эдгээр үгийн ихэнхийг хэлбэр талаас таних боломжтой, үндсэн утга  хэвээр 
байна.  

3. Монгол хэлнээс орос хэлэнд орсон үгс нь орж буй хэлнийхээ авиазүй, хэлзүй, зурлага 
тэмдэглэгээ, утгын хэм хэмжээнд дасан зохицож өөрчлөгддөг зүй тогтолтой байна.   
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ХЯЛБАР АНГЛИ ХЭЛ II 

“АНГЛИ ХЭЛНИЙ ҮЙЛ ҮГИЙН ЦАГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ” 
Ж.Эрдэнэбат1 

 
Abstract 
This paper is continuation of the previous article ―Easy English I,‖ a methodological advice and a 
pragmatic approach to English language. This time, the article deals with practical uses of English Verb 
Tenses in reference to their context.  
Understanding the uses of English verb tenses based on practical and logical inferences enables any EFL 
learner to avoid the mistakes of using incorrect or illogical English verb tenses in practice, thus acquiring 
better command of English language.  
 
Түлхүүр үг 
одоо, өнгөрсөн, ирээдүй цаг, үйл үгийн цагийн хэрэглээ, логик үндэслэл, хам сэдэв 
 
Англи хэл сурах сонирхолтой хүмүүс улам бүр нэмэгдэхийн хэрээр англи хэлний 

сургалтын төвүүд олширч, англи хэл сургах үйл хэрэгт үлэмжхэн хувь нэмэр оруулж буй хэдий ч 
сургалт нь монгол хүний сэтгэхүйд төдийлөн нийцэхгүй, гадаадын цөөн сурах бичгийн хүрээнээс 
халихгүй байгаа нь хэл суралцах эрмэлзэлтэй хүнд тус болох нь бүү хэл тушаа болох хандлагатай 
болжээ. Үүний бодит үр дүн нь сургалтын олон төвд удаа дараа суралцсан хэдий ч тухайн хэлний 
хэрэглээний наад захын мэдлэггүй суралцагчид нэмэгдсээр байгаа явдал юм. Иймд англи хэлний 
сургалтанд хэлний хэрэглээний ач холбогдлыг түлхүү баримтлах болсон өнөө үед англи, монгол 
хоѐр хэлний онцлогийг харьцуулан судлаж, монгол хүний сэтгэхүйн онцлогт нийцүүлсэн сургалт 
зохион байгуулах нь ихээхэн үр дүнтэй болох нь дамжиггүй биз ээ. 

Хэлний аливаа үзэгдэлд оновчтой, логик үндэслэлтэй, тогтолцоотой хандах нь хэлний 
зохистой мэдлэг, хэрэглээг хэвшүүлэхэд нэн чухал болохыг өмнө нь өгүүлж байсан билээ. Энэ 
учир англи хэл сурч буй оюутан залууст бага ч болов тус нэмэр болох үүднээс энэ удаагийн 
―ХЯЛБАР АНГЛИ ХЭЛ‖ цувралдаа англи хэлний ―үйл үгийн цаг‖-ийн хэрэглээний талаар хэдэн 
үг холбохыг зорилоо.  

Эл сэдвийг сонгосны учир нь нэгдүгээрт, өмнөх өгүүлэлд үйл үгийн цагийн хэлбэрийн 
талыг тайлбарласан, хоѐрдугаарт, англи хэлний сургалтанд үйл үгийн цагийн хэрэглээний 
асуудлыг хам сэдвийн хувьд явцуу жишээгээр тайлбарлах хандлага давамгайлж буй нь үйл үгийн 
цагийн хэрэглээний ялгааг оновчтой тайлбарлах нөхцөл болж чаддаггүй, мөн суралцагчид эл 
сэдвээр асуулт олонтоо тавьж байсныг харгалзав.  

Юуны өмнө англи хэлний үйл үгийн цагийн хэрэглээг бодит хэрэглээнд тулгуурласан хам 
сэдэв бүхий жишээгээр дамжуулан судлах нь үйл үгийн цагийн хэрэглээг зөв ухаарч, эзэмшихэд 
ихээхэн ач холбогдолтой болохыг анхаарах хэрэгтэй. Англи хэлний хэлзүйн ном, сурах бичиг дэх 
үйл үгийн цагийн хэрэглээний талаарх тайлбар нь нилээд ерөнхий шинжтэй байдаг учир 
сургалтын явцад бодит хэрэглээнд тулгуурласан жишээгээр баяжуулан тайлбарлах шаардлага зүй 
ѐсоор урган гардаг. Гэвч тайлбар жишээ нь бодит нөхцөлд тулгуурласан хам сэдэвгүй бол үйл 
үгийн цагийн хэрэглээ суралцагчдын хувьд мөн л адил эргэлзээтэй байх болно. Жишээ болгож 
англи хэлний үйл үгийн Present Perfect болон Past Simple цагийн хэрэглээний талаарх зарим нэг эх 
сурвалжийн тайлбарыг авч үзье.  

Present Perfect цагийг ―Ямар нэгэн зүйлийг өнгөрсөнд хийсэн ба түүний үр дүн нь одоо 
мэдэгдэж байгаа. Жишээ нь: I have done my homework буюу Би гэрийн даалгавраа хийчихсэн 
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байгаа‖ гэж тайлбарласан бол ―Past Simple‖ цагийг ―Англи хэлний энгийн өнгөрсөн цаг нь ямар 
нэгэн үйл явдал болж өнгөрсөнийг илэрхийлдэг бөгөөд монгол хэлний үйлт нэрийн –сан, -сэн, -сон,-
сөн буюу –жээ, -чээ нөхцөлөөр илэрдэг. Ямар нэгэн үйл явдал тодорхой газар, тодорхой цаг 
хугацаанд болж өнгөрснийг энэ цагаар илэрхийлдэг. Цаг хугацааны хувьд үйл явдал нь маш богино 
агшинд буюу урт удаан хугацаагаар үргэлжилсэн байж болно. Жишээ нь: We began the experiment 
three days ago буюу Энэхүү туршилтыг бид гурван өдрийн өмнө эхэлсэн‖ гэх мэтчилэн 
тайлбарлажээ. Англи хэл дээрх сурах бичигт ч ялгаагүй үүнтэй төстэй тодорхойлолт байна. 
Тухайлбал ―Present Perfect‖ цагийг ―We use this tense when we want to talk about unfinished actions 
that started in the past and continue to the present‖ гэсэн бол ―Past Simple‖ цагийг ―We use the Simple 
Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past‖ гэж 
тайлбарлажээ.  

Энэ мэт англи хэлний үйл үгийн цагийн жишээ тайлбар олон боловч суралцагчдын хувьд 
тулгардаг гол асуудал нь эдгээр тайлбар, жишээгээр дамжуулж хэрэглээний оновчтой мэдлэг олж 
авч чаддаггүй, хэрэглээний алдаа байнга гаргадаг явдал юм.  Энэ нь англи хэлний үйл үгийн 
цагийн тодорхойлолт ба жишээг тайлбарлан таниулахдаа төрөл бус хоѐр хэлний өвөрмөц онцлог, 
англи, монгол хэлээр хэлэлцэгч хүмүүсийн сэтгэлгээний төсөөтэй тал ба жишээ илэрхийллийн 
ялгаатай байдлыг хам сэдвийн хүрээнд оновчтой тайлбарлан таниулдаггүй явдалтай холбоотой 
болов уу. Жишээ нь дээрх тайлбарыг авч үзвэл нэгдүгээрт хэт ерөнхий, ойлгомжгүй, хоѐрдугаарт 
жишээ өгүүлбэр нь бодит хэрэглээнд тулгуурласан хам сэдэвгүй тул суралцагчдын хувьд 
эргэлзээтэй болох нь аргагүй байна. Үүнээс гадна дээрх тайлбараас харахад англи хэлний Present 
Perfect цаг монгол хэлний бүрмөсөн үйлдэх байдлын -чихсан нөхцөлөөр харин Past Simple цаг –
сан4 нөхцөлөөр илрэхээр болж байна. Гэвч бодит байдалд англи хэлний Present Perfect цагийн 
хэрэглээ монгол хэлний үйлт нэрийн бүрмөсөн үйлдэх байдлын -чихсан нөхцөлөөр илрээд 
зогсохгүй –сан4, -в зэрэг өөр өөр нөхцөлөөр илрэх тохиолдол олонтаа бий. Жишээ нь онгоцны 
буудал дээр гадаадаас ирэх гэр бүлийн гишүүн эсвэл анд найзаа тосохоор очсон хүн юуны өмнө 
онгоцны буудлын лавлахаас тухайн зочныхоо суусан онгоц буусан эсэхийг лавлан асуух нь байнга 
л тохиолддог зүйл. Ингээд ―Уучлаарай! Бээжингийн онгоц буусан болов уу?‖ гэж асуухыг та 
магад сонссон буй за. Магадгүй уншигч авгай та өөрөө ч ийнхүү асууж байсан тохиолдлоо санаж 
байгаа байх. Хэрэв бид үйл үгийн цагийн хэрэглээ талаас нь энэ жишээний утгыг нарийвчлан авч 
үзвэл англи хэлний үйл үгийн Present Perfect цагийн хэрэглээтэй тун ч их төстэй болохыг олж 
харна. Тодруулбал Present Perfect цагийн тодорхойлолт болох өнгөрсөн цагт болсон үйл ба түүний 
одоо цагт илэрч буй үр дүн хоѐрын хооронд холбоо бий болж байна. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн цагт 
болсон онгоцны газардах үйлийн үр дүнг одоо цагт угтагч хүн асууж байна. Англи хэлний Present 
Perfect цаг нь өнгөрсөнд болсон үйл явдлыг одоо цагтай ийнхүү холбодогоороо Past Simple цагаас 
ялгардаг. Иймд дээрх жишээг англи хэлнээ Has the plane from Beijing landed?‖ гэж орчуулах нь 
илүү оновчтой болно. Мөн түүнчлэн англи хэлний Present Perfect цаг нь өнгөрсөн ба одоо цагийг 
холбохоос гадна ирээдүйд хийх дараагийн үйлдлээ шийдвэрлэх алхам болдогийг бид онцгой 
анхаарах хэрэгтэй. Чухам энэ шинжээрээ англи хэлний Present Perfect цаг Past Simple цагаас 
онцгой ялгардаг. Тодруулбал дээрх жишээн дэх онгоцны талаар лавласан өнөөх залуу онгоц 
буусан эсэхийг мэдсэнээр хэрэв буусан бол угтагчдын хэсэгрүү яаран гүйх эсвэл буух болоогүй 
бол тэр хооронд юу хийхээ шийдвэрлэх нь магад юм. Ийнхүү Present Perfect цаг  нь өнгөрсөн, 
одоо, ирээдүй гурван цагийн уулзвар болдог байна.      

Ингээд англи хэлний үйл үгийн цагийн хэрэглээг хэрхэн хялбар ойлгож болох мөн 
хэрэглээгээрээ төстэй цагуудын ялгааг нарийвчлан авч үзье. Өмнөх цувралд өгүүлсэнчлэн юуны 
өмнө англи хэл нь монгол хэлний нэгэн адил үйл үгийн үндсэн гурван цагтай бөгөөд бусад цаг нь 
эдгээр үндсэн гурван цагт суурилсан үүсмэл цаг буюу зарим сурах бичигт төлөв (aspect) хэмээн 
тайлбарласан байдгийг санах хэрэгтэй.  

Үйл үгийн цагийн олон төлөвийн хэрэглээний ялгааг тодорхойлохдоо өнгөрсөн, одоо, 
ирээдүй гурван цагийн аль нэг цагийг голлож судлах нь хэрэглээг зөв ухаарах үндэс болно. 
Тухайлбал одоо цагт суурилсан энгийн (simple), үргэлжилсэн (continuous), төгссөн (perfect) 
төлөвийн хэрэглээний утгыг сайтар ойлгосоноор уг утгад тулгуурлан бусад цагийг утгын 
гаргалгааг хийх боломжтой болно.  Үүнээс гадна үйл үгийн цагийн нэршлийг давхар анхаарах 
хэрэгтэй. Үйл үгийн цагийн нэршил нь тухайн үйл үгийн цагийн хэлбэр төдийгүй хэрэглээг маш 
энгийнээр илэрхийлдэг нэгж юм. Жишээ нь: англи хэлний Present Perfect Continuous Tense буюу 
одоо төгс үргэлжлэх цаг-ийн нэрийг авч үзвэл энэ цагийн нэршил бидэнд үйл үгийн хэлбэрээс 
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гадна (Хялбар англи хэл I: үйл үгийн цаг-ийг үзэх) хэрэглээ буюу өнгөрсөн цагт болсон үйлийн 
одоо цаг дахь хамаарал, чингэхдээ тодорхой хугацаанд үргэлжлэн болсныг харуулж байна. Ингэж 
тухайн үйл үгийн цагийн нэршил бидэнд хэрэглээний утгын тайлбар болж чадна.  

Үйл үгийн цагийн хэрэглээг шугаман график буюу зураг 1-ийг ашиглан тайлбарлах нь 
энгийн бөгөөд оновчтой аргачлал болдог. Ирээдүйг чиглэх шулуун дээр үйл үгийн олон цагийн 
хэрэглээний утгыг байрлуулна.  

 
 
 
Энэхүү шулуун дахь одоо цагийг бидний амьдарч буй энэ цаг үе гэж үзвэл бидний 

амьдралд өдөр тутам тохиолддог ажил, хичээлдээ явах, анд найзуудтайгаа уулзах гэх мэт энгийн 
үйл явдлыг Present Simple, тодорхой өгүүлж буй цаг хугацаанд үргэлжлэн болж буй утгыг Present 
Continuous, өнгөрсөн цагт эхэлж, одоо цагтай холбогдох утгыг Present Perfect цагаар тус тус 
илэрхийлнэ. Жишээ нь: 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Зураг 2.1-т бидний өдөр тутмын амьдралд байнга давтагдаж байдаг үйл явдлыг, Зураг 2.2-т  

тодорхой өгүүлж буй цаг хугацаа буюу А-аас Б цагийн хооронд үргэлжлэн болж буй утгыг, харин 
Зураг 2.3-т өнгөрсөн цагт эхэлж одоо цагтай холбогдож буй үйлийг тус тус  харуулж байна. Мөн 
бусад цагийг энэхүү шулуун дээр өмнөх байдлаар байрлуулан судлаж болно. Жишээ нь Зураг 3-т 
өнгөрсөн цагийг харуулав.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Өнгөрсөн цагт бидний амьдралд өдөр тутам тохиолдолддог байсан энгийн үйл явдлыг Past 

Simple (Зураг 3.1), тодорхой өгүүлж буй өнгөрсөн цаг хугацаанд үргэлжлэн болж байсан утгыг 
Past Continuous (Зураг 3.2), өнгөрсөн цагт болж дууссан нэгэн үйлийн өмнө бүрмөсөн болж 
дууссан утгыг Past Perfect (Зураг 3.3) цагаар тус тус илэрхийлнэ. Ирээдүй цагийг мөн энэ байдлаар 
тодорхойлно.  

Энэхүү шулуун графикаар үйл үгийн цагийн хэрэглээг тодорхойлоход хялбархан төдийгүй 
хэрэглээгээрээ төстэй үйл үгийн цагууд тухайлбал Past Simple ба Present Perfect зэрэг цагийн 
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ялгааг тодорхойлох боломжтой болно. Жишээ нь Зураг 2.3-т Present Perfect цаг нь Present ба Past 
цагийн хооронд байрлаж байна. Past Simple цагтай ойролцоо байрлаж буй явдал нь суралцагчдын 
хувьд уг цагийг энгийн өнгөрсөн цагаас ялгаж ойлгоход төвөгтэй болгодог байна. Гэвч Present 
Perfect цаг нь илэрхийлэх утгаараа Present цагтай холбогддог учраас Past Simple цагаас ялгарах 
онцлог нь мөн харагдана. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөнд эхэлсэн буюу болсон аливаа үйл одоо цагт 
холбогдох шинжтэй бол энэ нь Present Perfect цагийн хэрэглээ юм. Харин Past Simple цагт эл 
шинж үгүй болно.  
 Дээрх графикт тодорхойлсон үйл үгийн цагийг хэрэглээний бодит нөхцөлд суурилсан хам 
сэдэв бүхий жишээгээр гүнзгийрүүлэн утгын нарийвчлалыг тайлбарлах нь өмнөх мэдлэгийг 
батжуулаад зогсохгүй зөв хэрэглэж сурах үндэс болно. Тухайлбал Present Simple цагийг өдөр 
тутмын амьдралд байнга давтагдан болж байдаг энгийн үйл явдлыг илэрхийлэхэд хэрэглэдэг бол 
Present Continuous цагийг тодорхой өгүүлж буй цаг хугацаанд өрнөн болж буй үйл явдлыг 
илэрхийлэхэд хэрэглэдэг байна. Үүнээс гадна англи хэлний үйл үгийн цагийн үүсмэл шинж 
нэмэгдэх тусам хэрэглээний давтамж нь буурч байдгийг анхаарах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Future 
Perfect цагтай харьцуулахад Future Perfect Continuous цагийн хэрэглээний  жишээ тоотой олдох 
юм. Энэ мэт үйл үгийн цагийн хэрэглээг суралцагч бие даан суралцахад төдийлөн төвөггүй учир 
цаашид олог үг нуршилгүйгээр хэрэглээний хувьд эргэлзээтэй Present Perfect ба Present Perfect 
Continuous, Past Simple ба Present Perfect, Past Simple ба Past Perfect зэрэг цагийн хэрэглээний 
ялгааг авч үзье. 
 

Past Simple ба Present Perfect цаг:  
Англи хэлний Present Perfect цаг нь өнгөрсөнд болсон үйл явдлыг одоо цагтай 

холбодогоороо Past Simple цагаас ялгардаг. Present Perfect цаг нь өнгөрсөн ба одоо цагийг холбож 
буй шалтгаан нь ирээдүйд болох дагалдах үйлийн урьтал нөхцөл нь болдогтой холбоотой юм. 
Чухам энэ шинжээрээ англи хэлний Present Perfect цаг Past Simple цагаас ялгарна. Тодруулбал 
Present Perfect цагаар өнгөрсөнд болсон үйлийн үр дүнг одоо цагт хэлэлцэж буй нь ирээдүйд хийх 
үйлийн нөхцөл болох юм. Жишээ нь: Сурагч Халиун ангийн найз Сүрэнгээ хайж байна гэж бодъѐ. 
Халиун ангийн хүүхдүүдээсээ ―Та нар Сүрэнг харав уу?‖ гэж асуух нь лавтай. Энэ тохиолдолд 
Халиун ангийн хүүхдүүдээсээ өнгөрсөн цагт (тухайн асуултыг тавих хүртэлх) Сүрэнг харсан 
эсэхийг одоо цаг дээр лавлан асууж байна. Ингэж Present Perfect цаг нь өнгөрсөн үйлийг одоо 
цагтай холбодогоороо Past Simple цагаас ялгаатай. Үүнээс гадна хэрэв ангийнхан нь Сүрэнг 
харсан, хараагүй алин боловч хариулт өгсөнөөр Халиуны дараагийн хийх үйлдэлд нөлөөлөх буюу 
Халиун Сүрэнг хаанаас хайхаа зөв тодорхойлох бөгөөд  Present Perfect цаг нь ийнхүү өнгөрсөн, 
одоо, ирээдүйн гурван цагийн уулзвар болдог байна. Энэ жишээг англи хэлнээ  ―Have you seen 
Suren?‖ гэж хөрвүүлэх нь оновчтой юм.  

Тэгвэл Past Simple цаг нь өнгөрсөнд болсон үйлийг одоо цагтай холбохгүй бөгөөд 
өнгөрсөн цагт болж өрнөсөн аливаа үйлийн талаар мэдээлэл өгөх төдийгөөр хязгаарлагдана. 
Тодруулбал харилцагч этгээдийн өнгөрсөн цагийн жишээгээр дамжуулсан мэдээлэл нөгөө 
этгээдийн дараагийн хийх үйлдэлд нөлөөлөхгүй, шалтгаан нь болохгүй ажээ. Энэ нь зөвхөн 
мэдээллийн чанартай өгөгдөл болж хадгалагдана. Иймдээ ч хүүхдүүдийн дуртай үлгэрийг ―Once 
upon a time there was a beautiful princess…‖ гэж эхэлдэг нь үүний тайлбар буюу. Үүнээс гадна 
Present Perfect ба Past Simple цагийн хэрэглээний ялгааг тухайн үйлийн болсон цаг хугацаагаар нь 
тодорхой ба тодорхой бус гэж тодорхойлдогийг орхигдуулж болохгүй. 

 
Present Perfect ба Present Perfect Continuous цаг:  
Суралцагчдын хувьд хэрэглээний ялгааг нь тодорхойлоход төвөгтэй байдаг дараагийн хоѐр 

цаг нь Present Perfect ба Present Perfect Continuous цаг юм.  Сурах бичигт Present Perfect + 
Continuous гэж энгийнээр тайлбарладаг ч  хэрэглээний нарийн ялгааг нь тодорхойлоход 
хангалтгүй юм. Энэ хоѐр цагийн хэлбэрийн ялгааг тайлбарлахад ижил өгөгдөл жишээг ашиглаж 
болох ч хэрэглээний тайлбарт ийм жишээг ашиглах нь тун оновчгүй арга болохыг анхаарах нь 
зүйтэй. Учир нь энэ хоѐр цагийн хэрэглээний зорилго нь ялгаатай байдаг. Present Perfect цаг нь үр 
дүнг илүүтэй чухалчилж байхад Present Perfect Continuous цаг үйлийн үр дүнгээс гадна үргэлжлэх 
хугацааг давхар анхаардаг. Жишээ нь: Нэгэн бяцхан хүү дэггүйтэж яваад ээжийнхээ хайртай 
үнэртэй усыг унагаад хагалчихвал ээж нь юу гэж хэлэх бол. Магадгүй ―Яаж байгаа юм бэ? эсвэл 
Чи юу хийж орхив оо? гэх мэтчилэн тухайн хагалах үйлийн үр дүнд халагласан байдалтай 
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анхаарлаа хандуулан асуух байх. Энэ тохиолдолд өнгөрсөн цагт болсон үйлийн үр дүнд анхаарч 
байгаа нь илэрхий байна. Үүнийг англи хэлнээ ―What have you done?‖ гэж хөрвүүлбэл оновчтой.  

Одоо өөр нэгэн тохиолдлыг авч үзье. Ээж нь хүүгээ дэлгүүрээс сүү авхуулахаар явуулав. 
Гэтэл хүү нь ээжийн даалгасан ажлыг мартаж, найзуудтайгаа тоглосоор гэртээ их л оройтож ирэв. 
Энэ тохиолдолд ээж нь юу гэж хэлэх бол. Магадгүй ―Чи ийм удаан юу хийж яваад ирэв?‖ эсвэл 
―Хаана явж байгаад ирэв?‖ гэх мэтчилэн асуух болов уу. Энэ удаагийн асуултын анхаарлын төв нь 
хүүг оройтож ирсэнийг (Present Perfect) зэмлэхээс гадна их удаан (Continuous)  явсныг онцолж 
байна. Иймд энэ асуултыг англи хэлнээ ―What have you been doing?‖ эсвэл ―Where have you been 
going?‖ гэж хөрвүүлэх нь оновчтой юм. Түүнчлэн ―Найз нь их ядарлаа. Өдөржин компьютерийн 
ард суулаа,‖ ―Би чамайг оройжингоо хайлаа‖ зэрэг монгол хэлнээ хэлэлцэж буй үг өгүүлбэрээсээ 
Present Perfect ба Present Perfect Continuous цагийн жишээг түүж, харьцуулан судлах нэмэлт 
дасгал хийснээр эдгээр цагийн ялгааг төвөггүйхэн ойлгох болно.  

 
Past Simple ба Past Perfect цаг  
Past Simple цагийн хэрэглээг өмнө өгүүлсэн тул Past Perfect цагийн хэрэглээг авч үзье. Past 

Perfect цагийг дангаар хэрэглэхгүй бөгөөд хам сэдвийн хувьд Past Simple цагтай хэрэглэнэ. Past 
Perfect цаг нь хам сэдэвгүй байх тохиолдол байдаг ч энэ нь хэрэглээний явцад хам сэдвийг далд 
илэрхийлсэнтэй холбоотой юм. Өнгөрсөнд болсон нэгэн үйл явдлын өмнө, түрүүлж болсон үйлийг 
энэ цагаар илэрхийлдэг. Тэгэхдээ Present Perfect ба Present Simple цаг хоорондоо хэрхэн 
холбогдож байсан түүний нэгэн адил Past Perfect ба Past Simple цаг дахь тухайн хоѐр үйлийн 
хооронд ямар нэгэн холбоо байх нь тодорхой юм. Жишээ нь: ―Өчигдөр гэртээ оройтож харихад 
хүүхдүүд маань унтчихсан байсан‖ гэсэн өгүүлбэрт харих үйлийг өнгөрсөн цагт хийхэд түүнээс 
өмнө хүүхдүүд нь унтсан байсныг онцолж байна. Энэ өгүүлбэрийг ―When I arrived home late last 
night, my children had already gone to bed‖ гэж хөрвүүлэх нь оновчтой.  

Эцэст нь англи хэлний аливаа үйл үгийн цагийн хэрэглээний ялгааг тодорхойлох хамгийн 
оновчтой арга нь монгол хэлнээ хэлэлцэж буй өгүүлбэрийн утгын гол төвийг анхааран судлаж, 
англи хэлний үйл үгийн цагийн хэрэглээтэй жиших явдал юм. Эл аргачлал нь англи хэлний үйл 
үгийн цагийн хэрэглээний ялгааг хялбархан ойлгох боломж бүрдүүлээд зогсохгүй хэлний 
хэрэглээний мэдлэгийг тань богино хугацаанд хөгжүүлэх болно.  
 

Дүгнэлт 
Гадаад хэл суралцагч оюутан залуус хэлний аливаа үзэгдэлд бүтээлч, логик 

үндэслэлтэйгээр хандах нь англи хэлийг амжилттай сурах гол нөхцөл юм. Энэхүү өгүүлэлд англи 
хэлний үйл үгийн цагийн хэрэглээний асуудлыг хам сэдвийн хүрээнд, ялангуяа эх хэлний мэдлэгт 
тулгуурлан,  логик үндэслэлтэйгээр тайлбарлахыг зорив. Эх монгол хэлээрээ хэлэлцэн ярьж буй 
өгүүлбэртээ үйл үгийн цагийн хэрэглээний утгын задаргаа хийх аргачлал нь англи хэлний үйл 
үгийн цагийн хэрэглээг зөв ухаарахад ихээхэн ач тустай. Энэхүү аргачлалаар англи хэлний үйл 
үгийн цагийн хэрэглээний ялгааг ухаарснаар англи хэлээр харилцах явцдаа үйл үгийн цагийн зөв 
нөхцөлийг сонгож хэрэглэх нөхцөл бүрэн бүрдэнэ. Иймд англи хэлний ном сурах бичиг дэх хэт 
ерөнхий, ойлгомжгүй тайлбараар толгойгоо дүүргэхийн оронд энгийн хэрэглээнд тулгуурласан 
хам сэдэв бүхий жишээгээр дамжуулан англи хэлний үйл үгийн цагийн хэрэглээний утгыг задлан 
ухаарах арга барилыг хэвшүүлэх хэрэгтэй.  
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МНТ-Ы  ӨНГӨ, ЗҮСЭМ БҮХИЙ ХҮНИЙ НЭРИЙН  

ФРАНЦ ОРЧУУЛГА 
 

Н.Мөнх1 
Abstract 
The Secret History of the Mongols has been transliterated and transcribed into Latin, Cyrillic and Uighur 
scripts several times. It has been translated into more than 20 languages, in some of which it was 
translated several times. Among them there are two French translations: the first is the incomplete 
translation of P. Pelliot and the second is the translation of Marie Dominique Even and Rodica Pop. In the 
second translation, dated to 1994, a large percentage of proper names had been translated. In this article 
we have tried to make an analysis of the translation of personal names related to the color and to the horse 
coat colors.    
 
Түлхүүр үг  
МНТ-ы франц орчуулга, өнгө, зүсэм, хүний нэр. 
 
МНТ судлал нь нэгэнт бие даасан салбар болон хөгжсөөр ирлээ. МНТ-г монголын түүх, 

соѐл, хэл г.м. олон талаас нь судласаар ирсэн ч олдмол эхийг хятад үсгээр монгол хэлээр бичсэн, 
хадмал орчуулгад зарим үгийг орчуулаагүй гээсэн, МНТ-г бичих үеийн хэл соѐл ихээхэн 
өөрчлөгдсөн г.м. олон хүчин зүйлээс үүдэн МНТ-ы эхийг бүрэн дүүрэн тайлж унших хэцүү 
тиймдээ ч МНТ-ы галиг, орчуулга, тайлбар зэрэгт нэг мөр болоогүй зүйл их байдаг.  

Зөвхөн МНТ галиг л гэхэд л арав гаруй байдгийг дурьдваас: 
1. 1872-1878 оны Палладийн (П. И. Кафаров) хэвлэгдээгүй гар бичмэл. 
2. 1920 оны П. Пеллио галиг (гар бичмэлээр) 
3. 1935 И. Хаениш (1962 онд дахин хэвлэгдсэн) 
4. 1939 оны Широ Хаттори, Дугаржав нарын галиг (1-р бөлөгийн галиг- монгол бичгээр) 
5. 1941 оны С. А. Козины галиг 
6. 1942 оны Ширатори Куракичийн галиг 
7. 1964 оны Лигетийн галиг (1971 онд дахин хэвлэгдсэн) 
8. 1972 оны И. Де Рахевильцын галиг 
9. 1980 оны Баярын галиг(монгол бичгээр) 
10. 1984-1989 оны Ш. Озавагийн галиг (монгол бичиг болон латин үсгээр) 
11. 1985 оны Т. Дашцэдэний галиг 
12. 1986 оны Элдэндэй, Ардаажав нарын галиг (монгол бичгээр) 
13. 1987 оны Ye. Irinčin галиг (дундад үеийн монгол бичиг) 
14. 1990 оны Б. Сумъябаатарын галиг (монгол бичгээр) 
15. 1997 оны Ж. С. Стритын галиг 
16. 2001 оны Курибаяши Хитоши, Чойжинжав нарын галиг 
17. Мөн Ф. В. Кливзийн хэвлэгдээгүй бүрэн бус галиг байдаг [13:LXXII].  
Мөн түүнчлэн МНТ –г уйгуржин монгол үсэг, кирилл үсэг зэргээр орчин цагийн монгол 

хэлнээ буулгасан байдгийг дурдьваас: 
1. 1917 оны Цэнд гүнгийн хөрвүүлэг (монгол бичгээр) 
2. 1940 оны Хэшигбатын бүрэн бус хөрвүүлэг (монгол бичгээр) 
3. 1941 оны Алтанванчирын хөрвүүлэг (монгол бичгээр) 

                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Европ судлалын тэнхим 
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4. 1941 оны Бөххэшигийн хөрвүүлэг (монгол бичгээр) 
5. 1947 оны Ц. Дамдинсүрэнгийн хөрвүүлэг (монгол бичгээр мөн 1957 онд кирилл үсгээр 

гарч 1976, 1990 онд дахин хэвлэгдсэн) 
6. 19820 оны Доронатибын хэсэгчилсэн хөрвүүлэг 
7. 1981 оны Баярын хөрвүүлэг(монгол бичгээр) 
8. 1984 оны Дугаржавын хөрвүүлэг 
9. 1985 оны Мансаны хөрвүүлэг (монгол бичгээр) 
10.  1990 оны Ш. Гаадамбын хөрвүүлэг (монгол бичгээр) 
11. 1993 оны Д. Цэрэнсодномын хөрвүүлэг(монгол бичгээр) 
12. 2006 оны Ш. Чоймагийн хөрвүүлэг (кирилл үсгээр)  
13. 2014 оны Ж. Лувсандоржийн МНТ-ы халх-монгол орчуулга (кирилл үсгээр)  
МНТ-г монгол бичиг, орчин цагийн монгол хэлнээ орчуулж хөрвүүлэхийн зэрэгцээ олон 

гадаад хэлнээ орчуулсан байдаг1. 
Орос хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1866 оны Палладийн орчуулга 
2. 1880 оны Позднеевын орчуулга, 1-р бөлөг (Палладий хийсэн байж магад) 
3. 1941 оны С. А. Козины орчуулга 
4. 1990 оны Ч.-Р. Намжиловын буриад, орос орчуулга. 
5. 1990 оны П. А. Дарваев, Г. Г. Чимитовын халимаг, орос, буриад орчуулга 
6. 1993,1998 оны Б. И. Панкратовын бүрэн бус орчуулга 
Япон хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1907 оны Нака Мичиѐ-гийн орчуулга (1943 онд дахин хэвлэгдсэн) 
2. 1941 оны Кобаяши Такаширо-гийн орчуулга 
3. 1963 оны Ивамура Шинобу-гийн орчуулга 
4. 1970-76 Мураками Масацүгү-гийн орчуулга 
5. 1984-1989 оны Озава Шигео-гийн орчуулга (1997 дахин хэвлэсэн) 
Герман хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1941 оны Хаенишийн орчуулга (1948, 1981, 1985 тус тус дахин хэвлэсэн) 
2. 1989 оны М. Таубэ-гийн орчуулга 
Франц хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1948 оны П. Пеллио-гийн бүрэн бус орчуулга 
2. 1950-1952 оны А. Мостэртийн бүрэн бус орчуулга (1953 дахин хэвлэгдсэн)2 
3. 1994 оны Мари-Доминик Эвен, Родика Поп нарын орчуулга 
Түрэг хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1948 оны А. Темирын орчуулга 
Чех хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1955 оны П. Пуша-гийн орчуулга 
Хятад хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1951 оны Hsieh Tsaishan-ы орчуулга (1956 дахин хэвлэсэн) 
2. 1960-1962 оны Yak Ts‘ung-wu, С. Жагчид нарын орчуулга 
3. 1978 оны Doronatib-ын орчуулга (1979 онд дахин хэвлүүлсэн) 
4. 1979 оны С. Жагчидын орчуулга 
5. 2001 оны Yü Ta-chün-ы орчуулга 
Мажар хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1962 оны Л. Лигетийн орчуулга 
Польш хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1970 оны С. Калужински-ийн орчуулга 
Итали хэлнээ орчуулсан байдал:  
1. 1973 оны Мария Олсуфьевагийн орчуулга  (1995, 2000 онд дахин хэвлэсэн) 
Казак хэлнээ орчуулсан байдал: 

                                                     
1 23-24 хэлнээ орчуулсан гэдэг хэдий ч бид бүгдийг нь олж чадсангүй. Энэ талаар: 1. Жанчив Ё., Дундад үеийн монгол хэлний судлал, 
Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, УБ; 2. 2011, Igor de Rachewiltz, The secret history of the Mongols, A Mongolian Epic Chronicle 
of the Thirteenth Century, Vol. I-г тус тус үзнэ үү. 
2 Мостаэрт М., Монголын нууц товчооны зарим хэсгийн тухайд – МНТ-ы маш чухал судлагааны ажил бөгөөд орчуулга гэж хэлэхэд 
бэрх юм.  
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1. 1979 оны С. Магауия-гийн орчуулга 
2. 2006 оны Б. Напилын орчуулга 
Англи хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1965 оны Kuo-yi Pao-гийн орчуулга 
2. 1971-1985 оны И. де Рахевильцын орчуулга (2004 онд дахин хэвлэгдсэн)  
3. 1982 оны Ф. В. Кливзын орчуулга 
4. 1984 оны П. Каны орчуулга 
5. 1990 оны У. Ононы орчуулга 
6. 1993 оны У. Онон, С. Брадбури нарын орчуулга (2001 онд дахин хэвлэгдсэн) 
7. 1999 оны М. Саруул-Эрдэнийн монгол, англи товч орчуулга 
8. 2006 оны Н. Доржготов, З. Эрэндоо нарын орчуулга  
Ойрад хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1987 оны К. Дорбагийн орчуулга 
Буриад хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1990 оны Ч.-Р. Намжиловын буриад, орос орчуулга. 
2. 1990 оны П. А. Дарваев, Г. Г. Чимитовын халимаг, орос, буриад орчуулга 
Халимаг хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1990 оны П. А. Дарваев, Г. Г. Чимитовын халимаг, орос, буриад орчуулга 
Болгар хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1991 оны А. Федотовын орчуулга 
Солонгос хэлнээ орчуулсан байдал:  
1. 1994 оны Юү Вон-сү-гийн орчуулга 
2. 1997 оны Пак Вон-гил-ын бүрэн бус орчуулга 
Испани хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 1985 оны Хосе Мануэль Альварез Флоресийн орчуулга 
2. 2000 оны Лауреано Рамирезын орчуулга 
3. 2004 оны Г. Төмөрчулууны орчуулга 
Тува хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 2003 оны К.  Д. Бижек, Б. Энхдадалай нарын орчуулга 
Азейрбаджан хэлнээ орчуулсан байдал: 
1. 2011 оны Рамик Аскар/Эскэрын орчуулга. 

Г.м. олон галиг, хөрвүүлэг, орчуулга байхын сацуу олон зуун судлагаа, шинжилгээний 
ажил байдгийг энд нэг бүрчлэн ишлэх боломжгүй юм. Эдгээр олон, орчуулга, хөрвүүлэгээс 1994 
оны Мари-Доминик Эвен, Родика Поп нарын орчуулга нь өөрийн гэсэн байр суурь эзэлдэг бөгөөд 
энэ орчуулгад оноосон нэрийг (газар нутгийн нэр, хүний нэр, овог аймгийн нэр) орчуулсан 
байдаг1. Энэ өгүүлэлд бид МНТ-ы өнгө, зүсэм бүхий хүний нэрийн франц орчуулгад ажиглалт 
хийхээр зорин уг орчуулгыг нэгбүрчлэн шүүж өнгө, зүсэм бүхий нэрсийг түүж, бусад зарим 
судлаачдын бүтээлтэй харьцуулсан болно. 

 
Нэг.  Өнгө  
Харгил шар буюу Aguerri le Jaune /合兒吉勒失剌 - he er ji le shi la/. Эл нэр 214-р зүйлд 

гардаг. Франц орчуулгыг үгчилбээс Aguerri – харгил, тэсвэр тэвчээртэй, le Jaune -шар гэсэн утга 
илтгэж байгаагаас үзэхэд орчуулагчид эл нэрийг шууд утгачилж орчуулсан байна. Францад 
Aguerri le Jaune хэмээх нэр байдаггүй ч эдгээр үгс тус тусдаа овог болдог байна. 

Цагаан буюу Blanc хэмээх өнгө заасан үг бүхий нэр МНТ-нд нийт 5 байна. Өрнөдөд 
цагаан өнгийг ариун хэмээн билэгшээдэг бөгөөд эрт дээр үеэс хаадын өнгө хэмээн үздэг байжээ. 
Хүний нэрийн тухайд ч Alba, Аlbus, Blanke, Clara, Gwenn г.м. цагаан хэмээх утга илтгэсэн овог, 
нэр их байдаг.  

а. Чоѐг цагаан  буюу Blanc /綽納黑 察合安 - chuo na hei cha he an /. Эл нэр 141-р зүйлд 
гардаг. Франц орчуулгыг үгчилбээс Blanc – цагаан гэсэн утга илтгэж байна. Эл хэлбэрээрээ энэ нь 
нэр бус овог болдог байна. 141-р зүйлийн эл хэсгийг хоѐр франц орчуулгад: les Qorolas ayant à leur 

                                                     
1 Сая-Эрдэнэ Т., МНТ-ы хүний нэрийн зүйлийн франц орчуулгад хийсэн ажиглалт судлагаа магистрын зэрэг горилсон бүтээл, УБ., 2006: 
Сайхь орчуулгад 412 хүний нэрээс 280 буюу 67,9% -ийг бүрэн, 57 буюу 13,5%  хагас, 77 буюу 18,6% -ийг орчуулаагүй байдаг 
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tête Čonaq et Čaqa‘an /П. Пеллио/, [les Qorolas] menés par Conaq et Blanc des Qorolas /Мари-
Доминик Эвен, Родика Поп/ хэмээн орчуулсан байдаг бөгөөд үүнээс үзэхэд аль алинд нь Чонаг, 
Цагаан хэмээх 2 хүний нэр байгаа атал бусад судлаачид эл нэрийг Чоѐг Цагаан, Чиндан Цагаан 
хэмээн нэг хүний нэр болгосон байна. Эл нэрийн  тайлбарыг И. де Рахевильцын The Secret History 
of the Mongols, A Mongolian Epic Chronicle of the XIII Century, V. I –г үзнэ үү. 

б. Чаалун буюу Blanche /察阿侖 - cha a lun /. Эл нэр 157-р зүйлд гардаг. Эл нэр 141-р зүйлд 
гардаг. Франц орчуулгыг үгчилбээс Blanche – цагаан /эм хүйс/ гэсэн утга илтгэж байна. Blanche 
хэмээх эмэгтэй нэр нь герман хэлний blank /гялалзсан, цагаан/ гэдгээс үүссэн бөгөөд  19-р зуунд 
Франц, Итали, Испанид Blanche болон Bianca /итали хувилбар/, Blanca, Blanchette г.м. маш ихээр 
дэлгэрчээ. Интэрнэт эх сурвалжийн баттай бус мэдээгээр 1900 оноос хойш нийт 36000 гаруй хүнд 
ийм нэр өгсөн ажээ мөн Статистикийн хорооны мэдээгээр 2009 онд 215 шинээр мэндэлсэн хүнд эл 
нэрийг өгчээ. 

в. Цагаадай буюу Blanchet /察阿荅牙-cha a da ya/. Эл нэр 242, 243, 254, 255, 258, 260, 269-
271, 276, 277, 279, 280-р зүйлд тус тус гардаг. Франц орчуулгыг үгчилбээс Blanchet – цагаан  гэсэн 
утга илтгэж байгаа бөгөөд –дай дагаварын утгыг франц хэлний  –et дагавар буулгасан нь 
өхөөрдсөн, жижигрүүлсэн утга илтгэдэг. Судлаачид эл нэрийг цагаан хэмээх өнгө заасан үгээс 
үүссэн гэж үздэг атал Л. Безе эл нэрийг түрэг, казак хэлний čaga буюу ―хүүхэд‖+нэрээс нэр үүсгэх 
-dai/-tai дагавар гэж тайлбарласан бөгөөд түүний тайлбарыг дагаваас Enfantelet гэж орчуулж 
болох талтай.  

г.  Гүн Гуа буюу Blanc le Bel /察合安兀洼 - cha he an wu wa /. Эл нэр 120, 129, 202, 218-р 
зүйлд гардаг. Франц орчуулгыг үгчилбээс Blanc– цагаан, le1 Bel - гоо  гэсэн утга илтгэж байна. Эл 
нэрийг кирилл үсгээр Ува, Гуа хэмээн янз янзаар галиглажээ гэтэл МНТ-ы хятад үсгээр бичсэн 
эхэд Гоо гэдгийг 兀洼 гэж тэмдэглэдэг тул эл нэрийг Цагаан Гоо гэж буулгаж болох талтай бөгөөд 
франц орчуулга зөв болсон бололтой. 

д. Цоос цагаан буюу Co‘os le Blanc /搠斡思察罕-shuo wo si cha han /. Эл нэр 182-р зүйлд 
гардаг. Франц орчуулгыг үгчилбээс Blanc– цагаан, Co‘os – гэдгийг галиглажээ. И. де Рахевильц 
Цоос цагаан болон дээр гарсан Чоѐг цагаан  /Blanc/ хоѐр нэг нэр гэж үзээд сийрүүлсэн хүн алдсан 
байх магдлалтай хэмээжээ. 

Хөхө буюу Bleu хэмээх өнгө заасан үг бүхий нэр нийт 5 байна. Үүнд Loup Bleu буюу Бөртэ 
Чоно мөн Mésange Bleue буюу Хөхөчү гэдэг нэрсийг дээрээс үзнэ үү. Францад Bleu хэмээх овог, 
нэр байдаг бөгөөд үүнээс гадна Azur, Violette г.м. олон нэр байдаг. 

а. Хөхө буюу Bleu /闊闊 - kuo kuo /. Эл нэр 202-р зүйлд гардаг. Франц орчуулгыг үгчилбээс 
Bleu – хөх, цэнхэр гэсэн утга илтгэж байна.  

б. Хөхөчөс буюу Bleu l‘Ardent /闊闊搠思 - kuo kuo shuo si /. Эл нэр 120, 202, 210, 216, 243, 
254-р зүйлд гардаг. Франц орчуулгыг үгчилбээс Bleu – хөх, цэнхэр мөн l‘Ardent – халуун, 
дүрэлзсэн, цогтой гэсэн утга илтгэж байна. 

в. Бөртэ буюу Bleutée /孛兒帖 - bo er tie /. Эл нэр 66, 94, 99, 100, 104-106, 110, 111, 118, 119, 
245-р зүйлд тус тус гардаг. Франц орчуулгыг үгчилбээс Bleutée – цэнхэр өнгөтэй гэсэн утга илтгэж 
байна.  

г. Loup Bleu буюу Бөртэ Чоно /孛兒帖赤那- boertie chi na/ хэмээх нэр 1-р зүйлд гардаг. 
Францаар орчуулсныг үгчлэн буулгаваас хөх чоно хэмээх утга илэрхийлж байна. Франц хэлнээ 
Loup Bleu гэдэг хүний нэр байдаггүй ч Loup, Bleu гэсэн овог байдаг. 

Энэ нэрийн тухайд судлаачид нэг мөр болоогүй байгаа учир нь зарим судлаач эл нэрийг 
хүний нэр гэж үзэж байхад /Ж. Лувсандорж, Д‘Оссон, Х. Пэрлээ г.м./ нөгөө хэсэг нь үүнийг тотем 
нэр гэж үздэг2 /Ш. Бира, С. Ю. Неклюдов г.м./. Франц орчуулгыг гүйцэтгэсэн Мари- 

                                                     
1 1. Франц хэлнээ тодорхой ялгацыг хоч нэрийн өмнө залгаж овгийн нэр, хүний нэр үүсгэдэг:  Lenoir, Leblanc, Leroux. Хүний нэрээс 
(гол төлөв эцэг эхийн нэрээс үүссэн) овгийн нэрэнд мөн залгадаг: Lamartine – Ламартин (Мартины хүү). Топоним буюу газрын нэрээс 
үүссэн хүний нэрэнд залгах нь бий: Lafontaine. 2. Квебек (канад) аялгуунаа LaBonté, LaRue г.м. англи-саксон маягаар үгийн дунд том 
үсгээр бичих нь бий. 3. Язгууртны нэрэнд тодорхой ялгацыг дандаа салгаж, тусд нь бичдэг: La Fontaine, La Bruyère, La Fayette.  
2 Жишээ нь:  1. Ж. Лувсандорж, Монголын нууц товчоон, УБ, 2014, т. 138 : Өгөмөл нэр нь Бөрт(бөртгөр), алдаршмал нэр буюу хоч нь  
Чоно. Бөртэ гэх үг бол чоно гэх үгийн тодотгол биш , өнгөний нэр ч биш. Бөрт гэдэг бол ―цагаан цайвар зүсэнд оролцсон хар бор  
толбо‖... Нууц Товчооны Бөртө-Чоно-ыгтүүхэн хүн бус , онго сүлд гэх санаа судлагчдын дунд их дэлгэрэв. Энэ нь МНТ-ы худам 
монгол эхийг буруу ойлгосон Мин улсын орчуулагчийн алдаанаас ирсэн бололтой. 
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Доминик Эвен, Родика Поп нар монголчууд чоныг эртний өвөг дээдэс хэмээн үзэж 
тахидаг хэдий ч энэ нь чоно гэдэг амьтан биш харин монголчуудын эртний өвөг дээдсийн оноосон 
нэр байж болох талтай. Иймд эл тохиолдолд чоно гэдэг нь монгол хүн хайртай хүүдээ өгсөн нэр, 
эс бөгөөс  тухайн хүний ухааны цар хүрээг заасан хүний хоч хэмээн ойлгох хэрэгтэй болов уу. börte 
гэдэг үгийн тухайд эл үг нь өнөөг хүртэл мал амьтны зүсэм заасаар ирсэн: ―хөх туяатай цагаан 
эс бөгөөс саарал‖ мөн ―толботой‖ гэсэн утга тус тус илтгэдэг байна гэж үзжээ.  

Хар буюу Noir хэмээх өнгө заасан үг бүхий нэр нийт 5 байна. С. Дулам багштаны 
судлагаанд хар өнгийг – Монгол угсаатны баатарлаг туульд ―хар‖ хэмээх чимэг тодотгол нь 
ямагт агаа их хүчин чадлын ийлэрхийлэл байдаг хэмээн бичсэн байдагаас үзэхнээ эдгээр нэрс нь 
хүч, чадлыг илэрхийлдэг байх талтай. Франц хэлнээ ч Noir, Noiraud, Noiret, Noirtier г.м. хар өнгө 
бэлэгдсэн овог, нэрс байдаг. 

а. Эрхэ Хар буюу Capricieux le Noir /額兒客合剌 - e er ke he ci /. Эл нэр 151, 177-р зүйлд 
гардаг. Франц орчуулгыг үгчилбээс Capricieux – эрх, танхил, олон ааштай мөн Noir – хар өнгөтэй 
гэсэн утга тус тус илтгэж байна. Эл нэрийг шууд утгачилж орчуулсан байна.  

б. Харалдай буюу Noiraud /合闌歹 - he lan wu /. Эл нэр 45, 46-р зүйлд гардаг. Франц 
орчуулгыг үгчилбээс Noiraud – хар үстэй; бор, бараан царайтай гэсэн утга илтгэж байна харин –
aud дагавар нь анх герман хэлний хүний нэрийн дагавар байсан бөгөөд /Guiraud, Arnaud/ хожуу 
доромж утга бүхий нэр үг, тэмдэг нэр үүсгэх дагавар болжээ [9: 156].   

в. Харачар буюу Noiret /合剌察兒 - he la cha er /. Эл нэр 120, 202, 243 -р зүйлд гардаг. 
Франц орчуулгыг үгчилбээс Noir – хар өнгөтэй гэсэн утга илтгэж харин –et дагавар нь багасгасан 
утгатай дагавар бөгөөд –čar дагавартай утга дүйж байна. 

г. Noir Duraille1 буюу Qara-Qada‘an //. Эл нэр 40-р зүйлд гардаг. Эл нэрийн тухайд Igor de 
Rachewiltz, The secret history of the Mongols, A Mongolian Epic Chronicle of the Thirteenth Century 
үзнэ үү. 

д. Харалдай-Тохураун буюу Noiraud la Grue /哈闌勒歹脫忽剌温- ha lan le dai tuo hu la wen/. 
Эл нэр 120, 124 –р зүйлд гардаг. Францаар орчуулсныг монгол хэлнээ хөрвүүлвээс Noiraud – хар 
/өнгө/,  la Grue – тогруу2. 

Улаан буюу Rouge, Carmin, Garance хэмээх өнгө заасан үг бүхий нэр нийт 4 байна. 
Монгол туульс, домогт улаан өнгө нь идрийн цус бургилсан залуу халуун нас, эрүүл саруул бие 
цогцос, цог заль бадарсан сүр жавхлант дүр байдлыг илтгэдэг хэмээн эрдэмтэн С. Дулам 
тэмдэглэжээ. 

а. Убчигдай Хүрэн баатар буюу Carminé Gürin le preux /古鄰札阿禿兒- gu lin zha a tu er /. 
Эл нэр 160-р зүйлд гардаг. П. Пеллио эл нэрийг Ubčiq хэмээх овгийн нэрийг судалж эл нэрийн зөв 
бичлэг нь Übčiritei буюу ―улайсан, улаан нүүртэй‖ хэмээн дэвшүүлсэн бөгөөд түүний тайлбараас 
үзэхэд энэ нь нэр бус хоч байх талтай. 1994 оны орчуулгад эл тайлбарыг баримталсан бөгөөд 
франц орчуулгыг үгчилбээс Carminé – улаан будаг, le preux –баатар гэсэн утга тус тус илтгэж 
байна. Эл нэрийн Gürin (Gürün?) буюу Хүрэн гэдгийг орчуулалгүй галигласан бөгөөд орчуулваас 
Marron буюу  бүтэн нэрийг нь Carminé Marron le preux гэж орчуулж болох талтай. 

б. Ал Алтун буюу Rouge Or /阿勒阿勒秃 - a le a le tu /. Эл нэр 238-р зүйлд гардаг. Франц 
орчуулгыг үгчилбээс Rouge – улаан, Or –алт гэсэн утга тус тус илтгэж байна. И. де Рахевильцын 
судалсанаар перс, хятад сурвалжид эл нэрийг өөр өөрөөр бичсэн байдаг гэсэн ба мөн түүний үзэж 
буйгаар Il (El) гэдэг нь түрэг гаралтай үг бөгөөд нэрийн утга нь Peace-Gold буюу үүнийг францаар 
―Paix Rouge‖ хэмээн орчуулна. Р. Поп, Мари-Доминик Эвен нар 阿勒- a le гэдгийг монгол хэлний 
Ал улаан гэж үзэн орчуулжээ. 

                                                                                                                                                                         
2. Igor de Rachewiltz, The secret history of the Mongols, A Mongolian Epic Chronicle of the Thirteenth Century, Vol. I, Бөртэ чоно /Хөх чоно/ 
гэдэг нь угтаа монгол болон түрэгийн эртний домогт хүний нэр бус тотем нэр байсан боловч хожуу явсаар хүний нэр болж хувирсан нь 
монголчууд амьтадын нэрийг хүний нэр болгож хэрэглэдэгтэй нь холбоотой байж магад. 
1 Эл нэр дундад эртний монгол хэлнээ нилээд дэлгэрсэн нэр бөгөөд И. де Рахевильц эл нэрийг утгыг ―rock‖ – ―чулуу, хад‖ гэсэн утгатай 
үгэнд нэр үгээс нэр үг бүтээх –an дагавар залгаж үүссэн гэжээ. Гэхдээ МНТ франц орчуулгад qadai гэдгийг Roche буюу ―хад‖ гэж 
орчуулаад qada‘an гэдгийг Duraille буюу ―хатуу, хүнд‖ гэж орчуулжээ. 
2 Тогруу буюу Grue хэмээх үг орсон нэрс. МНТ франц орчуулганд ийм нэр 3 байна. Францчуудын тухайд гэвээс ийм овог нилээд 
дэлгэрсэн байдаг бөгөөд Жан Тости хэмээх франц нэр судлаачийн бичсэнээр анх урт хөлтэй, өндөр туранхай хүмүүсийг ийн хочилдог 
байсан бөгөөд аажимдаа энэ нь овог болон хувирчээ. Францад өнөөгийн байдлөөр 451 хүн ийм овогтой байгаа бөгөөд дийлэнхи нь 
францын баруун-өмнөд хэсэгт оршин суудаг гэж  INSEE буюу францын үндэстний статистик хорооны мэдээнд бүртгэгдсэн байна. 
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в. Garance la Belle буюу Алан гоо /阿闌豁阿 - a lan huo a /. Эл нэр 7-10, 17, 18, 20, 22, 23-р 
зүйлд гардаг. Garance la Belle гэдэгийг үгчилбээс ―улаан гоо‖ гэсэн утгтай байна. Судлачид Алан 
гэдгийг ал улаан хэмээх үгээс үүдэлтэй гэж үздэг байна. Франц хэлнээ ийм овог, нэр байдаг 
байна1. 

г. Petit Rouge буюу Алчиг //. Эл нэр 208-р зүйлд гардаг бөгөөд судлаачдын үзэж буйгаар 
энэ нь түрэг гаралтай нэр бөгөөд Al-улаан, -čiq багасгасан дагавар бололтой. Францаар 
орчуулсныг монголчилвоос Жижиг улаан /Улаахан/ гэсэн утга илтгэж байна. 

д. Cheveux Roux буюу Дайр-Үсүн /荅亦兒兀孫 - ta yi er  tu sun /. Эл нэр 102, 105, 109, 111, 
197, 202-р зүйлд гардаг. Франц орчуулгыг монголчилвоос Cheveux – үс, Roux – улаан шаргал, 
улаан гэсэн утга илтгэж байна. Францад Cheveux, Roux гэж тус тусдаа овог байдаг ч Cheveux Roux 
гэсэн овог алга, нэр бид олж чадсангүй.  
 е. Алахчит буюу Chien Pie /阿剌黑亦惕 - a la hei yi ti/. Эл нэр 169-р зүйлд гардаг байна. 
Орчуулагчилд эл нэрийг шууд утгачилсан байна – Алаг гэдгийг Pie /1. шаазгай, 2. алаг/ гэж 
орчуулсан бөгөөд чит гэдгийг түрэг ит буюу ―нохой‖ гэж ойлгон сhien /нохой/ гэж орчуулсан 
байна. Энэ нь И. Де Рахевильц эл нэрийг ―Spotted Dog‖ буюу алаг /толботой/ нохой 2  гэж 
тайлбарласан мөн Лигетийн тайлбарыг дагсан бололтой. Гэтэл Хаэниш эл нэрийг Alaqcit гэж 
уншсан бөгөөд түүний үзэж байгаагаар  Alaqcit гэдэг нь Alaq хэмээх нэрэнд –cit3 дагавар залгасан 
байна. Кливз эл нэрийг Alagh Yid гэж тайлж уншсан байна4. Ж. Лувсандорж эл нэрийг Alaγ Nidün 
гэжээ [5:355].  
 

Хоѐр. Зүсэм 
Шарга зүсэм. Монголчууд шарга зүсэмийг дээдэлдэг бөгөөд адуун сүрэг олшрохуйн 

бэлгэдлийг заадаг байна.  
а. Ширахул буюу Bai Clair /失剌忽勒-shi la hu le /. Эл нэр 202-р зүйлд гардаг. Франц 

орчуулгыг үгчилбээс Bai – хээр, Clair –цайвар гэсэн утга тус тус илтгэж байна. Эл нэрийг Louvet 
(хул) Isabelle (шарга) гэж орчуулж болох талтай. 

б. Ширхан буюу Isabelle /失剌罕 shi la han/. Эл нэр 278-р зүйлд гардаг. Франц орчуулгыг 
үгчилбээс Isabelle –шарга, халиун морь гэсэн утга тус тус илтгэж байна. Ширхан гэдэг нэр нь шар 
+ багасгасан, өхөөрдсөн утга бүхий –хан дагавраас үүссэн бөгөөд эл нэрийг утгыг үгчилэн 
орчуулваас Petite Isabelle болно. 

Борохул 5буюу Louvet /孛羅兀勒 - bo luo wu le/. Эл нэр 137, 138, 163, 172, 173, 177,  
202, 209, 213, 214, 240, 241-р зүйлд гардаг. Франц орчуулгыг үгчилбээс Louvet –хул морь гэсэн 
утга тус тус илтгэж байгаа бөгөөд франц хэлнээ ийм овог байдаг. 

Хоо /ухаа зүс/ буюу Fauve. qo‘ai гэдэг үгийг тухайд кирилл үсгээр хөрвүүлэхдээ Гоо, Гуа, 
Хоо хэмээн янз янзаар буулгажээ. Р. Поп, М.-Д. Эвен нарын тухайд  эл нэрийг ―Ухаа‖ гэж 
орчуулсан байна, өөрөөр хэлбэл тэд эл үгийг нангиад тайлбар орчуулгыг баримтлан ―гоѐ, сайхан‖ 
гэдэг утгаар нь бус ―ухаа‖ хэмээх өнгө зүсэм гэж үзжээ. Франц хэлнээ ийм овог байдаг байна.  

а. Хоо Марал буюу Biche Fauve /豁埃馬闌 - huo ai ma lan /.  Biche Fauve эл нэр 1-р зүйлд 
гардаг бөгөөд монгол хэлнээ орчуулваас Ухаа Марал6 гэсэн утгатай. Үүнд qo‘ai гэдэг үгийг кирилл 
                                                     
1 Франц хүний нэрийн тольд - Garance нэрийн гарал нь тодорхойгүй, анх эл нэр францын хөрөнгөтний хувьсгалын үед бий болсон гэж 
үздэг бөгөөд ижил нэртэй ургамалын нэрээс үүдэлтэй байж магад: 
2 И. де Рахевильц - Alaqud гэж бичсэн нь бичээчийн алдаа бөгөөд зөв хувилбар нь Alaγ Id. Тэр ч байтугай Alaq Nidün гэдэг нэр алдаатай 
бөгөөд угтаа энэ нь Alaγ Id гэдэг нэрэнд –n авиа болон харъяалахын тийн ялгалын –ün залгасан гэж үзжээ. Igor  de Rachewiltz, The Secret 
History of the Mongols, A Mongolian Epic Chronicle of the XIII Century, Volume I, Brill Leiden-Boston, 2004, p.661 
3Орд. эм хүйсийн нэр үүсгэх –jit дагавар 
4 Франц орчуулгад зөв хувилбарыг сонгож орчуулсан болов уу. Гэхдээ Ордос аялгууна алаг хэмээх үг ―нохой‖ гэсэн утга заадаг байна. 
Иймд мо. ―нохой‖+тү. ―нохой‖ гэж байж ч бололх тайлтай бөгөөд монгол нэрлэх ѐсонд ийм үзэгдэл байдаг байна: Энх-Амгалан, Мөнх-
Чимид, Бадамцэцэг г.м.  
5 Бор зүсэм. Монголын ардын аман зохиолд бор зүсэмийн морь бүргэд, шонхор мэтийн жигүүртэн шувууны адил холын замыг товчлох 
төдийгүй, хүмүүний ертөнцөөс хүмүүн бусын ертөнцөд хүргэдэг, авчирдаг ид шидтэй хөлөг байдаг. [Дулам С., Монголын бэлгэдэл 
зүй, Өнгийн бэлгэдэл зүй, УБ]  
6 Марал буюу Biсhe. Францаар орчуулсныг үгчлэн буулгаваас Марал (эм буга) хэмээх утга илтгэж байна. Интернэт эх сурвалжаас 
үзэхнээ Марал гэдэг нэр зөвхөн Монголд төдийгүй  Иран, Сири, Азейрбаджан г.м. улсад  байдаг бөгөөд энэ нь дандаа эмэгтэй хүний 
нэр байна. Сонирхуулхад францын статистик хорооны нийтэлсэн мэдээнээс  үзэхнээ өнөөгийн байдлаар Франц улсад Maral гэдэг 
нэртэй 12 хүн бүртгэгдсэн байна. Тэр ч байтугай Израильд Ayala буюу Марал гэсэн эмэгтэй хүний нэр байдаг байна. Нэрийн толь, 
интернэт эх сурвалжаас үзэхэд франц хэлнээ ч Biche гэдэг нэр байх боломжтой хэдий ч.  Ийм овог ч байдаг байна. Өөрөөр хэлбэл дээрх 
орчуулга франц хэлний хүний нэршлийн хэм хэмжээнд нийцэж байна хэмээн бид үзлээ.  
МНТ-д Марал буюу Biche гэдэг нэр хоѐр байдаг бөгөөд нэг нь эрэгтэй, нөгөө нь эмэгтэй хүний нэр байна. 
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үсгээр хөрвүүлэхдээ Гоо, Гуа, Хоо хэмээн янз янзаар буулгажээ. Р. Поп, М.-Д. Эвен нарын тухайд  
qo‘ai maral хэмээх нэрийг  Bishe-Fauve буюу ―Ухаа марал‖ гэж орчуулсан байна, өөрөөр хэлбэл тэд 
эл үгийг нангиад тайлбар орчуулгыг баримтлан ―гоѐ, сайхан‖ гэдэг утгаар нь бус ―ухаа‖ хэмээх 
өнгө зүсэм гэж үзсэн байна.  

б. Хоогчин буюу Fauvine . Эл нэр 98, 100, 101, 103, 110 -р зүйлд гардаг. Эл нэрийг франц 
хэлнээ орчуулахдаа Хоо гэдгийг Fauve хэмээгээд –чин дагаварын утгыг францаар –inе /латин 
хэлний –inum, -inam/ буюу нэр, үйлээс нэр үг, тэмдэг нэг үүсгэдэг дагавар бөгөөд холбоо, 
хамаарал заасан утга илтгэхийн сацуу багасгасан зарим тохиолдолд доромж утга заадаг. Франц 
хэлнээ ийм овог байдаг хэдий ч хэрэглээ нэн бага байдаг байна. 

 
Дүгнэлт 

1. МНТ-с үзэхэд дундад эртний монгол хэлнээ шар, цагаан, хар, хөх, улаан өнгийг билэгшээж 
(цээрлэж?) хүүхдийг ийн нэрлэдэг байжээ.  

2. МНТ-ы хүний нэрийг франц хэлнээ гол төлөв утгачилж орчуулсан нь нэр бус овог (noms de 
famille) байгаа гэхдээ бидний олсон  Шарга буюу Isabelle1 хэмээх нэр монгол, франц хэлнээ 
байна. 

3. МНТ-ы зарим нэрийн утга, хэлбэр, гарвали маргаантай байгаа тул цаашид нягтлууштай нэр 
олон байна. 

4. Монголчууд нүүдэлчин соѐлтой ард түмэн бөгөөд энэ нь хүн нэрлэх ѐсонд ч тусаж бид зүсэм 
заасан үгээр хүн нэрлэдэг байна. Барууны хэлнээ энэ үзэгдэл мөн байх боловч эдгээр үгс нь 
нэр бус овог болдог.  
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1 Гэхдээ домгоос үзэхэд энэ нь зүсэм заасан үгээс үүссэн хүний нэр бус хүний нэрээс үүссэн зүсэм заасан үг юм. 
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АНГЛИ ХЭЛНЭЭ ОРЧУУЛСАН МОНГОЛ УРАН  

ЗОХИОЛЫН БҮТЭЭЛИЙН ТОЙМ  
 

                                                                    Н.Оюун-Ундраа1  

                                                                             О.Ган-Энх2  
 Abstract 
The article aims to introduce a survey of Mongolian literary works that have been translated from 
Mongolian into English by both Mongolian and foreign translators until the present. ―The Secret History of 
Mongolia‖, the most famous and complicated literary work, takes the prime position in the survey, so such 
researchers as Cleaves, Rachewiltz, Paul Kahn, and Onon Urgunguu are mentioned. Literary works of 
many other translators such as John Krueger, John Hangin Gombojav, De.Natsagdorj, B.Damdin, 
T.Gombosuren, D.Altangerel, N.Dorjgotov, J.Gendendarma, Z.Erendoo have been mentioned as well. 
Their works would be a great experience and lesson to any translators, who are interested in this field. All 
the literary works, included in the survey, can be divided into Mongolian folklore, historical stories, poems 
and short stories according to the literary genre.   

 Түлхүүр үгс 
гадаадын орчуулагч, үндэсний орчуулагч, түүхэн зохиол, аман зохиол, яруу найраг, найраглал, богино 
өгүүллэг  

             
 Монголын утга зохиолыг англи хэл рүү орчуулж эхэлсэн нь ―Монголын нууц товчоо‖-оос 
эхтэй. ―Монголын нууц товчоо‖-ны гадаад хэлээр гарсан зуу гаруй хэвлэл байдаг ч англи хэл рүү 
орчуулсан нь нилээн хэд бий. Эдгээрээс хамгийн анхных нь Америкийн судлаач  Клийвзийн 
орчуулга бөгөөд ―Монголын нууц товчоо‖-г ―Библийн хэллэгийн хэлбэрээр махчлан орчуулсан‖ 
[2.х 44-46]  Рахевийлзийн орчуулга, тайлбар ихээхэн алдартай нь юм. Мөн Онон Өргөнгөөгийн 
нэгэн орчуулга бий. Цаашилбал, Пол Кааны ―найруулсан‖ гэж өөрөө нэрлэсэн нэгэн сонин 
орчуулга [―The Secret History of the Mongols‖ (The Origin of Chinggis Khan)] буюу ―Монголын нууц 
товчоо‖ (Чингис хааны угсаа гарал) бий. Пол Каан тэрхүү найруулгаа Клийвзийн орчуулгад 
түшиглэн хийжээ. Түүний ―найруулсан‖ гэдэг нь шүлэглэлээ гэсэн үг юм.   
  Чингэхдээ Жон Р. Крюгерийн монгол шүлгийн талаар дэвшүүлсэн санааг баримталсан 
байна. Крюгер бичихдээ: ―The major characteristics of Mongolian verse are the presence of alliteration 
at the beginning of verses, a frequent parallelism of phrasing and internal structure, with a definite 
tendency to restrict the verses to a fixed number of syllables, usually seven or eight, but sometimes 
longer.... Mongolian verse does not require (except as some modern authors may choose such forms) a 
regular alternation of stressed and unstressed syllable according to some predetermined pattern, but it 
does require alliteration, and without alliteration there can be no poetry in the Mongolian sense of the 
term‖1  буюу ―Монгол шүлгийн хамгийн гол шинж бол шүлгийн эхэн дэх толгой холбоц, мөн 
тухайн тогтсон үеийн тоонд шүлгийн шадыг хязгаарлах хандлагатай үг хэллэг болон шадын 
дотоод бүтцийн эн зэрэгцүүлэл юм. Тогтсон үе нь ихэвчлэн долоо юм уу найман үе, заримдаа 
түүнээс ч урт үе байж болно. Монгол шүлэг нь (орчин үеийн зарим нэгэн зохиолчид ийм 
хэлбэрийг сонгож болох ч) урьдаас сайтар бодож боловсруулсан загварын дагуу өргөлттэй болон 
өргөлтгүй үеийн жигд сэлгээг шаарддаггүй. Гэвч Монгол шүлэгт толгой холбоц зайлшгүй 
хэрэгтэй бөгөөд толгой холбоцгүйгээр шүлэг гэдэг ойлголт нэр томъѐоны хувьд Монгол 
ухагдахуунд оршин тогтнодоггүй байна.‖ гэжээ.    
                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Гадаад хэлний төв 

2 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Гадаад хэлний төв 
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          Крюгер ийнхүү монгол шүлгийн айзам үүсгүүрийг холбох, үг хэллэг, дотоод бүтцийг 
зэрэгцүүлэх, чингэхдээ үеийн тоог ихэвчлэн долоогоос наймаар, заримдаа арай олон байхаар 
хязгаарлах хандлагатай байдаг тухай өгүүлжээ. Мөн өргөлттэй, өргөлтгүй үеийн тоог тэнцүүлэх 
шаардлага байдаггүйг бас дурдсан байна. Үүгээрээ монгол шүлгийг үеийн шүлэг гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрсөн байна.  
          Энэ нь оросын монголч эрдэмтэн Л.Герасимовичийн ―Авиан зүйн аргаар үзсэн туршилтын 1) 
монгол хэлний үгийн тэргүүн үед тогтвортой ноîгдох хүчтэй, хүчлэх өргөлт байхгүй байна, 2) 
үгийн тодорхой нэг үеийг тууштай ялгаруулдаг бөгөөд уг хэлээр яригчийн тод мэдэрч байдаг 
өргөлт ерөөс байхгүй байна‖ [5. х 33] гэсэнтэй авцалдаж байна.  
          Мөн Д.Цэрэнсодномын ―мөр бүрийн үеийн тоо тэнцүүлэх хандлагатай байдаг‖ [3. x. 72] 
гэсэнтэй ч тохирч байна.  
          Г.Акимын ―Монгол шүлгийн айзам үүсгүүр нь үе, иймд монгол шүлэг бол үеийн шүлэг‖ [1. 
x 31-33] гэсэн дүгнэлттэй ч авцалдаж байна.  Каан ―Нууц товчоон‖-ыг найруулахдаа Крюгерийн 
дэвшүүлсэн дээрх саналыг баримталжээ. Энэ тухайгаа тэр бичихдээ: ―I have made every attempt to 
preserve the parallelism of phrasing and structure, whether the original passage is alliterative or not. This 
―thought rhyme‖ is the aspect of Mongolian poetry that can best be conveyed in English. An attempt to 
reproduce the opening alliteration of syllables would be as forced as attempts to translate end rhymes. So 
far as I know it has wisely been avoided by everyone‖ [12. x 60-65]буюу ―Үндсэн эх зохиол нь толгой 
холбосон ч бай үгүй ч бай, үг хэллэг болон өгүүлбэрийн бүтцийн эн зэрэгцүүллийг орчуулгандаа 
хадгалж үлдэхийн тулд би бүх л аргыг хэрэглэсэн бөгөөд ийнхүү ―сайтар нягталж боловсруулсан 
айзам‖ нь англи хэл рүү хөрвүүлж болох Монгол яруу найргийн нэг шинж юм. Эхний үеийн 
толгой холбоцыг орчуулганд буулгах нь сүүл холбоцыг буулгахтай адил хүчилсэн хэрэг болох 
байлаа. 

Тиймээс миний л мэдэхээс хүн болгон үүнээс их ухаалгаар зайлсхийж байгаа болов уу‖ 
гэжээ. Үүгээрээ Каан монгол шүлгийн толгой болон сүүл холбоцыг англи хэл рүү буулгахдаа хэт 
хүчилж хиймлээр оруулж болохгүй талаар өгүүлсэн байна. 

 ―Нууц товчоон‖-ыг Н.Доржготов, З.Эрэндоо хоѐр англи  хэл рүү 2006 онд орчуулсан юм. 
Энэ хоѐр орчуулагч гадны эрдэмтдийн орчуулахдаа алдсан зарим алдааг залруулсан нь 
сайшаалтай. З.Эрэндоо бичихдээ: ―Бидний орчуулга сонгомол эхтэйгээ аль болох ойр байхын 
зэрэгцээгээр өргөн олон нийтэд нэн ойлгомжтой байх шаардлагатайг их анхаарсан‖ гэжээ. [4. x. 
50-54] Энэ нь утгыг гаргах, уншигчаа бодох гэсэн хоѐр зарчмыг харгалзаж үзсэн гэсэн үг юм. 
           Ер нь Монголын уран зохиолыг гадныхан орчуулсан нь тун ховор. Харин өөрсдөө цөөн 
тооны орчуулгыг хийж байсан. Үүнд: 1976 онд монголоос англи руу утга зохиол орчуулах тун 
бэрх боловч хүндтэй үйлсийн шанг татагч, манай улсын үндэсний англи хэлний ууган 
мэргэжилтнүүдийн  нэг, багш, орчуулагч Дэмбэрэлийн Нацагдорж, шинэ үеийн уран зохиолыг 
үндэслэгч, зохиолч Д.Нацагдоржийн  ―Ламбагуайн нулимс‖ (Tears of a Venerable Lama),  ―Цагаан 
сар ба хар нулимс‖ (White month and bitter tears) өгүүллэг, мөн ―Эрийн гурван наадам‖ (Men‘s three 
games), Л.Хуушааны ―Фидель Кастро‖ зэрэг томоохон найраглалуудыг орчуулжээ. Хожим  нь 
орчуулагч Б. Дамдин, зохиолч Д.Нацагдоржийн ―Шувуун саарал‖ (A swift -footed steed), 
Б.Ринчений ―Нууцыг задруулсан захиа‖(Letter of betrayal), ―Ану хатан‖(Lady Anu), орчуулагч 
Т.Гомбосүрэн, Б.Ринчений ―Шүхэрч Буниа‖(Bunia, A parachutist),―Гар‖(The hand)Д.Лхамсүрэнгийн 
―Өнжүүлийн цагаан чулуу‖, Э.Сэнгээгийн ―Тагтаа‖, Л.Түдэвийн―Хоѐр улиас‖(Two Aspens), 
С.Удвалын  ―Баглаа цэцэг‖ (A bouquet of flowers) зэрэг өгүүллэг, шүлгийг орчуулсан байдаг. 
           1976 онд Д.Нацагдоржийн ―Од‖ түүврийг, 1978 онд ―Учиртай гурван толгой‖ (―Three 
fateful hills‖) түүврийг орчуулан гаргажээ. Энэ түүвэрт ―Миний нутаг‖ (―My native land‖)-
Г.Ринчендорж, ―Учиртай гурван толгой‖ (―Three fateful hills‖)-г Д.Алтангэрэл, Каролин Хампри 
нар орчуулжээ. Харин ―Од‖ (―Star‖) шүлгийг Каролин Хампри орчуулсан байна. Үүнээс гадна Д. 
Алтангэрэл 1976 онд ―Хөхөө Намжилын домог‖ (The Legend of Khukhuu Namjil), 1979 онд нэрт 
Монголч эрдэмтэн Оуэн Латтимортай хамтран ―Монгол ардын үлгэр‖ (Modern Mongolian folktales 
and stories) – ийг орчуулан хэвлүүлжээ.   
           Мөн ―Монгол богино өгүүллэгүүд‖ (Some short stories from Mongolia) түүвэрт орсон 
бүтээлийг Дэ.Нацагдорж, Б.Дамдин, Т.Гомбосүрэн, Д.Алтангэрэл, Б.Чинбат, Д.Цэрэннадмид нар 
орчуулсан байна.  
           Монголын зохиолчдын зарим шүлгийг Ази, Африкийн зохиолчдын ―Lotus‖ (Лянхуа) 
цоморлигт нийтэлж, чингэхдээ орос хэлнээс дам орчуулан нийтэлж байсан явдал бий. Жишээлбэл: 
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 Б.Явуухулангийн ―Говь‖, ‖Эх орон‖, ―Аморэ‖ [9. x 86-84, 94] шүлгийг Нихад Салем англи хэлнээ 
орчуулан тус сэтгүүлд хэвлүүлсэн байдаг. 

Хорьдугаар зууны сүүлийн хагаст Монгол аман зохиолоос дагнан англи хэлнээ орчуулсан 
ердөө хоѐрхон бүтээл хэвлэгдсэн байдаг байна. Хамгийн  анхны ном нь  1954 онд Арчер Тэйлорын   
орчуулсан ― Зүүлтэт тайлбар бүхий Монгол оньсого, тааврууд ‖  (An Annotated Collection of 
Mongolian Riddles) юм. Гэхдээ энэ номыг судлаачид нилээн явцуу хүрээг хамарсан гэж үздэг ажээ.  

Харин хоѐр дахь бүтээл нь 1967 онд Жон Р. Крюгерийн хэвлэн гаргасан ―Англи хэлнээ 
орчуулсан  Монгол үлгэр болон зүйр цэцэн үгс‖ ( Mongolian Folktales, Stories and Proverbs in 
English Translation ) юм. Энэ номд таван үлгэр, нэг богино хэмжээний тууль, хоѐрзуунтавин зүйр 
цэцэн үгс, гурван өгүүллэг орсон байна. Хэдийгээр цөөхөн тоогоор хэвлэгдсэн бэсрэг бүтээл 
байсан боловч ихэд нэрд гарсны улмаас худалдаанд гарсан даруйдаа борлогдоод дуусчээ.        

Өнөөгийн байдлаар Монгол ардын аман зохиолын цорын ганц томоохон орчуулгын бүтээл 
болох ―Монгол аман зохиол‖ (уламжлалт ардын аман зохиолын түүвэр) буюу ‖Mongolian Folklore‖ 
(a representative collection from the oral literary tradition) номыг Жон Гомбожав Хангин Жон Р. 
Крюгер, Роберт Ж. Сервис, Уилльям В. Розицкий болон Пол Д. Бүэлл нартай хамтран 1998 онд 
гаргасан байна. Нийтдээ дөрвөн хэсгээс бүрдсэн эл номны нэгдүгээр хэсэгт Монгол ардын зүйр 
цэцэн үгс, оньсого таавар, (proverbs, sayings and riddles) хоѐрдугаар хэсэгт Ертөнцийн гурав, ардын 
богино дуу, уртын дуу, харилцаа дуу, дайралцаан, бөөгийн онгодын магтаал, (Triads of the 
Universe, folk songs, long songs, conversation songs, raillery and shamanist  incantations) гуравдугаар 
хэсэгт магтаал, ерөөл, үлгэр,(felicitations, panegyrics , folktales and stories) дөрөвдүгээр хэсэгт 
баатарлаг туульс (heroic epics) багтжээ. Гомбожав Хангиний энэ номд хоѐрзуу гаруй зүйр цэцэн 
үгс, зуу шахам оньсого таавар, ―Ертөнцийн гурван цагаан‖ (The Three Whites), ―Ертөнцийн гурван 
ногоон‖ (The Three Greens), ―Ертөнцийн гурван улаан‖ (The Three Reds), ―Ертөнцийн гурван олон‖ 
(The Three Too Мany‘s), ―Ертөнцийн гурван хүйтэн‖ (The Three Cold Things), ―Ертөнцийн гурван 
амархан‖ (The Three Easy Things) гэхчилэн тавь гаруй Ертөнцийн гурвууд, Халх ардын дуу 
(Khalkha Folk Songs), Буриад ардын дуу―Яван хатаариш‖,‖ (Buriad Folk Song ―Trot‖), ―Алгирмаа‖, 
―Даян Дээрхийн магтаал‖ (Invocation to Dayan Degereki), ―Хангайн Магтаал‖  (The Praise of the 
Khangai), ―Эрхий мэргэн‖ (Erkhii the Marksman), ―Хүн хэрхэн нүцгэрч, нохой хэрхэн үстэй болсон 
тухай үлгэр‖ (How Man Became Naked and the Dog Hairy), ―Барын бамбар, тугал хоѐр‖ (The tiger-
cub and the calf), ―Өнчин цагаан ботго‖ (The White Orphan Camel Colt), ―Залуу шатарчин‖ (The 
Young Chess Player) ―Хан Харангуйн Тууль‖ (The Epic of Khan Kharangui) гэх мэт нилээн олон 
үлгэр, туульс орсон байна.        
           Мөн сүүлийн үед манай зарим нэг яруу найрагчдын бүтээл, тухайлбал, Б.Явуухулан, 
Г.Мэнд-Ооѐо гэх мэт зохиолчдын бүтээл ―Гүннү‖ Олон улсын яруу найраг болон уран зохиолын 
сэтгүүл буюу ―Gunu‖ International Poetry and Literature magazine [7. x 22-23] сэтгүүлд англи хэлээр 
хэвлэгдсэн байна. 
           ―An Anthology of Mongolian poetry‖ түүврийг Ж.Гэндэндарма орчуулсан бөгөөд энд Мэнд-
Ооѐо, Ц.Бавуудорж, Ж.Дашдондог, Э.Хархүү, Б.Чимэд, Ц.Ганхуяг, Л.Мөнхтөр, Ж.Гэндэндарма 
нарын шүлгүүд орсон байна. Орчуулагч Д.Алтангэрэл нижгээд зохиол бүтээлийг англи хэл рүү 
орчуулан ―Орчин үеийн Монгол яруу найраг‖ (Modern Mongolian poetry,1989 он), ―Монголын тал 
нутаг ба яруу найраг‖ (Mongolian steppe and poetry,1999 он) номнуудаа хэвлэн гаргажээ. Мөн 
Д.Цэрэндорж, Д.Нацагдоржийн ―Үзэгдээгүй юм‖(Unseen things), Ч.Бүрэнбаяр, Ц.Дамдинсүрэнгийн 
―Гологдсон хүүхэн‖ (The rejected girl), ―Солийг сольсон нь‖( How Soli was changed), Д.Хандбалдир, 
Ц.Дамдинсүрэнгийн ―Хоѐр цагаан юм‖( Two white things), Б.Чинбат, Б.Баастын ―Элсэн манхан 
далай‖ (The ocean of sand) гэх мэт зохиол бүтээлийг орчуулсан байна. 
         Сүүлийн үед зарим нэг гадаадын орчуулагчид манай Монголын уран зохиолын өв сангаас 
англи хэлнээ орчуулж байна. Үүнд Майкл Кон, Саймон Уикхэм Смит нарыг дурьдаж болно. Энэ 
хоѐр орчуулагч хоѐулаа Д.Данзанравжаагийн [6. x 54-58] бүтээлээс орчуулсан байдаг юм байна.  
            Англи хэлээр гарсан бие даасан, томоохон бүтээл бол Говийн Догшин Ноѐн Хутагт 
Дулдуйтын Данзанравжаагийн ―Үлэмжийн чанар‖ (―Perfect Qualities‖) түүвэр юм. Уг түүврийг 
Саймон Уикхэм Смит орчуулжээ. Энэ түүвэрт Данзанравжаагийн ―Үлэмжийн чанар‖ (Your Perfect 
Qualities), ―Найман Зовхист‖ (In the Eight Directions), ―Цэлмэг Тэнгэрт‖ (In the Clear Sky), ―Шаргал 
талын цэцэг‖ (The Flower on the Yellow Steppe), ―Шанадаст Хүрэн‖ (My Strong, Swift Brown), 
―Өндөр уулын орой дээр‖ (On the High Mountain), ―Өндөр уулс‖ (The High Mountains), ―Сайхан 
хангай‖ (The Beautiful Khangai), ―Хурмаст тэнгэр‖ (Khormusta), ―Тэргэл сарны гэрэл‖ (The Light of 
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the Full Moon), ―Арван тавны сар‖ (The Moon on the Fifteenth Day), ―Нарны дэнлүү‖ (The Lamp of 
the Sun), ―Таван тансаг‖ (The Five Pleasures), ―Нар Сар хоѐр‖ (Sun and Moon), ―Уул мэт оргил‖ (Its 
Summit is like a Mountain), ―Дөрвөн Улирал‖ (The Four Season), ―Цэлмэг хөх тэнгэр‖ (The Bright, 
Blue Sky), ―Мандах нарны гэрэл‖ (The Light of the Rising Sun), ―Замбуу тивийн наран‖ (The Sun of 
Jambudvipa), ―Ичиг ичиг‖ (Shame, Shame), ―Аяа Халхай‖ (Phew), ―Хоѐр нь‖ (Duality) зэрэг 
зохиолууд багтсан байна.  

Саймон орчуулгынхаа оршилд Данзанравжаагийн шүлгүүдийг орчуулсан тухайгаа 
бичихдээ:   
           ―In terms of literary style, these poems present a number of challenges. Danzanravjaa often 
employs a technique, common to Mongolian poetry, in which each line starts with the same letter and/or 
ends with the same word. This is not, of course, a common feature of English poetry; nonetheless, aware 
of the restraining dissimilarities of Mongolian and English grammar, I have sought in most cases to 
indicate structurally such repetition of individual words and phrases and, when the result did not prove 
too awkward, to start each line of a given poem with the same letter. In terms of cultural translation, as I 
have already pointed out, there are situations in which a direct translation might prove ugly and 
cumbersome. There is, however, just one term which I have shifted wholesale into a western context. The 
Mongolian word Erleg can be variously rendered - for instance, as ―The king of the Underworld‖ or 
―Lord of Death‖ - but here I have chosen throughout to translate it as ―Grim Reaper‖, since I feel that 
there is a humerous aspect to Danzanravjaa‘s invocation of this character which seems also to be 
expressed in this English term‖ [6. x 16]  буюу ―Утга зохиолын найруулгын хэв маягийн хувьд эдгээр 
шүлэг нь маш их ур чадвар сорьсон бүтээл юм. Д.Данзанравжаа, мөр бүр нь ижил үсгээр эхлэх юм 
уу ижилхэн үгээр төгсдөг Монгол шүлгийн нийтлэг арга техникийг их хэрэглэж бичдэг. 
Мэдээжийн хэрэг энэ нь Англи яруу найрагт зонхилдог нийтлэг шинж биш боловч Монгол, Англи 
хоѐр хэлний хэл зүйн дүрмийн ялгаатай талыг аль болохоор хязгаарлан, тухайн өгөгдсөн шүлгийн 
мөр бүрийг ижилхэн үсгээр эхэлснийг орчуулгандаа буулгах нь ихэнх тохиолдолд тийм ч их үр 
дүнтэй болж өгөхгүй, болхи сонсогдоод байх үедээ үг болон үг хэллэгийн давталтыг бүтцээр нь 
тодорхойлох арга замыг би эрэлхийлсэн билээ. Соѐлын орчуулгын тухайд, урьд нь цохон 
тэмдэглэж байсанчлан, эх шүлгийг шууд үгчлэн буулгах нь таагүй сонсогдох төдийгүй хэт 
нүсэрдээд байх тохиолдлууд байсан. Гэсэн хэдий ч нэг нэр томъѐог бүхлээр нь барууны хам 
сэдвээр сольж орчуулсан болно. Эрлэг гэдэг Монгол үгийг янз бүрээр орчуулж болно. Жишээ нь:  

           ―Доод Ертөнцийн Хаан‖ (The King of the Underworld) (Домогт гардгаар энэ нь хүмүүс 
талийгаач болсоны дараа очдог газар доорхи ертөнц юм) [11. x 1668] эсвэл ―Үхлийн эзэн‖ (Lord 
of Death) гэх мэт. Энэ дүрийг бүтээхдээ Д.Данзанравжаагийн онгодонд хошин өнгө аяс байгааг би 
мэдэрсэн учраас дээрх үгийг ―Grim Reaper‖ (Үхлийг төлөөлсөн төсөөллийн дүр. Энэ нь урт нөмрөг 
өмсч хадуур барьсан араг яс юм.)  [11. x 682] гэж орчуулсан болно. Энэхүү англи үгэнд дээрх утга 
агуулагдаж байгаа юм.‖ гэжээ.  

―Чулуун хөшөөний хос уянга‖ буюу (―A pair melody of the stone monument‖ – An anthology 
of Mongolian poets) Монголын шилмэл богино шүлгийн түүврийг Мягмарын Саруул-Эрдэнэ 2006 
онд орчуулан гаргасан бөгөөд шүлгийн түүврийг Гун-Аажавын Аюурзана эмхтгэсэн байна. Уг 
номд арвандолдугаар зууны дунд үед бичигдсэн ―Алтан товч‖ судраас авсан Гилгүдэй баатрын 
харуусал шүлэг (A requiem of the warrior Gilgudei), ЦогтТайж ‖Хол ойроос хулгай хийгч хүмүүн 
хийгээд‖(A man who steals from those, far or near) , Батын Сагаансэцэн ‖Шалгамал ухаантан сайдыг 
хэдий дарваас‖(Even if someone suppresses an intelligent being), Богд Жавзандамба ―Хайрлавч үл 
мөнхрөх амь бие‖(Bodies will not last forever, even if we try) Ванчинбалын Гулранз‖Зохиол 
бичих‖(Writing a literature), ―Чулуун хөшөөний хос уянга‖ (―A pair melody of the stone monument‖ 
―Сайхан хүмүүн‖(Abeautiful one) Ванчинбалын Гүннэчүг‖Хос уянга‖(A pair melody), Ванчинбалын 
Сүнвэйданзан‖Намарт гунив‖(Autumn sadness), Ванчинбалын Инжинаши‖Хүсэлтэй сайхан утга 
уянга хэмээгч‖(The sense and melody of poems) ―Өндөр яамнаа үг өргөхийг байсу‖(Let me stop 
writing Ministry papers!) гэх мэт Монголын эртний сонгодог уран зохиолоос авахуулаад шинэ үе 
болон орчин үеийн уран зохиолын төлөөлөгчид болох Дашдоржийн Нацагдорж ―Урьхан хонгор 
салхи өвс модыг намилзуулахад‖(A soft and tender wind is fluttering grass and tree), Цэрэндоржийн 
Цэдэнжав ―Цэлмэг залуу насныхаа гал дөлөөр бадарч‖ (In my bright brave young days), Бэгзийн 
Явуухулан ―Булшны бичиг‖ (Writings on the tomb), Доржийн Гомбожав ―Алтан хундага‖ (A golden 
cup), Нямбуугийн Нямдорж ―Мөчир‖ (Twig), Ренчингийн Чойном ―Хүчтэй ганган явах цагт‖ 
(When we are powerful and rich), Шаравын Сүрэнжав ―Сэтгэлийн ганц амраг минь‖ (My only soul-



 
 

119 
 

mate), Дамдинсүрэнгийн Урианхай ―Захиа‖ (The letter), Жагдалын Лхагва ―Намрын сүүлчийн 
навч‖ (Last leaf of autumn), Данзангийн Нямсүрэн ―Өргөн талд‖ (In the steppe), Ламжавын 
Мягмарсүрэн ―Хаврын ногоо харагдахгүй ургадаг‖ (Spring grasses grow unseen), Гүржавын 
Нямдорж ―Нүцгэн хөлийг чинь‖ (Looking at your bare leg), Гэндэнжамцын Бадамсамбуу ―Амьдрал 
үхлийн хооронд‖ (Between life and death), Дашийн Оюунчимэг ―Ганц улаан навч‖ (When a single 
red leaf), Гун-Аажавын Аюурзана ―Хэмжээлшгүй их гунигийн дүр‖ (Image of immeasurable 
sadness), Баатарын Галсансүх ―Шар айрагны хоосон лонх‖ (An empty bottle of beer), 
Лувсандоржийн Өлзийтөгс  ―Хөл хүнд бүсгүй‖ (Pregnant woman) гэх зэрэг яруу найрагчдын 
шилдэг богино шүлгүүд багтсан байна.  

2008 онд ―Сувдан дуслын хэлхээс 1‖, ―Дуслын хэлхээс 2 ‖, ―Дуслын хэлхээс 3‖, ―Дуслын 
хэлхээс 4‖, ―Дуслын хэлхээс 5 ‖ (―A string of pearly drops 1‖, ―A string of drops 2‖, ―A string of drops 
3, ―A string of drops 4‖, ―A string of drops 5‖) - богино өгүүллэг, найраглал, шүлэг болон дууны 
үгсийн цуврал номыг Н. Оюун-Ундраа, Н. Оюунзаяа нар орчуулан гаргасан. Уг цуврал номд Д. 
Нацагдоржийн ―Хуучин хүү‖(A fellow of the old time), С. Эрдэнийн ―Өвгөн шувуу‖(The old bird) 
өгүүллэгүүд, Б. Явуухулангийн ―Тэхийн зогсоол‖(―The stop‖ of a mountain goat ), ―Туулын урсгал 
шөнөдөө сайхан‖(The flowing of the Tuul would be wondrous at night),―Мөнгөн хазаарын чимээ‖(The 
jangling of a silver bridle), ―Хар ус нуурын шагшуурга‖(The reeds of the―Black-Water‖ lake), ―Би 
чамд хайртай‖(I love you), ―Тал нутгийн эзэн бүсгүй‖(The mistress of the steppe), ―Монгол 
бүсгүй‖(A Mongol lady), ―Улиастай хотын үдэш‖(The evening at Uliastai town), ―Шүлэг минь, хүлэг 
минь‖(My poem-My steed), ―Алаг дэлхийд төрсөн минь учиртай‖(In the colorful world, the birth of 
mine is meaningful), ―Миний араншин‖(My nature), ―Би хаана төрөө вэ?‖(Where I was born) гэх мэт 
дал гаруй найраглал, шүлэг, дууны үгс, мөн түүнчлэн Г.Мэнд-Ооѐо, П.Бадарч, С.Дулам, 
З.Түмэнжаргал, Б.Хишигсүх, Г.Нандинбилэг зэрэг яруу найрагчдын нийт зуунхорь гаруй шүлгүүд 
багтжээ. Энэ номд орсон С.Дуламын ―Бийрийн үзүүр хөндүүрлэхүй‖ (When my writing brush tip 
feels hurt) шүлгийн орчуулга 2008 онд Мексикийн Акапулька хотод болсон Дэлхийн Яруу 
Найрагчдын арваннаймдугаар Их Хурлын шилдэг шүлгийн түүвэрт, Б. Явуухулангийн ―Тэхийн 
зогсоол‖, ―Чиний дурлал‖ (Your love) шүлгийн орчуулга МОНЦАМЕ-ийн ―Mongolia Today‖ 
сэтгүүл, ―UB Post‖ сонин, Б Явуухулангийн ―Бадамлянхуа цэцэг‖(A lotus), ―Нуга дахь зуны 
өглөө‖(A summer morning in the meadow) шүлэг ―Mongol Messenger‖ сонинд, Б. Явуухулангийн 
―Реквием‖ (Requiem) шүлэг нь ―UB Post‖ сонины 2009 оны дугаарт тус тус хэвлэгдэн гарсан байна. 
Мөн Говийн Догшин Ноѐн Хутагт Дулдуйтын Данзанравжаагийн ―Үлэмжийн чанар‖ (The acme of 
perfection)шүлгийг Н. Оюун-Ундраа англи хэлнээ орчуулан ―UB POST‖ сонинд 2009 онд 
хэвлүүлжээ.   

 Саймон Уикхэм-Смит Бэгзийн Явуухулангийн шүлгийн түүврийг англи хэл рүү орчуулан  
―Монгол шүлэг‖ Бэгзийн Явуухулангийн шүлгийн түүвэр буюу ―Mongolian verse‖, The collected 
poems of Begziin Yavuuhulan нэртэйгээр 2009 онд хэвлэн гаргасан бөгөөд энэ номд Б. 
Явуухулангийн ―Тэхийн зогсоол‖, ―Туулын шугуй‖(The spinney on the Tuul), ―Би хаана төрөө 
вэ?‖(Where I was born), ―Мөнгөн хазаарын чимээ‖(The sound of a silver bridle), ―Тэнгэр тэнгис 
хоѐрын зааг дээр‖, ―Найзын дурсгалд‖ гэх мэт шүлгүүд орсон байна.                                           

 
Дүгнэлт 

              Энэхүү өгүүлэлдээ Монгол хэлнээс Англи хэл рүү хөрвүүлсэн Монгол уран зохиолын 
бүтээлийг тоймлон үзүүлэхийг зорьсон болно. Өнөөг хүртэл Монгол уран зохиолыг гадаадын 
Монгол судлаач орчуулагчид болоод Монгол орчуулагчид орчуулсаар ирсэн бөгөөд эдгээр 
бүтээлийн дотроос  ―Монголын Нууц Товчоон‖-ны орчуулгын  бүтээл онцгой байр суурийг зүй 
ѐсоор эзлэх нь дамжиггүй. Англи хэлнээ хөрвүүлсэн уран зохиолын бүтээлийг утга зохиолын 
төрөл жанрын хувьд Монгол ардын аман зохиол, яруу найраг, найраглал, богино өгүүллэг гэж 
ангилж болохоор байна. Утга зохиолын орчуулгыг сонирхогч залуу судлаач, орчуулагчдад эдгээр 
бүтээлийн орчуулга нь Монголоос Англи руу орчуулах орчуулгын онол, практикийн хувьд 
ашиглах арвин их туршлага хийгээд хэрэглэгдэхүүн болно гэдэгт итгэл төгс байна.   
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БИЧГИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ДУНД ТҮВШИНД СУРАЛЦАЖ  
БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН ТҮГЭЭМЭЛ ГАРГАДАГ АЛДАА,  

АЛДААГ  ЗАСАХ, САЙН ЦОГЦОЛБОР,  
ЭССЭ БИЧИХЭД СУРГАХ АРГА ЗАМ    

 
Б.Ариунтуул1 

Abstract 
Writing is the most creative skill compared with other skills such as reading, listening and oral 
communication. It means English teachers must be creative and inspired to develop their students` writing 
skills and investigate suitable ways to teach them. Turk and Kirkman2 said that ―students could learn how 
to write as doing.‖ [1. X7] On the other hand, writing is an essential way to communicate, which should be 
studied intentionally as reviewed by Hefferman and Lincoln3[2. X3].  Nowadays study and teaching of 
English is developing day by day in Mongolia. Nevertheless, students` writing skills are not adequately 
upgraded at an academic level. In light of that I have conducted a survey on common mistakes made by 
Mongolian students and the ways to teach them how to write good essays and paragraphs based on the 
results.  
 
Түлхүүр үг  
түгээмэл алдаа, сургалт судалгааны бичвэр, бичгийн англи хэл, бичих дадал,  цогцолбор, эссэ    

  
Англи хэлийг олон нийтээр сурч судлаад багагүй хугацааг ардаа орхисон ч хамгийн 

бүтээлч чадвар болох бичих чадварыг хөгжүүлэх асуудал бусад чадвартай харьцуулахад сулхан 
байна. Иймд суралцагсдын түгээмэл гаргаж байгаа алдааг судлан үзэж, үүний үр дүнд суурилсан 
зөвлөгөө, аргазүйг хичээлдээ ашиглах нь бодит үр дүнгээ өгөх болно.  

Англиар эссэ, захидал, хүсэлт, өргөдөл болон аливаа бичвэр бүтээхэд тухайн бичвэрийн 
агуулга, зорилго, бүтэц, найруулгыг бичгийн ямар стратегиар бичвэл, бичиж буй зорилгодоо 
хүрэхийн тулд өгүүлбэрийн ямар бүтэц, хэлбэр, мөн үг хэллэг чухал болох тухай ерөнхий цэгцтэй 
ойлголттой байж гэмээ нь бичигчийн санаа бодол уншиж буй хүнд илүүтэй хүрч, улмаар цаашдын 
амжилтанд нь нөлөөлнө [3.х 5] гэж англи хэлээр эссэ бичихэд суралцах тухай ном бичсэн 
Ж.Нарантуяа4 багш хэлсэн байна. Иймд бичих ур чадварыг хөгжүүлэх нь ердөө хэлний мэдлэг 
чадварыг сайжруулах төдий асуудал биш харин ч оюутан суралцагсдадаа олон боломжийн үүд 
хаалгыг нээж өгөх эхлэл болох юм. Монгол оюутнуудын дунд англи хэлний ур чадвар ямар 
түвшинд байна, юун дээр түгээмэл алдаа гарч байна гэдгийг судлан үзэхэд бичгийн англи хэлний 
чадвар нь бусад чадвараа бодвол харьцангуй сул байгаа нь ажиглагдлаа. МУИС-ийн англи хэлний 
мэргэжлийн бус ангиудад сурдаг, одоогоор академик англи хэлний дунд түвшинд суралцаж байгаа 
нийт 143 оюутны бичсэн цогцолборт судалгаа хийж үзэхэд дараах үр дүн гарсан.  
 

Оюутнуудын гаргаж байгаа хамгийн түгээмэл алдаанууд 
Оюутнуудын бичсэн цогцолборуудыг уншихад гаргаж байгаа алдааг ерөнхийд нь дүрмийн 

болон утга, хэлбэрийн алдаа гэж ангилж болохоор байна. 
Дүрмийн хувьд хамгийн түгээмэл гаргаж байгаа 10 алдаа  

                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Гадаад хэлний төв 
2 Turk C, Kirkman, J. Effective Writing : improving scientific, technical and business communication. London,  E. F. N. Spon, 

1982, x 7  
3 James A.W. Hefferman & John E. Lincoln. Writing. New York, London, 1996, х 3 
4 Нарантуяа Ж. ЗГ-ийн хэрэгжүүлэгч ангентлаг Удирдлагын Академи, Англи хэлний багш  
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1. Тэмдэг нэрийн дарааллыг баримтлахгүй бичих. Нэг өгүүлбэрт олон тэмдэг нэр хэрэглэж байгаа 
тохиолдолд тэмдэг нэрийн дарааллыг баримтлахгүй, мэдэхгүй байна. Олон тэмдэг нэр хэрэглэж 
байгаа тохиолдолд сэтгэгдэл, хэмжээ, нас, хэлбэр, өнгө, гарал үүсэл, материал, зорилго заасан 
тэмдэг нэр гэсэн дарааллаар бичих ѐстой.  
Orgil shopping center provides its customers with original, new, fantastic goods from USA. × 
Orgil shopping center provides its customers with fantastic, new, original goods from USA. √ 
 

2. Орхиц буруу ашиглах, олон тоогоор хэлбэржсэн нэр үгийн араас орхиц аваад хамаатуулах  
нөхцөлийн s-ийг нэмж бичих  алдаа  
The black one is my brothers' bike.  × 
The black one is my brother` s bike. √ 
students` s  × 
students`  √ 
 

3. Өгүүлбэрт хэрэглэж байгаа үгсээ үгийн аймгаар нь ялгахгүй, будилж солих,  тэмдэг нэр, нэр үг, 
үйл үгийг хэрэглэхдээ дагавар, угтвараас шалтгаалан буруу ойлгож буруу хэрэглэх  
She studies very good. × 
She studies very hard. √ 
Anir was waiting him patient. × 
Anir was waiting him patiently. √ 
 

4. Ялгац буруу хэрэглэх  
She is a pretty. × 
She is  pretty.  Эсвэл   She is a pretty girl. √ 
 

5. Зарим үгийг утгын хувьд хооронд нь андуурч бичих  
Wether forecast warned about hurricane. × 
Weather forecast warned about hurricane. √ 
It` s≠ its   
Their≠They`re≠ Theirs  
Lose≠ Loose 
Weather≠ whether  
Father≠ farther  
It` s – it is болон it has гэсэн хоѐр үгний товчлол 
Its – хамаатуулах хэлбэр бөгөөд, үүний гэсэн утгатай  
It` s main goal is to support the students to get higher scores on their exams.  
Its main goal is to support the students to get higher scores on their exams.  
Their – тэдний , They` re - тэд бол, Theirs – тэднийх  
They`re parents must be there. × 
Their parents must be there. √ 
 

6. Цэг, таслал буруу тавих 
Mr. Orgil office manager of Tavan sharge said ―We are ready to  open our new e-stores‖. × 
Mr. Orgil Nayan, office manager of Tavan Sharga LLC, said, ―We are ready to  open our new e-
stores.‖ √ 
 

7. Бүрэн бус өгүүлбэр бичих  
And helped me to fulfill my dreams into real.  × - (Өгүүлэгдэхүүнгүй бүрэн бус өгүүлбэр ) 
Ms. Gerel helped me to fulfill my dreams into real. √ 
  

8. Өгүүлэгдэхүүн, өгүүлэхүүний зохицолын алдаа  
The most interesting one of the Korean dramas are ―The cunning single lady.‖ × 
The most interesting one of the Korean dramas is ―The cunning single lady.‖ 
(Энэ өгүүлбэрийн өгүүлэгдэхүүн нь one бөгөөд dramas биш тул үйл үгийг is гэж хувиргана.)  
The two main goals of my life is to be generous and to have no regrets. ×  
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The two main goals of my life are to be generous and to have no regrets. √ 
(Энэ өгүүлбэрт goals гэдэг нь өгүүлэгдэхүүн тул үйл үгийг үүнтэй зохицуулан бичнэ.) 
My brothers or my sister come every day to see dad. × 
My brothers or my sister comes every day to see dad. √ 
My brother or my sister commute every day from Ulaanbaatar. × 
My sister or my brothers commute every day from Ulaanbaatar. √  
(Олон тоогоор хэлбэржсэн нэр үг болоод ганц тоогоор хэлбэржсэн нэр үгс нэг өгүүлбэрт  

хэрэглэглэглэхэд үйл үгийг аль ойр байгаа нэр үгтэй нь зохицуулан хувиргаж хэрэглэнэ. ) 
The team was taking all the responsibility themselves. × 
The team were taking all the responsibility themselves. √ 
The team were  honored for its achievement. × 
The team was honored for its achievement. √ 
(Хэсэг бүлгийг илэрхийлсэн өгүүүлэгдэхүүн нь ганц тоо, олон тооны аль алинаар хэрэглэгддэг 
бөгөөд тухайн тохиолдолд аль утгаар нь илэрхийлж байгаа өгүүлбэрийн бусад гишүүдээс 
харж болно. ) 
Each of these designs coordinate with others. × 
Each of these designs coordinates with others. √ 
Many of these designs coordinates with the others. ×  
Many of these designs coordinate with the others. √ 
(Many гэдэг нь олон тоог зааж байгаа, each гэдэг нь ганц тоог зааж байгаа бөгөөд of 
холбоосоор холбогдсон байгаа тул many , each гэсэн үг нь өгүүлэгдэхүүний үүрэг гүйцэтгэнэ. 
Иймд өгүүлэхүүнийг  many, each –тэй зохицуулна.)   
 

9. Төлөөний нэрийг шаардлагагүй тохиолдолд хувирган бичих  
Mr. Orgil said, ―His job is tough and interesting.‖ × 
Mr. Orgil said, ―My job is tough and interesting.‖ √  
(энэ өгүүлбэр нь тухайн хүний хэлсэн үгийг шууд иш татан авсан тул төлөөний нэрийг 
хувирган бичих шаардлагагүй.) 

10.  Том үсгээр бичих газар жижиг үсгээр, жижиг үсгээр бичих газар том үсгээр бичиж байна    
o Англи хэлний би гэсэн үг болох I –г үргэлж томоор бичнэ.  
o Хүний нэр, газар орны нэр, байгууллагын нэр зэрэг оноосон нэрийг томоор эхлүүлэн бичих 

ѐстой  
o Жинхэнэ нэр болох үзэг, дэвтэр зэрэг хэн юу гэсэн асуултанд хариулагдах болгоныг томоор 

бичээд байж болохгүй  
o Шинээр өгүүлбэр эхлүүлэхдээ томоор эхлэн бичих ѐстой 
o Англи хэлэнд гараг, баяр ѐслол, сарын зэрэг оноосон нэрийг мөн томоор бичих ѐстой байдаг.  

 
Утга, хэлбэрийн алдаа  

1. Сэдэвтээ хамааралгүй зүйлийн талаар бичих;  
Анхааралгүй, эсвэл тухайн сэдэвээ сайн мэдэхгүйгээсээ болж сэдэвт огт хамааралгүй зүйлийг 
бичих алдаа түгээмэл байна. Жишээ нь: Монгол улсын Ардын зураач Д.Амгалангийн ―Сайн 
байна уу ээж ээ‖ зургийн талаар дүрсэлсэн цогцолбор бичнэ үү гэсэн даалгаварын дагуу 
бичихдээ зураг зурагдсан түүх, зураачийн түүх намтар гэх мэтийг оруулан бичсэн байсан нь 
сэдэвт огт хамааралгүй тул тухайн цогцолборыг муу үнэлгээ авахад хүргэж байгаа юм.  

2. Хүний санааг авч бичих, энэ нь оюуны хулгай болж байгааг өөрсдөө ч мэдэхгүй байх;  
Өөрсдийн санааг баяжуулах, ажлаа хөнгөвчлөх үүднээс бусад эх сурвалжуудаас, ялангуяа 
интернэтээс бусдын бичсэн бэлэн цогцолборыг бүрэн эхээр нь болон хэсэгчилэн хуулж авсан 
байсан бөгөөд энэ нь тухайн хүний бичсэн санаатай авцалдахгүй, интернэт гарчиг, үг 
өгүүлбэрийг оруулан хайхад гарч ирж байгаа тул үнэхээр амжилтгүй болох нь тодорхой. Тэгээд 
ч бусдын хийсэн зүйлийг хулгайлна гэдэг нь ухамсаргүй хэрэг болно.  

3. Бичиж буй цогцолбороо эхний хэсэгт нь танилцуулан бичих;  
Энэ нь хуудасаа дүүргэх гэж байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлдэг бөгөөд бичсэн цогцолбор бүр 
дээрээ миний нэрийг тэр гэдэг, би энэ удаагийн цогцолбортоо ийм сэвдээр ийм ийм асуудлыг 
хөндөн бичих гэж байна гэх мэтчилэн таилцуулан бичих нь уйтгартай, нуршуу, цаг үрсэн ажил 
юм.  
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4. Стандарт бус хэмжээ ашиглах;  
Хэт жижиг хэмжээтэй бичих нь уншиж байгаа хүндээ зовиуртайгаас гадна уншигчид 
зориулагдаагүй мэт сэтгэгдэл төрүүлдэг. Харин эсрэгээрээ хэт том хэмжээтэй бичих нь хуудас, 
мөрөө олон болгох заль мэт санагдагддаг. 

5. Логик дэс дараалалгүй бичих;  
Цогцолбороо бичихдээ санаагаа цэгцэлж бэлтгээгүйгээс логик дэс дарааллыг нь алдагдуулан 
цогцолборын дуусах дөхсөн үед гол санаатай нь огт хамааралгүй шинэ санааг гэнэт гаргаж 
тавих зэрэг алдаа мөн түгээмэл байна.  

6. Хураангуйлал ашиглах;  
Хэрэв хэн нэгний хэлсэн үгийг л иш татан ашиглаагүй л бол  
don't, won't can't, isn't зэрэг хураангуйллыг ашиглахаас зайлсхийх ѐстой. Харин оронд нь  do not, 
will not, cannot, is not гэж хэрэглэвэл тохиромжтой.  

7. Үсгийн алдаа  гаргах; 
 хэрэв компьютер дээр бичиж байгаа тохиолдолд үг үсгийн алдаагаа хялбархан засах 
боломжтой. Бүтэн цогцолборын алдааг засахад бэлэн программаар ганц минут л хангалттай.  

8. Гарчиглах;  
Өөрийн бичсэн цогцолбортоо гарчиг огт тавихгүй байх, эсвэл даалгаварын нэрийг тэр чигээр нь 
хуулж бичих, гарчигаа голллуулалгүй, мөрийн эхэнд бичих зэрэг алдаа гаргаж байна.  

9. Хэт том үг, ховор хэрэглэгддэг  үгс хэрэглэх, олон үг хэрэглэж нуршуу бичих;  
Anir believed, but could not confirm, that Bilguun had feelings of affection for her. × 
Anir assumed Bilguun liked her. √ 
Эхний өгүүлбэрт нийт 14 үг хэрэглэсэн байхад яг ижил утгатай дараагийн өгүүлбэрт 5 үг л 
хэрэглэсэн байна.  
I have participated in summit on smoking in public places. × 
Great seven have had a summit last year. √ 
Summit гэсэн үг хэдийгээр хурал, чуулган гэсэн үг мөн боловч дэлхий хэмжээний чуулганы 
тухай бичихэд хэрэглэвэл оновчтой.  

10. Эхний бичвэрээ засварлаж, дахин сийрүүлэн бичдэггүй;  
Эхний бичсэн ноорогоо дахин хянаж засварладаггүйгээс санамсаргүй гаргасан үг үсгийн алдаа, 
цэг, таслал хаях, илүү үг бичих зэрэг өөрсдийн мэдэж байгаа засч чадах алдаануудаа ч засахгүй, 
эмх замбараа муутай, гол өгүүлбэрээсээ санаа нь зөрсөн, дүгнэлтэндээ зарим өгүүбэрээ дахин 
дахин хуулан бичсэн зэрэг хангалтгүй байдлууд ажиглагдлаа.  

 
Алдааг засах   
Цогцолборыг бичиж дууссаны дараа үг нэг бүрээр, өгүүлбэр нэг бүрээр дахин хянах 

хэрэгтэй. Ингэхдээ эхлээд дүрмийн хувьд ямар алдаа байгааг хянаж, дараа нь агуулга хэлбэр 
дээрээ ажиллавал илүү дээр.  

 
Дүрмийн алдаа байгаа эсэхийг нягтлахдаа:  

1. Өгүүлбэр бүрийнхээ өгүүлэгдэхүүнийг дугуйлж, өгүүлэхүүн бүрийг доогуур нь зурж 
тэмдэглээд бүрэн өгүүлбэр бичиж чадсан эсэхээ хянах;  

2. Ингээд зурсан өгүүлэхүүн бүрийнхээ цагийг зөв хувиргасан эсэхийг нягтлах; 
3. Дугуйлсан өгүүлэгдэхүүн бүрээ олон тоо, ганц тоон дээр зөв бичигдсэн эсэхийг хянаж, ялгац 

гишүүн байх ѐстой эсэхийг нягтлах;  
4. Үсгийн алдаа байгаа эсэхийг хянана. Гараар бичиж байгаа тохиолдолд зөв бичсэн эсэхдээ 

эргэлзэж байгаа үгээ толь бичгээс харах болон компьютерт оруулан нягтлах;  
5. Эцэст нь цэг, тэмдэг ч дүрэмтэй тул зөв хэрэглэсэн эсэхээ сайтар нягтлах хэрэгтэй.  
 
Утга, хэлбэрийг алдаа байгаа эсэхийг нягтлахдаа:   
1.  Стандарт форматын дагуу бичигдсэн эсэхийг тулгаж нягтлах, ялангуяа догол мөрөө зөв авсан 

эсэх, гарчигаа голлуулж, нэр хаягаа зөв бичсэн эсэхээ анхаарах; 
2. Бүтэн бичвэрээ уншиж үзээд хамгийн ерөнхийгөөсөө задарч, дэд санаануудад дэлгэрэн 

бичигдсэн байгаа эсэхэд дүгнэлт өгөх; 
3. Өөрийн бичсэн зүйл өөртөө алдаагүй зөв харагдаад байдаг тул өөр хүнээр уншуулж, хянуулах; 
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4. Гол өгүүлбэртээ гаргасан ерөнхий санаа бичвэрийн туршид алдагдаагүй байж чадаж уу гэж 
харах; 

5. Бичвэрийн агуулга логик болон цаг хугацааны дэс дарааллын хувьд зөв байгаа эсэхийг хянах; 
 

Англи хэлний бичгийн ур чадварыг сайжруулах, сайн эссэ, цогцолбор бичихэд юуг 
анхаарах вэ?  

1. Эхлээд бичих сэдвийнхээ тухай сайн эргэцүүлэн бодох;  
2. Бичвэрээ бичиж эхлэхээс өмнө өгүүлэх гол санаа, бичвэртээ оруулах жишээ баримт, дүгнэлт 

зэргээ цаасан дээр буулгаж, зохион байгуулалт хийх, бэлтгэх – үүнд free writing, outline, concept 
map, venn diagram зэргийг ашиглах; 

3. Сайн бичигдсэн бичвэрүүдийг уншиж байх; 
4. Дүрмийн мэдлэгээ дээшлүүлэх;  
5. Үгийн сангаа баяжуулах;  
6. Цэг, тэмдэг тавихдаа хайхрамжгүй хандаж болохгүй; 
7. Хэн нэгнээс, ямар нэг эх сурвалжаас иш татсан бол заавал эх сурвалжаа дурдаж, тайлбар хийж 

байх; 
8. Өөрийнхөө материал дээр өөрөө засвар хийж сурах;  
9. Бусдаар хянуулах, заавал хянаж засварлаад сийрүүлэн бичиж сурах;  
10. Бичсэн бичвэр бүр дээрээ засвар хийж олсон алдаа болгоноо тэмдэглэж авч байх, энэ нь дараа 

дараагийн бичвэрт дахин давтагдахгүй байх тал дээр анхаарахад чинь тус болно.  
11. Стандарт форматыг цээжилж, ноорог бичихдээ ч стандартаа баримтлах. 
 

Дүгнэлт 
Энэхүү 143 оюутны бичгийн ажил дээр үндэслэн түүж авсан түгээмэл алдаануудыг 

судалсанаар англи хэлний багш нар, оюутнуудад аль алинд нь үр өгөөжтэй. Англи хэлний багш 
нар эдгээр түгээмэл алдааны жишээ болоод зайлсхийх арга замуудыг хичээлдээ ашигласанаар бүх 
түвшинд англи хэл сурч байгаа оюутнуудын бичгийн ур чадвар сайжирч, дээрх түгээмэл алдааг 
давтахгүй, сайн цогцолбор бичиж сурахад нь тус дэм болно  гэж үзэж байна.  
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FACEBOOK БУЮУ ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ 

АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТАНД ХЭРЭГЛЭХ НЬ 
 

Ж.Баярмаа1 
Ц.Энхмаа2 

Abstract 
Using the Facebook in the lesson was a new experience for students, not only technology-wise but also 
using the English language in the classroom also outside the classroom. It was observed that following the 
incorporation of the Facebook activity many of the more introverted students became more motivated in 
class and were actually talking more with their classmates. It was also noticed that students began to 
express more opinions and give extended reasoning in not only their face-to-face interactions but also in 
their written classwork. They become more creative and careful writers. While it is impossible to say that 
social networking was the reason for these differences, it can be said that it possibly played a role and 
these types of activities do show promise as they appear to give students choices and opportunities to have 
control over their own learning.  These kinds of opportunities and environments may create conditions for 
facilitating the development of learner autonomy. This learning strategy also provides a way to model 
professional communications via social media. Optional participation with no interaction requirements 
was a key instructional design element that enabled the informal learning environment.  
 
Түлхүүр үг 
интернет, facebook, хэл сурах, coшиал медиа буюу олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, оюутны 
сонирхол, орчин үеийн чиг хандлага 
 
Орчин үед судлаачдын заах аргын судалгаанд гадаад хэлийг суралцагчийн сонирхол дээр 

тулгуурлан тэдний сэдэл тэмүүллийг төрүүлэх замаар сонирхолтой аргаар заах нь зайлшгүй чухал 
болохыг харуулсан олон өгүүлэл бичигдсэн. Энэ нь судлаачдын анхаарлыг татсан төдийгүй 
боловсролын салбарт англи хэл заах аргаа орчин үеийн чиг хандлагатай нийцүүлэх шаардлага 
зайлшгүй гарч байна гэдгийг харуулсан.  

Багш бидний гол асуудал бол хичээлээ үр өгөөжтэй шинэлэг, сүүлийн үеийн заах аргыг 
ашиглан заах, оюутны сурах сэдлийг идэвхжүүлэх мөн олон түвшин бүхий оюутанд англи хэлний 
сонсох, ярих, бичих, унших дадлыг нэгэн түвшинд хөгжүүлэхэд анхаарах явдал юм. Бид 
хөтөлбөрийн дагуу, батлагдсан сурах бичгээр оюутныг дүрмийн дасгал, бичвэр текст уншиж 
ойлгох дасгал хийлгүүлэх, зохион бичлэг бичүүлэх, харилцан яриа зохиолгох, мэтгэлцээн 
хэлэлцүүлэг зохиох гэх мэт сурах бичигт өгөгдсөн уламжлалт дасгалын аргыг хэрэглэдэг. Үүнээс 
гадна сүүлийн үеийн техник технологийн хөгжил дэвшлийг ашиглан оюутны ихэнх цагаа 
зарцуулдаг тэдний сонирхдог интернет вэбсайт болох Facebook, Twitter, Google, Youtube болон 
видео кино, орчин үеийн дууг хичээлд хэрэглэх гээд олон нэмэлт аргыг ашигладаг. Энэ илтгэлдээ 
дээрх дурьдагдсан аргуудаас Facebook буюу олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг англи хэлний 
хичээлд хэрхэн ашиглах, уг аргыг хэрэглэсний ашиг тусын талаарх асуудлыг хөндөхийг зорилоо.  

Өнөөдөр залуусын амьдралыг орчин үеийн дуу хөгжим, шинэ кино, интернет сайтгүйгээр 
төсөөлөхийн аргагүй. Оюутнууд тэр байтугай багш нар бид олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл 
болох Facebook болон Twitter хуудсыг өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэж бусадтай харилцах, 
тэдний тухай мэдээлэл олж авахад хэрэглэж байна. Тиймээс  бид өөрсдийн болон оюутан 
суралцагчын энэ талыг тэдний хэл сурах, хэлний дадлаа хөгжүүлэх нэг арга хэрэгсэл болгон 
ашиглаж болно. Орчин үед хүмүүс social media буюу олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болох 

                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Их Британи, Америк судлалын тэнхим   
2 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Их Британи, Америк судлалын тэнхим 
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Youtube, Twitter, Facebook, Blog-ийг өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, өөрсдийн хийсэн бичлэг, 
авсан зургаа найз нөхөдтэйгээ онлайнаар хуваалцахад өргөнөөр ашиглаж байна. Мөн эдгээр сайт 
нь олон залуусын хувьд хүмүүстэй танилцах, алс буй найзтайгаа харилцах, яс үндэс, шашин, ажил 
мэргэжил үл харгалзан хүмүүстэй итгэл төгс харилцах гол түлхүүр нь болдог. Тиймээс бид 
Facebook-гээр дамжуулан оюутны англи хэл сурах сонирхолыг улам төрүүлэх, танхимаас гадуур 
англи хэлний орчин бүрдүүлэхийг зорьсон юм.  

Энэ талаар олон эрдэмтэд өөрсдийн судалгаа бүтээлдээ дурдсан байдаг. Үүнд хэl судлаач 
С.Д. Крашэн хэлэхдээ:  S.D. Krashen: ―Natural grammar learning is more effective than dry exercises‖ 
буюу ―Уламжлалт дасгалуудаас илүүтэйгээр амьдрал дээр гардаг өдөр тутмын хэлзүйг сурах нь 
илүү өгөөжтэй юм‖. Тиймээс бид social media буюу олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг хэрэглэн 
тэдний хэл сурах сонирхлыг сэдэлжүүлэхийг зорьсон. 
 2012 онд Японы Осака хотноо болсон Asian Conference on Education 2012 /IAFOR/ хуралд 
бид илтгэл хэлэлцүүлж байхдаа анх Британий профессор багш Facebook-ийг сургалтандаа хэрхэн 
өгөөжтэй хэрэглэж болох арга зам, өөрийн туршлагын талаар илтгэл тавьж хэлэлцүүлснийг 
сонссон бөгөөд энэ илтгэл нь олон багш судлаачдын анхаарлыг татсан. Тэр үеэс энэ талаар 
сонирхон судлаж хичээлдээ хэрэглэхийг зорих болсон.  
 

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг сургалтанд хэрэглэх нь 
  Англи хэлийг суралцагч оюутны хувьд хэлний дөрвөн дадал болох ярих, сонсох, бичих, 
унших дадлыг тэгш хөгжүүлэхийг чармайдаг хэдий ч тэдний хувьд ярианы болон бичгийн дадлаа 
сайжруулахад бэрхшээл илүүтэй тулгардаг. МУИС-д гадаад хэлийг мэргэжлийн түвшинд 
суралцахад  сургалтын төлөвлөгөөний дагуу нийт 120 кредит үзэхээс 90 багц цагийг тухайн 
хэлний мэргэжлийн суурь болон мэргэшлийн хичээлийг үзэхэд  зарцуулдаг. /2012 оны сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу/ Үүнээс нийт 8 улирлын явцад 18 багц цагийг  ярианы хэлний хичээл, 12 
багц цагийг бичгийн хэлний хичээл үзэхэд зарцуулдаг.  Энэ нь тухайн оюутан өөрийн бичгийн 
болон ярианы хэлний чадварыг нэмэгдүүлэхэд хангалтгүй юм. Тэдэнд англи хэлээ сайжруулах 
орчин нөхцөл бага, бусад төрлийн хичээлийн ачаалал их, мөн хувийн амьдрал гээд англи хэлээ 
сайжруулах давтах цаг зав хомс. Тиймээс багш бидний зорилго оюутныг идэвхжүүлэх, тэдний 
англи хэлээ давтах орчин нөхцлийг хичээлээс гадуур байнга бүрдүүлэхийг зорих явдал юм. 

Өнөөгийн сургалтанд бид интернет сайтыг сургалтанд 3 зорилгоор хэрэглэж байна. 
/Жерими Хармер. Англи хэлийг заах нь, 255 хуудас/ Үүнд нэгдүгээрт мэдээлэл олж авах, солилцох 
илтгэл хэлэлцүүлэх, аудио болон видео хэлбэрээр ашиглаж байна. Тэгвэл бид үүнийг арай өргөн 
хэлбэрээр ч хэрэглэж болно. Тиймээс дээр дурдагдсан олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг 
хичээл сургалтанд хэрэглэхэд нэгд үнэгүй, хоѐрт суралцагчдад сонирхолтой, хэрэглэхэд хялбар 
мөн суралцагч өөрийн үзэл бодлоо нэг загварт баригдалгүй чөлөөтэйгээр бодит байдалд 
илэрхийлдэгээрээ давуу талтай. Тэгэхдээ оюутныг сэдэлжүүлэхдээ багш юуны өмнө оюутны 
түвшин хэрэгцээг зөв тодорхойлох нь ашиг тустай. Ямар хичээлд аль түвшингийн оюутанд 
хэрэглэх нь зохимжтэй вэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Интернет сайтыг дундаас өмнөх буюу pre-
intermediate, дунд буюу intermediate түвшингийн оюутнуудад ярих, бичих, сонсох дадлыг 
хөгжүүлэх хичээл дээр харин ахисан түвшин буюу upper болон advanced түвшингийн оюутанд 
дээрх хичээлүүдээс гадна орон судлалын хичээл болох Англи хэл соѐл, Британий Боловсролын 
түүх, Британий түүх хичээлд улам  боловсронгуй маягаар блог буюу онлайн хичээл маягаар 
хэрэглэсэн нь зохих үр дүнгээ өгсөн. 
 

Сургалтанд хэрэглэгдэж болох сайт 
Англи хэлний сургалтанд хэрэглэж болох олон нийтийн мэдээллийн  сайтууд байдаг. Үүнд 

Youtube, Twitter, Facebook-ийг нэрлэж болно. Эдгээрийг багш суралцагчийн түвшин, сурах 
зорилгод тохируулан хичээлд хэрхэн оновчтой зөв хэрэглэж болох талаар товч дурдья. 

Youtube: Оюутны хамгийн их тандалттай сайтын нэг. Тэдний хүсэл сонирхолд тулгуурлан 
өөрсдийнх нь хийсэн сонирхолтой бичлэг, асуудал дэвшүүлсэн бичлэгийг сэдэвтэй холбон үүний 
дагуу ярилцлага, мэтгэлцээн зохиох эсвэл үзэл бодлоо санал дүгнэлтээ илэрхийлэх боломжийг 
оюутанд олгоно. Улирлын эцэст хамгийн сонирхолтой видео бичлэгийг шалгаруулж болно. Энэ 
сайтыг ярианы хэлний хичээлд хэрэглэх нь зохимжтой. 

Twitter: Оюутан бүр өөрийн twitter буюу жиргээний хуудастай. Тэд үргэлж алдартай 
хүмүүс болон найз нөхдийнхөө жиргээг үзэж  санал бодлоо илэрхийлдэг. Твитэр нь бусдыгаа 
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бодвол хязгаарлагдмал буюу 140 тэмдэгтийн дотор өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх байдаг. Энэ нь 
оюутны бүтээлч байдлыг төрүүлдэг. Твитэрийг янз бүрийн аргаар хичээлд хэрэглэж болно. 
Алдартай хүмүүсийн жиргээг англи руу буулгах, эсвэл тэдний хэлсэн үгийн талаар хоорондоо 
мэтгэлцээн өрнүүлэх, эсвэл багш сонирхолтой түүх эхлүүлээд бусдыг үргэлжлүүлэхийг уриалж 
болно. 

Facebook: Энэхүү сайт нь бусад сайтыг бодвол суралцагч бүр өөрийн гэсэн вэб хуудастай, 
өдрийн 50-90 хувийг оюутан Facebook-ээ хэрэглэхэд зарцуулдаг. Facebook-ийг сургалтанд 
хэрэглэх нь оюутны унших, бичих дадлыг сайжруулахын зэрэгцээ тэдэнд үгийн сангаа баяжуулах, 
харилцах, мэтгэлцэх, шүүмжтэй хандах талаа хөгжүүлэхэд нь том боломжийг олгодог.   

 
Сургалтанд хэрэглэх нь 
Facebook гэж юу бэ? Бидний сайн мэдэх wikipeadea сайтад сошиал сүлжээний үйлчилгээ 

үзүүлэх онлайн компани хэмээн тодорхойлжээ. 
Facebook-ийг багш нар яагаад хичээлд хэрэглэхэд илүү байдаг нь дараах шалтгаантай. Үүнд: 

1. Хэрэглэхэд хялбар. 
2. Англи хэлээ сайжруулах гадаад орчинг бий болгоно. 
3. Оюутан бүр өөрийн вэб хуудастай бөгөөд тэдний өдөр тутмын хэрэглээ нь. 
Бид Facebook-ийг ямар хичээлд хэрэглэх, мөн ямар дасгал санал болгох, оюутанг академик 

хэлбэрээр хэрэглэж хэвшүүлэх, хамтаар ажиллах сонирхолыг төрүүлэхэд анхаарлаа хандуулах нь 
зүйтэй. Нэгдүгээрт явуулах хичээл, ангиа тогтоод дараах зарчмаар явуулна.  
Хичээл явуулах зарчим: 

1. Багшийн хичээлийн төлөвлөгөөг боловсруулна. 
2. Ангиараа хичээлд зориулан Facebook-ийн нэгдсэн ангийн хаалттай групп үүсгэнэ. 
3. Ангиараа дүрмээ хийж батлах. Үүндээ ямар зарчим тавигдах, яаж үнэлэх, хэрэглэж 

болохгүй бүдүүлэг үг хэллэгийг хориглох гэх мэт. 
4. Эхний хичээлийн сэдвийг энгийн оюутны сонирхолыг татсан сэдэв сонгож тэдний 

ажиллах урам зоргийг бүрдүүлж цаашид ажиллах сонирхолыг төрүүлнэ. 
Энэ хичээлийн жилд энэхүү олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг дараах хичээлүүд 

туршиж хэрэглэв. Британи судлалын 3 ангийн 39 оюутантай Британий боловсролын түүх, 24 
оюутантай Английн нийгэм, соѐл лекцийн хичээлд British Education нэртэй ангийн хаалттай 
группыг нээж хичээллээ. Бид өнгөрсөн хичээлийн жилд англи хэл шинжлэлийн 20 оюутантай 
ангид Яриа бичгийн хэлний практик хичээлд Writing skill нэртэй хичээлийн хаалттай группийг 
нээж хэрэглэсэн бол энэ жил лекцийн хичээлд туршилт болгон анх удаа хэрэглэлээ. 

Туршилт хичээлийг энэ жил лекцийн хичээлд сонгосон учир нь нэгд мэргэшлийн хичээл, 
хоѐрт хичээл нь сэдвийн хүрээнд бие даан уншиж ойлгох материал ихтэй, мөн оюутнууд 
presentation буюу илтгэл хэлэлцүүлэх шаардлагатай, ангид олон оюутан уг хичээлийг сонгосон нь 
хичээлийн цагт багтахгүй зэргийг харгалзан үзэж сонгосон болно.  

Хичээлдээ оюутан бүрийг татан оруулах, нэмэлт унших материалыг өгөөд ангийн группэд 
хэлэлцүүлэг явуулах замаар мэдлэгийг нь нэмэх, шалгах, шинэ хичээлийн сэдвийг урьдчилан 
зарлаж оюутанд нээлттэй болгох, энэ талаар урьдчилан өөрсдийн мэдлэгийн хүрээнд ярилцах, 
өөрт байгаа сонирхолтой материалыг бусад оюутантай хуваалцах боломжийг олгосон нь ихэнх 
оюутны сэтгэлд нийцсэн гэж үзэж байна.  

Мөн оюутнууд өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд өөрсдийн судлан хийсэн илтгэлийг ангид 
илтгэхийн зэрэгцээ дараа нь уг илтгэлээ онлайнаар групптээ тавьж асуулт хариулт явуулсан нь үр 
дүнтэй боллоо. Тэгснээр хичээлийн цагийг хэмнэхийн зэрэгцээ олон оюутныг оролцох боломжийг 
нээж өгсөн. Мөн хичээлдээ тодорхой шалтгаанаар ирээгүй оюутнууд онлайн хэлбэрээр бусдын 
ажилтай танилцах мөн санал шүүмжээ хэлэх боломжийг олгосон давуу талтай байсан. Оюутны 
илтгэлийг онлайн хэлбэрээр тавихаас гадна багш өөрийн лекцийг тухайн өдрийн орой нь тодорхой 
хугацаанд тавьсан нь хичээл дээр ойлгоогүй зүйлсээ нягтлан үзэх боломжийг оюутанд олгосон. 
Гэвч зарим оюутан үүнийг буруугаар ашиглан хичээлийн цаг дээр хичээлээ анхаарахгүй өөр юм 
хийх сөрөг тал ажиглагдсан.  

Бид Facebook-ийг хичээлд хэрэглэхдээ олон дасгалыг санал болгон хэрэглэсэн.  Үүнээс 
заримыг дурдвал: 

 Mystery guest буюу нууцлаг зочин. Багш эсвэл ангийн нэг оюутан англи буюу америк 
хүнийг урьж ярилцлага өрнүүлэх. Үүнийг ярианы хичээл дээр хэрэглэж болно. Мөн 
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орон судлалын хичээлд ч хэрэглэхэд тохиромжтой. Английн нийгэм, соѐлын хичээл 
дээр тухайн сэдвээр лекц уншсны дараа нэг удаа англи хүнтэй хэлэлцүүлгэ зохиосон нь 
оюутнууд тухайн сэдвээс гадна чөлөөт сэдвээр асуулт асууж ярилцсан нь оюутанд их 
таалагдсан.Тухайн хүнийг заавал сургууль дээр авчрах шаардлагагүй тул гадны зочид 
оролцох дуртай байдаг. 

 Puzzle day буюу таавар таалгах өдөр. Багш эсвэл оюутан таавар бичиж таалгана. Олон 
оюутан оролцуулахын тулд цаг зааж өгч болно. Жишээ нь хариуг 10-16 цагийн хооронд 
авна. Хариуг 16 цагт бичиж хамгийн эхний таасан хүнийг зарлана. 

 Key words буюу түлхүүр үг. Багш дараагийн хичээлийн сэдвийн нэр эсвэл холбогдох гол 
түлхүүр үгийг бичээд оюутнуудаас шинэ хичээлийн сэдвийг таалгах, анги эсвэл 
бүлгүүдийн дунд жижиг хэлэлцүүлэг мэтгэлцээн зохиох. 

 Puzzle day буюу таавар таалгах өдөр. Багш эсвэл оюутан таавар бичиж таалгана. Олон 
оюутан оролцуулахын тулд хариуг бичих хугацааг урт өгнө. Жишээ нь 10-16 цагийн 
хооронд хариуг илгээнэ үү гэх мэт. Хариуг 16 цагт бичиж хамгийн эхний таасан хүнийг 
нийтэд зарлана гэх мэт. 

 Key words буюу түлхүүр үг. Багш дараагийн хичээлд заах сэдвийн нэр эсвэл холбогдох 
гол түлхүүр үгийг бичээд оюутнаар шинэ хичээлийн сэдвийг таалгах, ангиа эсвэл 
бүлгийн дунд жижиг хэлэлцүүлэг мэтгэлцээн зохионо. 

 Students as teachers буюу оюутан багш. Оюутныг өөрсдийнхөө болон бусдын ажилд 
шүүмжлэлтэй хандаж алдаа дутагдлыг нөхөрсөгөөр хэлэх. Энэ дасгал нь оюутны 
бүтээлч болон шүүмжлэлт сэтгэлгээ, өөртөө итгэлтэй байдлыг хөхүүлэн дэмжинэ. 
Зарим оюутан алдааг ил тод хэлэхэд дургүй байдаг тул хувийн мессежээр хандаж болно. 

 You are a writer буюу та өөрөө зохиолч. Өгүүллэгийн эхний өгүүлбэрийг бичиж 
орхисноор ангиараа уг зохиолыг дуусгах даалгавар.  

 Presentation time буюу илтгэл тавих. Оюутнууд онлайн хэлбэрээр илтгэлээ тавиж 
хэлэлцүүлнэ. 

 Source for next lesson буюу дараагийн хичээлд хэрэглэгдэх материалыг бэлдэх. Багшийн 
өгсөн сэдвийн дагуу оюутнууд хичээлд хэрэглэгдэх материалыг өөрсдөө бүтээж болно. 
/зурагт, видео гэх мэт/ Оюутны бэлдсэн материалыг хичээлд хэрэглэн хэлэлцүүлэг 
зохионо. 

 Translate the quotation буюу алдартай хүмүүсийн хэлснийг орчуулах. Хосоор бүлгээр 
ажиллах боломжтой. Дундаас дээш түвшингийн оюутны дунд уралдаан зарлаж хэний 
орчуулга сайн бэ гэдгийг шалгаруулж болно.  

 Interview буюу  ярилцлага. Дүр хуваарилан авч ярилцлага хийх. Дуртай дуучин, 
жүжигчнээ сонгон авч тэдний дүрд хувиран харилцан яриа өрнүүлэх. Ярианы болон 
үгийн сангийн хичээлд илүү тохиромжтой. 

 Book/Movie Review буюу сонгосон тухайн ном зохиол болон киноны талаар хэлэлцэж 
дүгнэх. Бичгийн хэлний хичээлд өргөн хэрэглэдэг. Өмнө нь зөвхөн багш тухайн 
оюутныг саналыг уншдаг байсан бол харин одоо бүгд үзэж сонирхох боломжийг 
олгоно. Гэвч сул оюутнууд үүнд оролцохоос зайлсхийдэг. 

 
 Group discussion буюу хэлэлцүүлэг. Багш хэлэлцэх сэдвийг сонгох хүнийг томилно. 

Сонгогдсон оюутан сэдвээ нийтэд зарлан хэлэлцүүлгийг эхлэнэ. Хэлэлцүүлэг дуустал 
хэний сонгосон сэдэв нууц байж болно. Энэ нь тэдний сонирхолыг төрүүлнэ. 

 Breaking news буюу шуурхай мэдээ. Ямар ч оюутан хэзээ ч өөрийн онцгой, шуурхай гэж 
үзсэн мэдээгээ хуваалцаж болно. Бусад оюутнууд сэтгэгдлээ хуваалцана.  

 
Facebook-ийг сургалтанд хэрэглэхэд гарах давуу тал 
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг англи хэлний хичээлд ашигласнаар олон давуу тал 

ажиглагдаж байна.  
 Оюутны ярих, бичих, унших дадлыг хөгжүүлсэн.  
 Оюутан дасгалыг гүйцэтгэхдээ дур сонирхолтой, тэдний хүсэл сонирхолд бүрэн 

нийцсэн байдаг. 
 Оюутан тухайн хэлний нэг загварт баригддаггүй. 
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 Оюутан хичээлд хэрэглэгдэх материалыг бүтээлчээр бий болгоно. /зураг, видео гэх мэт/ 
 Танхимаас гадуур англи хэлний орчинг тэдний сонирхолд нийцүүлэн бий болгоно. 
 Илүү оюутан төвтэй сургалт болдог.  
 Аль түвшингийн оюутанд зааж байгаагаас шалтгаалан багш өөрөө анхан шатны 

оюутнуудад зориулан хялбаршуулах эсвэл бусад ахисан түвшингийн оюутнуудад 
зориулан нэмэлт дасгал зохион ажиллуулах боломжтой. 

 Хувийн зан чанараас шалтгаалан олны өмнө өөрийгээ илэрхийлж чаддаггүй хүнд 
боломж олгоно. 

 Багш болон оюутан тухайн шинэ хичээлийн сэдэвт зориулан тохирох видео, зураг, 
өөрийн үзэл бодлыг урьдчилан постлосноор оюутанд warm-up activitу буюу уг сэдэвтэй 
танилцах урьдчилсан дасгал ―бэлтгэл буюу халаалт‖ болох боломжтой. 

 Ярианы хэлний хичээлд оюутны дунд явагдах мэтгэлцээн, ярилцлага нь хүний өдөр 
тутмын сэдэв болох хайр, энх тайван, үерхэл нөхөрлөл, найз, гэр бүл, дэлхий ертөнц, ан 
амьтан гэх мэт өргөн сэдвийг бүрэн хамардаг. 

 Оюутан өөрийн үзэл бодол, санал шүүмжээ бичихдээ нийтэд зориулж буй тул хянамгай, 
болгоомжтой хандаж үг өгүүлбэрээ сонгодог. 

 Оюутны үгийн санг баяжуулахын зэрэгцээ шинэ сурсан үг, дүрмээ бодит байдалд 
хэрэглэх боломжтой 

 Бусдаас суралцах. Сайн оюутны бичсэн бичвэрээс тухайн үг хэллэг, бүтцийг хэрхэн 
хэрэглэснийг өөрийнхтэйгээ харьцуулж үздэг. Үүнийг дэмжихийн тулд тухайн сэдвээр 
хамгийн сонирхолтой бичсэн бичвэрийг ангийн оюутны саналаар шалгаруулах нь 
тэдний сонирхолыг төрүүлдэг. Гэвч зарим тохиолдолд сайн оюутнууд байнга тэргүүлэх 
нь бусдын сонирхолыг бууруулдаг.  

 Англи хэлийг сайжруулахаас гадна оюутны итгэлтэй байдал, өөрийгөө үнэлэх мөн 
нийгэмших, бусадтай харьцах, үзэл бодлоо зөв илэрхийлэх соѐлд сургадаг. 

 Хэрэглэхэд хялбар заавал компьютерийн мэргэжилтэн байх албагүй. 
 Оюутан дуртай үедээ сайтад холбогдож хэлний орчинг бүрдүүлж болно. Гэртээ, 

ангидаа, гадуур найз нөхөдтэйгээ байхдаа гэх мэт. 
 Оюутанд зар мэдээлэл хүргэхэд түргэн шуурхай.   
 Шинэ хичээлийн өмнөх бие халаалт болон дараах ярилцлагыг өрнүүлэхэд боломжтой. 
 Ангийн уур амьсгалыг сайжруулж, дотно харилцааг үүсгэнэ. 
 Багш оюутнууд өөрсдийн ахиц дэвшлийг хянаж ажиглаж болно. 
 Оюутныг бие даан сурах дадлыг хэвшүүлнэ. 
 
Facebook-ийг сургалтанд хэрэглэхэд гарч болох дутагдалтай тал 
Facebook-ийг англи хэлний хичээлд үр өгөөжтэй ашиглах давуу талыг дурдахаас гадна бид 

гарч болох сөрөг талыг бас олж харан тэдгээрээс зайлсхийхийг хичээх хэрэгтэй. Одоогоор хичээлд 
Facebook-ийг хэрэглэж байхад ажиглагдсан зарим нэг дутагдалтай талыг дурдая. Үүнд: 

 Facebook-ийг хичээлд хэрэглэхдээ зорилгоо зөв тодорхойлж ойлгуулахгүй бол 
хэтэрхий энгийн хөгжилдөх хэлбэр бүхий болж болох. 

 Хичээлийн сэдэвт тохируулан оюутнууд ямар материал бэлтгэж оруулахыг урьдчилан 
хэлэхгүй тохиолдолд. 

 Хичээлийн эхний өдрөөс бие биенээ хүндлэх, хоорондоо зөв боловсон харилцах 
зарчмыг хэлж өгөхгүй бол бүдүүлэг үг хэллэг хэрэглэх, бусдыг гомдоох тохиолдол 
гардаг. 

 Зарим оюутан ичимхий бүрэг олны өмнө нээлттэй байж чадахгүй зэрэг хувь хүний 
онцлогийг анхаарах. Өөртөө итгэлгүй байдлаасаа болон уг хичээлийг ташаахгүй огт 
оролцохгүй байх.  

 Эсвэл оюутнууд хөгжилдөхөөс өөрөөр дагалдах дасгалыг хийхгүй, тэндээс шинэ юм 
олж сурахыг хичээхгүй байх. Цөөхөн хэдхэн үгийн хүрээнд эргэлдэх. Тэгэхээр 
сонирхолтой, эсвэл хамтаар ажиллуулах, оюутны бүтээлч сэтгэлгээг дэмжих дасгалыг 
бодож оруулах, жижиг уралдаан зохиох, хийсэн дасгалыг дүгнэх зэргээр уг байдлаас 
зайлсхийхийг оролдох. 



 
 

131 
 

 Эхнээс хичээл явуулах дүрэмд зөвхөн англиар харилцах гэдгийг сайн зааж өгөхгүй бол 
монголоор бичихийг  оролдох, бусдад муу үлгэр дууриалал болох магадлалтай. 

 Зарим оюутан гэртээ интернетгүй, эсвэл компьютергүйгээс хичээлд оролцохгүй, 
даалгавар хийхгүй байх. 

 Олон түвшин /multi-level/ бүхий ангид тохиромжгүй. 
 

Дүгнэлт 
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл буюу сошиал медиа буюу Facebook-ийг сургалтанд 

хэрэглэх нь оюутанд зөвхөн ангид бус танхмийн гадуурх англи хэлээ сайжруулах орчинг 
бүрдүүлэхийн зэрэгцээ дуртай цаг мөчдөө англи хэлээ сайжруулах давтах боломжийг олгоно.  

Оюутан Facebook-ийг зөвхөн найз нөхөдтэйгээ энгийн харилцааны маягаар хэрэглэхээс 
гадна академик хэлбэрээр хэрэглэж хэвшүүлэх, мөн сургалтанд хэрхэн үр өгөөжтэй хэрэглэж 
болохыг дээр дурьдагдсан аргууд харуулж байна. 

Энэ өгүүлэл нь багш танд олон  аргыг санал болгож байгаа бөгөөд та өөрийн оюутны хүсэл 
сонирхол, хичээлийн зорилго агуулагадаа нийцүүлэн алийг нь сонгох, хэрхэн өөрийн болгож 
өөрчилж болох давуу талтай юм. Нөгөөтэйгүүр энэ  арга нь багш хичээлдэээ хэрэглэхэд хялбар, 
олдоцтой, багш оюутны аль алины хүсэл сонирхолд нийцсэн байдаг.  
 

Номзүй 
1. Campbellс P. The Internet TESL journel. Vol IX, No2, February 2003 
2. Richards C. (editor) Teaching in Action. 1988, TESOL 
3. Patricia Glogowski. Teaching Writing with Online Tools. WeBLOGS, Teacher Training Program, July 

18, 2006 
4. Clayton Graves. Teaching Writing Skills with Online Tools-Creating Weblogs in the ESL Writing 

class, TESL Toronto Newsletter Summer, 2006 
5. Baron N. Always on. Language in an online and mobile world. New York: Oxford, 2010 
6. Benson P. Autonomy in language teaching and learning. Language Teaching, 2007, 40, 21-40 
7. Chun D. Using computer networking to facilitate the acquisition of interactive competence. System, 

1994, 22(1), 17-31 
8. Langer de Ramirez L. Empower English language learners with tools from the web. 2010, Corbin 

Press, USA 
9. Mork C. Using Twitter in EFL education. The JALT CALL Journal, 2009, 5(3), 41-56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

132 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ 
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ 

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР 
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ЗҮҮН БА ЗҮҮН ӨМНӨД АЗИЙН ЗАРИМ ОРНЫ  ХЯТАД ХЭЛНИЙ 

СУРГАЛТЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА  
(ЯПОН, СИНГАПУР, ТАЙЛАНД, МАЛАЙЗ) 

 
  Б.Гэрэлт-Ирээдүй1 

 
Abstract 
Nearly every country on the Asian continent provides Chinese language training and Japan was the first 
country among them to start Chinese language training. The author makes a comparative study of the 
history and present situation of Chinese language training in such Eastern and South Eastern Asian 
countries as Japan, Singapore, Thailand, Malaysia. Chinese language schools in these countries, the 
present situation of Chinese language training in them, students, textbooks, teaching staff, Chinese 
language research and teaching are examined. 
 
Түлхүүр үг 
хятад хэлний сургалт, бага сургууль, дунд сургууль, их сургууль, суралцагчид, багшлах боловсон 
хүчин, сурах бичиг 

   
Дэлхийн хятад хэлний сургалт маш урт удаан хугацааны түүхтэй бөгөөд энэ нь дэлхийн 

олон орон Хятадтай харилцаж ирсэн үеэс хөгжиж эхэлсэн байна. Улс орнуудын түүх, газарзүйн 
нөхцөл байдлаас хамааран хятад хэлний сургалт Ази тивийн орнуудад арай эрт, тухайлбал, 
Солонгос, Япон зэрэг оронд МЭ 3-р зуунд эхэлсэн нь Европын хятад судлалаас даруй 1000 гаруй 
жилээр түрүүлсэн ажээ. Эдүгээ Ази тивд Хятадтай хил залгаа Монгол, Пакистан, Энэтхэг, Балба, 
Бирм, Лаос, Вьетнам, Солонгос төдийгүй далайгаар хиллэдэг Япон, Филиппин, Индонез, Шри-
Ланка, цаашилбал Иран, Турк, Араб, Йемен болон Камбож, Малайз, Сингапур гээд хятад хэлний 
сургалт явуулдаггүй орон гэж бараг үгүй байна.  

Зүүн Азийн орнуудаас Япон, зүүн өмнөд Азийн орнуудаас Сингапур, Тайланд, Малайз 
улсын хятад хэлний сургалтын талаар хэдэн чиглэлээр харьцуулан судалж үзлээ.  

Хятад Япон хоѐр улс хэвийн харилцаатай болж, 1978 онд энх тайвны гэрээ байгуулснаас 
хойш хоѐр орон бүхий л талаар нөхөрсөг харилцаагаа хөгжүүлсээр ирсэн. Ялангуяа Хятад улс 
шинэчлэл, нээлттэй бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш эдийн засаг нь хурдацтай хөгжиж, 
хүчирхэгжсэнээр Япон улс нь Хятадын улс төрөөс эхлээд энгийн ард иргэдийг хүртэл анхааран 
сонирхож, хятад хэл сурахыг чухалчлах болжээ. Японд хятад хэл нь англи хэлний дараа 
хоѐрдугаарт орох гадаад хэл болж, хятад хэл сурч буй хүний тоо хоѐр саяд хүрээд байна. Сүүлийн 
үед япончуудын дунд интернетээр хятад хэл сурах шинэ хэлбэр нэмэгдсэн ба ингэж хятад хэл 
суралцагчдын тоо ойролцоогоор 200 мянга байдаг байна. Эдүгээ дэлхийн аль ч орон хятад хэлний 
сургалт явуулж буй цар хүрээгээрээ ч, хятад хэл үзэж буй хүний тоогоороо ч Япон улсын 
хэмжээнд хүрэхгүй байна.  

Харин зүүн Өмнөд Азийн орнууд нь эртнээс нааш Хятад улстай хамгийн ойр харилцаж 
ирсэн бөгөөд маш олон тооны хятад цагаач иргэд амьдардаг тул энэ бүс нутгийн олон оронд хятад 
хэлний сургалт судалгааны ажил маш эртнээс эхэлсэн байна.  

 
Нэг. Хятад хэлний сургалтын түүхэн хөгжил 
Зүүн Азийн орнуудаас Хятад, Япон хоѐр орон нь 2000 гаруй жилийн харилцааны түүхтэй. 

МЭ 3-р зууны сүүлээр хятад ном судар анх Солонгосын хойгоор дамжин Японд нэвтэрсэн байна. 

                                                     
1 Доктор, МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Ази судлалын тэнхим 
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285 онд Японы ханхүү Ваки Ирацүко (稚郎子) Хятадаас ―Шүүмжлэл өгүүлэл‖（论语）зэрэг ном 
авч Японд очсон Ван Рэнь（王仁）гэдэг хүнээс хятад хэл сурч байжээ. Энэ бол япончуудын хятад 
хэл сурах эхлэл байсан гэдэг. Үүнээс хойш япончууд хятад хэл сурч эхэлсэн ба ханз үсгийг 
ашиглан өөрсдийн бичиг үсгийг ч зохиосон байна. Судлаачдын үзэж байгаагаар Японы өнцөг 
булан бүрт ханз үсэг бүрэн тархсан үе бол МЭ 7-р зуун юм. Гэхдээ 1984 онд Айчи (爱知) мужийн 
нутгаас МЭ 5-6-р зууны үед холбогдох, ханз үсэг сийлсэн вааран сав олдсон байна. Энэ нь ханз 
үсэг Япон улсын газар бүрт түгэн дэлгэрсэн үеийг нэгэн зуунаар урагшлуулж байгаа хэрэг болсон 
бөгөөд мөн Японы хятад хэлний сургалт Европын орнуудаас багаар бодоход 1000 жилээр өмнө 
эхэлсэн гэдгийг баталж байгаа юм [1.х2]. Ийнхүү ханз үсэг Японд нэвтэрч, япон хүмүүс ханзыг 
таньж мэдэж авч байсан тэр үе эдүгээ өнө эртний түүх болон оджээ. Япон дахь шинэ үеийн хятад 
хэлний сургалт 1871 онд хятад хэлний сургууль байгуулснаар тодорхойлогддог. Үүнээс хойшхи 70 
жилийн хугацаанд хятад хэлний сургалт улам эрчтэй хөгжсөн байна. 1945 оноос хятад хэлний 
сургалт хэсэг хугацаанд зогссон боловч 1946 оны 10-р сард Японы нэрт хятад судлаач Күраиши 
Такэшироо (仓石武四郎 ) ―Хятад хэл судлалын нийгэмлэг‖ байгуулж, хожим нь ―Хятад хэл‖ 
сэтгүүлийг бий болгосноор Япон дахь хятад хэлний сургалтыг Япон-Хятадын нөхөрсөг 
харилцааны гүүр болгоход нөлөөлөх шинэ үе шатанд хүртэл урагшлуулж чадсан байна.  

17-р зууны сүүлээр хятадууд Сингапурт олноороо очиж суурьшсанаас хойш ―Номын 
танхим‖, ―Албан сургууль‖ хэмээх нэртэй хувийн сургуулиуд байгуулах болжээ. Дараа нь 
өнгөрсөн зууны эхээр газар сайгүй бага, дунд сургууль, охидын сургууль, багшийн сургууль, 
мэргэжлийн сургууль зэрэг төрөл бүрийн сургууль байгуулагдсан байна. 1942 онд Японы цэрэг 
Сингапурыг эзлэх үед цагаачдын сургуулийн ихэнх нь хаагдсан боловч 1945 оноос хойш дахин 
нээгдсэн байна. Тэр үед 7 хоногт 10 цагийн хятад хэлний хичээл орохоос гадна Хятадын уран 
зохиолын хичээлээр Хятадын уран зохиолын товч түүх, Тан Сунгийн шүлэг, эртний хятад хэлний 
уншлага, орчин цагийн яруу найраг, өгүүллэг, жүжгийн зохиолуудаас уншдаг байжээ.  

Тэгвэл Тайландын хятад хэлний сургалт 20-р зууны эхээр байгуулагдсан цагаач 
хятадуудын хүүхдүүдэд зориулсан сургуулиас эхтэй. 1930-аад оны дундуур хятад сургуулиуд 
хөгжсөн ба тэр үед хятад бага, дунд сургуулиуд бүгд хятад хэл дээр хичээлээ заадаг байжээ. 1941 
оны 12-р сард Япон цэргүүд Тайландыг эзлэх үеэр 300 гаруй хятад сургууль хаагдаж, хятад хэлний 
сургалт зогссон боловч япончууд бууж өгсний дараа Тайланд даяар 400 гаруй хятад сургуультай 
болж, хятад хэл суралцагчдын тоо нийтдээ 100 мянгад хүрч, Тайландын хятад хэлний сургалт нь 
хөгжлийн алтан үедээ орсон байна. Үүний дараа янз бүрийн шалтгаанаар хятад хэлний сургалт 
бага зэрэг буурсан боловч 1975 онд Тайланд Хятадтай дипломат харилцаа тогтоосны дараа урьд нь 
хятад хэл зааж байгаагүй олон их, дээд сургуульд хятад хэлний анги нээж, хятад хэлний  
мэргэжлээр сургах болжээ. 1992 онд Тайландын засгийн газар хятад хэлний боловсролын талаарх 
бодлогод өөрчлөлт оруулж, хятад хэлний боловсролын тал дээрх хязгаарлалтыг чөлөөтэй болгон, 
хятад цэцэрлэг, бага сургууль болон хятад хэлний төрөл бүрийн курс, дамжаа нээн ажиллуулахыг 
зөвшөөрснөөр хятад хэлийг бага сургуулийн нэгдүгээр ангиас дөрөвдүгээр анги хүртэл, цаашлаад 
зургадугаар анги хүртэл заадаг болжээ. Мөн зарим дунд сургуулиудад хятад хэлийг сонгон 
суралцах гадаад хэл болгохыг зөвшөөрсөн байна. Үүнээс гадна хятад цагаач иргэдийн байгуулсан 
хятад хэлний боловсрол олгодог анхны их сургууль болох Цагаачдын их сургуулийг (Huachiew 
Chalermprakiet University) байгуулахыг  зөвшөөрчээ. Эдүгээ Тайланд улс нь хятад хэлийг хамгийн 
өргөн хүрээнд сурч буй орны нэгд зүй ѐсоор орж байна.  

Харин Малайз дахь хятад хэлний сургалт нь 18-р зууны эхэн үед хятад цагаач иргэний 
байгуулсан ―Номын өргөө‖-нөөс эхтэй ажээ. 20-р зууны эхэн үеэс энэхүү хувийн номын өргөө нь 
аажмаар шинэ хэлбэрийн танхим болсон байна. Ийм танхимуудын сургалтын систем нь Хятадын 
сургалтын системийг шууд хуулбарлан хэрэглэсэн, багш нар нь ч Хятадаас ирсэн, ном сурах бичиг, 
техник хэрэгслүүдийг ч Хятадаас авч байжээ. Хожим нь 1912 оноос хойш хятад сургууль 
амжилттай хөгжиж, 1921 он гэхэд хувийн танхимаас гадна газар бүр нийт 200-300 албан ѐсны 
хятад сургууль байгуулагджээ. 1941-1945 онд япон цэргүүд Малайзад орж ирснээр хятад 
сургуулиуд сүйдэж хаагдсан боловч дайны дараа мөн л газар бүр хятад сургуулиуд дахин 
байгуулагдаж, өргөжсөн байна. Үүний зэрэгцээ хятад хэлээр сургалт явуулдаг Наньяан Их 
Сургууль байгуулагдсанаар бага сургуулиас их сургууль хүртэл хятад хэлний цогц сургалт 
явуулах систем бий болжээ.  
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Зүүн ба зүүн өмнөд Азийн Япон, Сингапур, Тайланд, Малайз дөрвөн орны хятад хэлний 
сургалтын түүхэн хөгжлийг харвал:  

  
 
 
 
 
 
 

 Үүнээс харахад, Японд хятад хэлний сургалт хамгийн эрт эхэлсэн байна.  Дээрх 4 оронд 
1941-1945 оны үед хятад хэлний сургалт зогссон боловч, 1945 оноос хойш дахин сэргэн хөгжсөн 
байна.  
 

Хоѐр. Хятад хэлний сургалтын өнөөгийн байдал  
1972 оноос Япон улсын Хятадтай харилцах харилцаа хэвийн болсноос хойш хятад хэл 

сурах япончуудын тоо тасралтгүй өссөн байна. Япон даяар 1980-аад оны эх, 90-ээд оны эх, 21-р 
зууны эхээр буюу нийт 3 удаа хятад хэл сурах оргил үед хүрсэн[14]. 1987 онд хятад хэл суралцагч 
оюутан сурагчдын тоо 100 мянгад хүрээд байсан бол телевиз, радиогоор болон бусад арга замаар 
хятад хэл суралцагчдын тоо нэг саяд хүрсэн, зөвхөн Осакагийн Гадаад Хэлний Их Сургуульд л 
гэхэд хятад хэлний мэргэжлийн ангид 500 гаруй оюутан суралцаж байсан байна[9]. 90-ээд оны 
эхэн үед англи, герман, франц, хятад хэл, 90-ээд оны дунд үед англи, хятад, герман, франц хэлийг 
хошууран сурцгааж байсан учир шалтгааны улмаас хятад хэл сонирхон сурагчдын тоо огцом өсөж, 
хятад хэлний сургалт эрчтэй хөгжих болсон байна. Нөгөөтэйгүүр 2002 онд хятад хэл нь гурав дахь 
гадаад хэлний хэмжээнд байсан бол 2005 он гэхэд хоѐр дахь гадаад хэлний байранд очсон байна.  

Японы улсын болоод хувийн хэвшлийн их сургууль, дунд сургууль, мөн хэлний сургалтын 
төвүүд нь Японд хамгийн өргөн хүрээнд хятад хэлийг түгээн дэлгэрүүлж байгаа гол хүч нь болдог.  

Одоо Японд 80 мянга гаруй хятад цагаач иргэн амьдарч байна. Хятад цагаач иргэд анх 
1899 онд анхны хоѐр сургууль байгуулж байсан ба 1939 онд энэ хоѐр сургуулийг нэгтгэсэн байна. 
Энэ сургууль нь цэцэрлэгийн нэг жил, бага ангийн 7 жил, ахлах ангийн 6 жил, нийт 14 жилийн 
сургалттай. Энд Хятадын Зянсү (江苏), Жөзяан (浙江), Фүзеэнь (福建), Аньхуи (安徽), Гүандун (广
东), Шаньдун (山东) зэрэг мужаас ирсэн цагаачдын хүүхдүүд болох 653 сурагч сурдаг байжээ. 
Гэвч 1945 оны нэг удаагийн агаарын дайралтаар сургуулийн барилга бүхэлдээ сүйдэж, үйл 
ажиллагаа нь зогссон байна. Ингээд 1959 онд уг сургуулийг шинэчлэн байгуулж, 1000 хүн хүлээж 
авах байртай болоод 1979 он гэхэд 942 сурагчтай, 52 багштай, 27 ангитай болсон байжээ. 
Филиппиний хэвлэлд мэдээлснээр[10], Японд хятад цагаачдын сургууль Токио (東京), Ёкохама (横
滨), Осакад (大阪) тус тус буюу нийт 3 сургууль байна. Энэ 3 сургууль нь цэцэрлэг, бага сургууль, 
дунд сургууль бүхий цогцолбор сургууль юм. Сургалт нь 3 хэл дээр явагддаг буюу хятад хэлийг эх 
хэл, япон ба англи хэлийг гадаад хэл болгон заадаг, Тайвань-д хэвлэсэн хятад хэлний сурах бичиг 
хэрэглэдэг, хичээлээ пүтунхуа аялгаар заадаг, хятад хэлний галиг үсэг, яриа, уншлага, бичих дадал 
болон ханз үсгийн сургалт явуулдаг.  

Японы Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамнаас явуулдаг судалгаагаар, 2005 онд Япон даяар 
хоѐр дахь гадаад хэлний сургалт явуулдаг 748 ахлах сургууль байгаагийн 553 нь хятад хэл зааж 
байсан бол 2007 оны байдлаар ийм сургуулийн тоо 630 болж өссөн үзүүлэлттэй байна[8. х 89]. 

Статистикийн мэдээгээр, 1957 онд хятад хэл заадаг 79 их сургууль байсан бол 70-аад оны 
сүүлээр 200 гаруй болтлоо нэмэгджээ. 21-р зуун гарсаар Японд хятад хэлний сургалт явуулдаг их 
сургуулийн тоо тасралтгүй өссөөр байна. 2002 оны байдлаар Япон даяар нийт 568 их сургуульд 
хятад хэлний сургалт явуулдаг болсон буюу Японы нийт их сургуулиудын 81%-ийг эзэлж байсан 
байна. Эдгээрээс улсын хэмжээний их сургууль 88, төрийн өмчийн их сургууль 58, хувийн их 
сургууль 422 байжээ. Харин 2005 онд 598 их сургуульд хятад хэлний сургалт явуулдаг болж, 
эдгээрээс улсын сургууль 79, төрийн өмчийн сургууль 59, хувийн өмчийн сургууль 460 болж, нийт 
их сургуулиудын 85,4%-ийг эзлэх болсон байна. Үүнээс үзэхэд, гурван жилийн дотор хятад 
хэлний сургалт явуулдаг сургуулийн тоо тодорхой хувиар өссөн ба энэ тоо хувийн өмчийн 
сургууль дээр илүү байгаа нь харагдаж байна. Хятад хэлний сургалт явуулдаг их сургуулиудыг 
ерөнхийд нь дараахь байдлаар 3 ангилж болно.  

Улс Хятад хэлний сургалт 
анх эхэлсэн үе 

Хятад хэлний сургалт 
зогссон 

Хятад хэлний сургалт 
дахин сэргэсэн үе 

Япон 3-р зуун (285 он) 1945 1946 
Сингапур 17-р зууны сүүл 1942 1945 
Малайз 18-р зууны эх 1941 1945 
Тайланд 20-р зууны эх 1941 1945 
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 1. Хятад хэлний мэргэжлийн сургууль буюу хятад хэлний салбар факультеттай гадаад 
хэлний их сургууль. Тухайлбал, Японы улсын их сургууль болох Токиогийн (東京外国語大学

Tokyo University of Foreign Studies) болон Осакагийн Гадаад Хэлний Их Сургууль (大阪外国語大

学 Osaka University of Foreign Studies), төрийн өмчийн сургууль болох Кообэ-гийн Гадаад Хэлний 
Их Сургууль (神户市外国語大学 Kobe City University of Foreign Studies), мөн Хойд Кюүшүүгийн 
Гадаад Хэлний Их Сургууль (北九州外国語大学), мөн Тэнри (天理大学 Tenri University), Рэйтакү 
(丽泽大学 Reitaku University)，Нишоогакүша(二松学舍大学 Nishogakusha University), Дайтоо 
бүнка (大東文化大学 Daito Bunka University) зэрэг 10 гаруй хувийн өмчийн их сургууль энэ 
ангилалд орно. Эдгээр их сургууль нь 4 жилийн сургалттай ба сонсох, ярих, унших, бичих бүхий л 
чадварыг жигд хөгжүүлэхийг зорьдог байна. Мөн Хятадын уран зохиол, түүх, соѐлын 
хичээлүүдийг сонгон судлах хичээл болгон заадаг. Нэг, хоѐрдугаар ангидаа долоо хоногт 4-5 цаг 
(90 минутаар)-ийн хятад хэлний хичээл, гуравдугаар ангидаа мэргэжлийн хичээлүүд судалдаг 
байна. Хятад хэлний мэргэжлийн ангийн оюутнууд нь хятад хэлийг олон цагаар үздэг, анги 
дүүргэлтийн тоо цөөн, оюутнуудын хэлний түвшин өндөр байдаг. Эдгээр сургуульд жил бүр 40-60 
оюутан элсүүлдэг.  

2. Хятад хэлний факультеттай их сургууль буюу хятад хэлийг заавал судлах хичээл болгон 
заадаг сургууль. Үүнд, Токиогийн Их Сургууль (東京大学 The University of Tokyo), Васэдагийн Их 
Сургууль (早稻田大学 Waseda University)  зэрэг сургууль багтана. Ийм сургуулиудын хятад 
хэлний факультет нь уран зохиолын мэргэжил голлосон байдаг тул уран зохиолын болон соѐлын 
хичээлүүд заавал судалдаг. Нийгмийн ухааны чиглэлийн их сургуулиудад Хятадын уран зохиол, 
түүх, философийн мэргэжлийн ангийн оюутнууд ч нэг, хоѐрдугаар ангидаа хятад хэлийг заавал 
судлах ѐстой ба гурав, дөрөвдүгээр ангидаа дахин сонгон судалж болдог байна. Одоогийн 
байдлаар 85 их сургууль энэ чиглэлээр боловсрол олгож байна. Эдгээр сургуульд хятад хэлний 
хичээл нь өмнөх ангилалын адил мэргэжлийн хэмжээнд бус, нэг, хоѐрдугаар ангидаа долоо хоногт 
4 цагийн хятад хэлний хичээл үздэг бол гуравдугаар ангиас эхлэн орчин цагийн хятад хэлний 
хичээл нь чөлөөт сонголтын хичээл болдог. Эдгээр сургуульд жил бүр цөөн оюутан буюу 10 
орчим оюутан элсүүлдэг.  

Дээрх хоѐр ангилалд багтах сургуулиудын хятад хэлний ангийн оюутны анги дүүргэлтийн 
тоо 20 орчим хүн байдаг буюу хэлний хичээл явуулахад тохирсон байдаг байна.  

3. Хятад хэлийг сонгон суралцах хоѐр дахь гадаад хэл болгон заадаг их сургууль. Японы 
оюутнууд заавал хоѐр гадаад хэл сонгон сурах ѐстой байдаг бөгөөд нэг дэх гадаад хэл нь англи хэл, 
харин хоѐр дахь гадаад хэлийг герман, франц, хятад хэлээс сонгодог байна. Ийм сургуулиудад 
хятад хэлний хичээл 7 хоногт 1-2 удаа ордог. Зарим сургууль (Яманаши Их Сургууль 山梨大学 
University of Yamanashi, Хирошимагийн Эдийн засгийн Их Сургууль 広島経済大學 Hiroshima 
University of Economics г.м) долоо хоногт 1 цаг буюу жилд дөнгөж 30 цагийн хичээл, зарим нь 
(Васэдагийн Их Сургууль 早稻田大学 Waseda University, Японы Их Сургууль 日本大学 Nihon 
University г.м) хоѐр жилд 120 цагийн хятад хэл заадаг байна. Ер нь ихэнх ийм сургууль 
(Хирошимагийн Авто замын Их Сургууль 広島修道大学 Hiroshima Shudo University, Осакагийн 
Олон Улсын Их Сургууль 大阪国際大学 Osaka International University г.м) долоо хоногт 2 цаг 
буюу жилд 60 цагийн хичээл заадаг. Хятад хэлийг ингэж нийтийн сонгон судлах хичээлээр 
суралцагчдын хэлний түвшин тааруухан, анги дүүргэлтийн хувьд олон хүнтэй хичээллэдэг буюу 
50 орчим хүнтэй байдаг ба зарим сургуульд 80-100 гаруй оюутантай анги ч байдаг байна. 
Байгалийн ухаан, инженер техникийн чиглэлийн их сургуулиудад хятад хэлийг герман, франц, 
орос, испани зэрэг хэлтэй адил ихэвчлэн сонгон судалдаг байна. Ийм сургуулиудад хятад хэлийг 
сонгон судлах оюутны тоо улам бүр нэмэгдсээр байгаа ажээ. Сүүлийн үеийн бүрэн бус мэдээгээр, 
нийт 686 их сургуульд жил бүр 700 мянган оюутан элсэн ордгоос 300 мянга орчим нь буюу 40% 
орчим нь хятад хэл сурдаг байна. Үүнээс хятад хэлний мэргэжлийн ангид жил бүр ердөө 30-аад 
мянган оюутан суралцаж, бусад нь хоѐр дахь гадаад хэл болгон сурдаг байна. Гэтэл хятад хэлний 
түвшин тогтоох HSK шалгалтанд жил бүр дөнгөж 3500 гаруй хүн л оролцдог байна. Хятад хэлний 
мэргэжлээр сурч буй оюутны тоо нь нийт хятад хэл сурч буй хоѐр сая хүний дөнгөж 1,5%, хятад 
хэл сурч буй оюутнуудын дөнгөж аравны нэгийг эзэлж байгаа нь нөгөө талаар хятад хэлийг 
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жинхэнэ хичээнгүйлэн, идэвхтэй, гүнзгийрүүлэн эзэмшиж байгаа хүн нь цөөн байгаагийн нэг 
илэрхийлэл гэж үзэж болно.  

Япон дахь хятад хэлний сургалтын бас нэг голлох хэлбэр нь хятад хэлний сургалт явуулдаг 
тусгай сургууль буюу хятад хэлний сургалтын төвүүд юм. Ийм сургууль нь хэмжээний хувьд том, 
жижиг янз бүр байхын зэрэгцээ зарим нь ―институт‖, зарим нь ―сургууль‖, зарим нь ―сургалтын 
газар‖ гэсэн нэршилтэй байдаг ба Японд газар сайгүй бий. Зөвхөн Токиод л гэхэд ийм сургууль 30 
байна. Энд хятад хэлний хэрэглээний талыг чухалчлан анхаардаг ба хэлний бодит чадваруудыг 
эзэмшүүлэхийг гол болгодог байна. Суралцагчид нь компаний ажилтнууд, бага дунд сургуулийн 
багш нар, ажилчид, гэрийн ажилтай эмэгтэйчүүд, их дээд сургуулийн оюутнууд ч байдаг. Хятад 
хэлний ийм сургуулиудын дотроос ―Япон Хятадын институт‖ (日中学院) хамгийн нэр хүндтэй нь 
ажээ. Энэ институт нь 1951 онд байгуулагдсан ба энд жил бүр 500 оюутан суралцдаг.  

Японы NHK-ийн телевиз, радио аль аль нь ―Хятад хэлний хичээл‖ нэвтрүүлэг явуулдаг. 
1967 онд анх нэвтрүүлж эхэлсэн телевизийн хичээл нь жил бүр 1 удаа, 7 хоногт 4 удаагийн 
нэвтрүүлэг явуулдгаас 2 удаагийн шинэ хичээл, 2 удаагийн давталттайгаар явдаг байна. Радиогийн 
хятад хэлний хичээл нь 1953 оноос эхэлсэн ба анх зөвхөн 7,8,9-р сард нийт 3 сарын хугацаанд 
өдөр бүр хагас цагаар явдаг байжээ. Харин 1965 оноос эхлэн бүтэн жилийн турш, 7 хоногийн 
мягмар, пүрэв, бямба гаригуудад тус бүр 20 минутын нэвтрүүлэг явуулдаг болжээ.  

Сүүлийн жилүүдэд Хятад-Тайландын худалдааны харилцаа хурдтай хөгжиж, хоѐр орны 
хоорондын хөрөнгө оруулалт жилээс жилд өсөж, Тайландад аялах хятад жуулчдын тоо жил бүр 
нэг саяд хүрч, улам бүр нэмэгдсээр байна. Үүнээс үүдэн жилд хамгийн багаар бодоход 5000 хятад 
хэлтэй хөтөч хэрэгтэй болж байна. Тайландад хөрөнгө оруулж байгаа Хятад, Хонконг, Тайвань, 
Сингапур зэрэг орны компаниудад үүнээс ч илүү тооны хятад хэлтэй ажилтан, боловсон хүчин 
хэрэгтэй болдог. Гэтэл Тайланд улсын хэмжээнд жил бүр дөнгөж хэдхэн зуун дээд боловсролтой, 
хятад хэлтэй боловсон хүчин бэлтгэн гаргаж байна. Одоогийн байдлаар Тайландын 120 их, дээд 
сургуулийн 21 нь л хятад хэлний мэргэжлээр бакалаврын түвшний хичээл заадаг байна. 

Эдүгээ Тайландын бараг бүх л их сургуульд хятад хэлний мэргэжлийн хичээл ордог 
болжээ. Одоогийн байдлаар Тайландад улсын 66 их сургууль, хувийн 54 их сургууль байгаа 
бөгөөд эдгээр их сургууль бүгд гадаад хэлний факультеттай, англи, хятад, япон, солонгос, герман, 
франц, орос, араб зэрэг хэлийг заадаг байна. Тухайлбал, Чүлалонкорн Их Сургууль (Chulalongkorn 
University), Хууль улс төрийн Их Сургууль (Thammasat University), Рамхамхаэн Их Сургууль 
(Ramkhamhaeng University), Сункла ханхүүгийн Их Сургууль (Prince of Songkla University) зэрэг 
сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн гадаад хэлний факультетад хятад хэлний мэргэжлийн анги 
байдаг бөгөөд энэ салбар нь олон жилийн түүхтэй, нэлээд өргөн хүрээнд сургалт явуулдаг. Сункла 
ханхүүгийн Их Сургууль 1981 онд хятад хэлний мэргэжлийн дээд боловсролтой анхны 5 хүн 
төгсгөж байсан. Чүлалонкорн Их Сургуулийн (Chulalongkorn University) Хэл уран зохиолын 
сургууль нь 1975 онд хятад хэлний мэргэжлийн анги нээж, тэр үедээ анхан шатны хятад хэл 
хичээлийг мэргэжлийн хоѐр дахь сонгон судлах хичээл болгон зааж байсан байна. Харин сонгон 
судлах оюутны тоо тасралтгүй нэмэгдсээр байсан учир 1982 онд хятад хэлийг заавал судлах 
хичээл болгож, 1984 онд хятад хэлний мэргэжлийн ангийн анхны 8 хүн төгсгөсөн байна. Зарим их 
сургуульд хятад хэлийг нэмэлт заавал судлах хичээл болгосон, зарим сургуульд сонгон судлах 
хичээл болгож заадаг байна. Ер нь Тайландын маш олон их сургууль хятад хэлний мэргэжил хоѐр 
дахь мэргэжил байсныг үндсэн мэргэжил болгосоор байна. Бусад их сургуулиудын хятад хэлний 
мэргэжлийн ангийн хятад хэлний хичээл нь олон жилийн туршид хоѐр дахь мэргэжил байсаар 
1991 оноос заавал судлах хичээл болжээ. Одоогийн байдлаар Цагаачдын Их Сургууль (Huachiew 
Chalermprakiet University), Асампшн Их Сургууль (Assumption University), Рансит Их Сургууль 
(Rangsit University), Дуракиж Пундит Их Сургууль (Dhurakij Pundit University), Тайландын 
Худалдааны Их Сургууль (The University of the Thai Chamber of Commerce), Ёнок Их Сургууль 
(Yonok University), Зүүн Ази Их Сургууль (Eastern Asia University) зэрэг ихэнх хувийн их 
сургуулиуд хятад хэлийг заавал судлах хичээл болгон зааж байна. Эдгээр сургуулиудад жил бүр 
1000 гаруй оюутан хятад хэл судалдаг. Тайландын хойд, төв, зүүн хойд, өмнөд хэсэгт байдаг ихэнх 
их сургууль хятад хэлний мэргэжлийн ангитай ба зарим нь хятад хэлийг сонгон судлах хичээл 
болгон нэмж оруулсаар байна. Тайландын их сургуулиудад бакалавр, магистрын сургалт 
явуулахын зэрэгцээ Чүлалонкорн Их Сургуульд (Chulalongkorn University) докторын сургалт 
явуулж байна. Хятад хэлийг сонирхон сурах гэсэн ажилтан, албан хаагчдын хүсэлтээр анх нэлээд 
олон их сургууль хятад хэлний оройн сургууль, амралтын өдрийн анги зэргийг нээсэн байна. 
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Анхны ийм оройн сургууль 1982 онд Чүлалонкорн Их Сургууль (Chulalongkorn University) дээр 
нээгдсэн ба жил бүр 350 хүн хятад хэл сурдаг байна. Оройн сургууль нь анхан шатны ба дунд 
шатны ангилалтай байдаг.  

Тайландын худалдааны сургуулиуд болон дунд мэргэжлийн сургуулиудад англи хэл, хятад 
хэл, япон хэл зэрэг гадаад хэлний хичээл ордог байна. Үүнээс худалдааны сургуулиуд хятад 
хэлийг олон жил заасан туршлагатай бөгөөд 1970-аад оны үеэс Бангкокт Нийслэлийн худалдааны 
сургууль, Их хотын худалдааны мэргэжлийн институт, Цинмаигийн баруун хойд техник 
мэргэжлийн сургууль зэрэг сургууль хятад хэлний хичээл заадаг болжээ. Эдгээр сургуульд хятад 
хэл нь англи хэлний адил заавал судлах хичээл болж ордог ба гол нь ажлын талбарт гарахад 
хэрэгтэй гэсэн зорилготой байна. Одоогийн байдлаар дунд мэргэжлийн 6 сургуульд хятад хэлийг 
сонгон судалдаг байна. Дунд мэргэжлийн сургуулиудаас Мүпипимо техник мэргэжлийн тусгай 
сургууль хамгийн нөлөө бүхий нь юм. Энэ сургууль нь 3 жилийн сургалттай, хятад хэлийг үндсэн 
мэргэжлийн хичээл болгон заадаг. Энэ сургуулийг төгсөгчдийн хятад хэлний түвшин харьцангуй 
өндөр байдаг.  

Тайландад хятад хэлийг мөн Хэлний сургалтын төвүүдэд заадаг. Ийм төвүүд нь хувийнх 
байдаг ба хамрах хүрээний хувьд жижиг, багш нар нь орон тооны бус, суралцагчид нь янз бүрийн 
ажил мэргэжлийн хүмүүс байдаг байна. Эдгээр сургалтын төвүүдэд хятад хэлний ярианы хэл, 
уншлагын хичээл голлодог. 2001 оноос хойш тусгайлан хятад хэлний сургалт явуулдаг хэлний 
төвүүдийн тоо хурдтайгаар нэмэгдсээр нэгдсэн тоог гаргах аргагүй байдалд хүрсэн байна.   

Тайландын хятад хэл заадаг гол салбарын нэг нь хятад дунд сургууль юм. Сургалтын 
систем нь бага сургуулийн 1-3-р анги, бага сургуулийн 4-6-р анги, дунд сургуулийн 1-3-р анги, 
ахлах сургуулийн 1-3-р анги гэсэн 4 үе шаттай. Тайландын Боловсролын Яамны мэдээгээр, 2003 
оны байдлаар Тайланд улсын хэмжээнд 113 хятад сургууль байжээ. Эдгээр сургууль нь Тайландын 
гол гол томоохон хотуудад тархан байрласан, Бангкок болон төвийн бүсэд 22, бусад газар нь 91 
сургууль байна. Ихэнх нь хятад цагаачдын байгуулсан хувийн сургууль байдаг. Мөн ихэнх нь бага 
сургууль байдаг тул хятад хэл сурагч хүүхдүүд нь 7-13 насны сурагчид байна. 1980 оноос 
Тайландын Боловсролын яамнаас хятад сургуулийн 1-4-р ангийн долоо хоногт үзэх хятад хэлний 
хичээл 10 цаг байсныг 5 цаг болгон өөрчилсөн байна. Үүнээс болж олон сургуулийн сурагчдын 
тоо цөөрчээ. Мөн 7 хоногт орох хичээлийн цаг цөөн тул сурагчид хятад хэлийг зөвхөн анхан 
шатны хэмжээнд сурдаг. Урьд нь дунд сургуульд хятад хэлний хичээл ордоггүй байх үед бага 
сургууль төгссөний дараа хятад хэлийг үргэлжлүүлэн сурах боломжгүй, зөвхөн их сургуульд орж 
байж л сая хятад хэлийг сонгон сурах боломжтой болдог байсан бол 2008 он гэхэд үндсэндээ бүх 
дунд сургуульд хятад хэлний сургалт явуулдаг болсон байна. Хятад хэлний сургалт явуулдаг 
сургуулийн тоо 5 жилийн өмнө 100 гаруй байсан бол 1610 болтлоо нэмэгдсэн. Сурагчдын тоо 50 
мянга байснаа 5 жилийн дотор 560 мянга болж нэмэгджээ. 

Сүүлийн жилүүдэд Хятад Тайланд хоѐр орны эдийн засаг худалдааны хамтын ажиллагаа 
ба соѐл боловсролын хамтын ажиллагаа хөгжихийн хэрээр Хятадын хэд хэдэн их сургууль 
Тайландад салбар сургуулиа нээгээд байна. Хятадын гадаад оюутан голлон сургадаг Бээжингийн 
Хэлний Их Сургууль (北京语言大学) нь 2002 онд Тайландын Исаньцан худалдааны сургуультай 
хамтран Бангкокд ―Бээжингийн Хэлний Их Сургуулийн Бангкок дахь сургууль‖ байгуулж, 
Тайландад хятад хэлтэй боловсон хүчин бэлтгэн гаргадаг болсон байна. Мөн Хятадын Жөзяаны 
Их Сургууль (浙江大学 ) ч бас Тайландад салбар сургуулиа байгуулжээ.  

Малайзын хүн амын (25 сая) 1  35% буюу гуравны нэгийг хятад үндэстэн эзэлдэг. Малайз 
улс нь Хятад ба Тайваний дараа орох хятад хэлний сургалтын төгс системтэй улс юм. Малайз улс 
дахь хятад хэлний сургалт нь бага, дунд ба их, дээд сургуулиуд дээр төвлөрдөг. 1985 оны 
байдлаар[11] Малайз улсад нийт 60 хятад дунд сургуульд (37 нь баруун Малайзад, 23 нь зүүн 
Малайзад) 50 мянга орчим сурагч суралцаж, сурагчдын тоо жил бүр 5%-аар нэмэгдэж байжээ. 
Үүнээс хойш өнөөг хүртэл хятад бага сургуулийн тоо 1300-д хүрч, 600 мянга орчим сурагч, 20 
мянга гаруй багштай болоод байна.  Малайзын хятад үндэстэн сурагчид бага сургуулийн нэгдүгээр 
ангиас эхлэн дунд сургууль төгстөл хятад хэлийг үздэг. Хятад хэлийг сургалтын хэл болгодог 
төрийн өмчийн бага сургууль нь малай болон англи хэлнээс бусад бүх хичээлийг хятад хэлээр 
явуулдаг. Эдгээр сургуульд бас хятад цагаач бус хүүхдүүд суралцаж болдог бөгөөд ийм 
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хүүхдүүдийн тоо жилээс жилд өсөх хандлагатай байгаа ажээ. Хятад сургуулиас гадна 153 бага 
сургууль, 102 дунд сургуульд хятад хэлний хичээл заадаг байна. Нийт Малайз даяар хятад хэл 
суралцагчдын тоо 200 мянга гаруйд хүрсэн ба тэдний 60 мянга нь хятад сургуулийн сурагчид 
байна. Малайзад суугаа Хятадын Элчин Сайдын Яамнаас гаргасан мэдээгээр, 2007 онд Малайзад 
хятад бага сургууль 1290, хятад дунд сургууль 60, хятад их, дээд сургууль 3 байжээ[3]. Одоогийн 
байдлаар Малайзын Их Сургууль (University of Malaya), Путра Их Сургууль (Universiti Putra 
Malaysia), Өмнөдийн дээд сургууль, Шинэ эрин дээд сургууль, Ханьчяан дээд сургууль (Han 
Chiang College) зэрэг их, дээд сургуулиудын хятад хэлний факультетад хятад хэлний сургалт 
явуулж байна.  

Сингапур бол олон үндэстний улс ба нийт хүн амын (4,6 сая)1  77%-ийг хятад хүмүүс 
эзэлдэг. Иймээс Сингапурт хятад хэлний сургалтыг онцгой чухалчилдаг. Сингапур улсын хувьд 
бүх л бага, дунд сургуулиуд хос хэлний (англи хэл+хятад хэл) сургалтын бодлого хэрэгжүүлдэг 
тул хятад үндэстэн хүүхдийн хувьд нэг зэрэг англи ба хятад хэлний боловсрол эзэмших ѐстой 
байдаг байна. Сингапурын хятад үндэстэн сурагчид бага сургуулийн нэгдүгээр ангиас эхлэн дунд 
сургууль төгстөл хятад хэлийг заавал сурах ѐстой байдаг. Сингапур улс 1965 онд тусгаар 
тогтносны дараа хос хэлний бодлогыг хэрэгжүүлж, хятад хэлийг төрийн хэлний нэг болгосноор 
хятад хэлний сургалтын хөгжлийг нэг алхам урагш ахиулж чадсан байна. Ялангуяа 1979 оны 9-р 
сараас эхлэн тухайн үеийн ерөнхий сайд Ли Гүан Яао (李光耀) орон даяар ―хятад хэл‖ хөдөлгөөн 
өрнүүлэх санаачилга гаргаж, түүнийг нь засгийн газраас дэмжсэнээр 10 хүрэхгүй жилийн дотор үр 
дүн нь тод харагдах болжээ. Энэ хөдөлгөөний хүрээнд маш олон арга хэмжээ явуулж байсны нэг 
нь Боловсролын Яамны харьяанд ―Хятад хэлний хичээлийн хороо‖ байгуулж, бага ба дунд 
сургуулийн хятад хэлний нэгдсэн сурах бичиг зохиох, төрөл бүрийн аудио болон видео хуурцаг, 
зураг үзүүлэн зэрэг сургалтын хэрэглэгдэхүүн хийх, сургууль бүрт хятад хэлний сургалт 
явуулахыг идэвхтэй дэмжих зэрэг ажлуудыг хийжээ. Үүнээс гадна радио, телевизээр ―Бүгдээрээ 
хятад хэл сурцгаая‖ тусгай нэвтрүүлэг явуулах зэрэг нийгэм, олон нийтэд чиглэсэн олон үйл 
ажиллагааг эрчтэй өрнүүлсэн байна. Үүний үрээр гадаад орноос ч оюутнууд ирж хятад хэл сурах 
болжээ. Сингапурын ―Нэгдсэн оройн сонин‖-д мэдээлснээр, 1983 онд гэхэд л Улсын Их 
Сургуулийн ―Хятад хэл судлалын төв‖-д хятад хэл сурч буй оюутнуудын дотор Америк, Орос, 
Япон, Герман, Франц, Голланд, Малайз зэрэг орноос ирсэн оюутнууд ихэнх хувийг эзэлж байжээ.  
Дэлхийн олон улс орнуудын хятад хэлний сургалтын талаар ярихад Күнзийн институтын талаар 
дурдахгүй өнгөрч болохгүй билээ. 2007 оны 12-р сарын байдлаар Японд 10 Күнзийн институт үйл 
ажиллагаа явуулж байсан бол 2013 оны 5-р сарын байдлаар 13 Күнзийн институт, 6 Күнзийн 
танхимтай болсон байна[6.х26]. Японы зарим Күнзийн институтээс хятад хэл суралцагчдыг 
дэмжих олон талын бодлого хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал, Обэрлин Их Сургуулийн (樱美林大学
J.F.Oberlin University) дэргэдэх Күнзийн институт Японы Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамны 
зөвшөөрөлтэйгээр их сургуульд оюутан элсүүлэх квотоор оюутан элсүүлдэг ба шинэ элссэн 
оюутныг түргэвчилсэн аргаар нэг жил сургасны дараа хангалттай дүнтэй суралцсан оюутныг хоѐр 
дахь жилээс гэрээт сургууль болох Хятадын Тунзи Их Сургуулийн (同济大学 Tongji University) 
хятад хэлний ангид юмуу эсвэл Обэрлин Их Сургуулийнхаа хятад хэлний мэргэжлийн хоѐрдугаар 
ангид шилжүүлэн суралцуулдаг. Ингэхдээ оюутан нь Күнзийн институтэд судалсан кредитээ их 
сургуулийнхаа судалсан хичээлийн кредит болгон шилжүүлэн тооцуулж болдог байна. Өнөө үед 
Японы их сургуулиуд Хятадын их сургуультай хамтын ажиллагаагаа улам бүр өргөжүүлсээр 
байгаа тул оюутнууд өөрсдийн нөхцөл, шаардлагад нийцүүлэн Хятадад суралцах боломж нээлттэй 
болсон байна.  

Тэгвэл 2006 онд Тайландын Хон Каэн Их Сургуулийн (Khon Kaen University) дэргэд анхны 
Күнзийн институт байгуулагдаж байсан бол эдүгээ Тайландад нийт 12 Күнзийн институт, 11 
Күнзийн танхим ажиллаж байна. 2009 онд Сункла ханхүүгийн Их Сургуулийн дэргэдэх Күнзийн 
институт ―Дэлхийн тэргүүний Күнзийн институт‖ болжээ. Харин Малайзад 2009 онд Малайзын 
Их Сургууль (University of Malaya) дээр анхны Күнзийн институт байгуулагдаж, хятад хэлний 
сургалт явуулах болсон байна[15]. Ийнхүү Күнзийн институт байгуулагдсан нь Малайзын хятад 
хэлний сургалтад үзүүлэх нөлөө, ач холбогдол нь их байгаа нь нэгэнт тодорхой харагдсан тул 
цаашид ч Күнзийн институтыг олноор байгуулах хүсэлтэй байгаа ажээ.  

                                                     
1 2008 оны байдлаар 
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Сингапурт 2005 онд Наньяан Технологийн Их Сургууль （南洋理工大学  Nanyang 
Technological University）дээр анхны Күнзийн институт байгуулагдсан ба мөн Сингапурын бага, 
дунд сургуулиуд болон Сингапурын Крэстар Боловсролын байгууллага (新加坡科思达教育集团 
Crestar Education Group) дээр нийт хэд хэдэн Күнзийн танхим байгуулагдан үйл ажиллагаагаа 
явуулсаар байна.  

Зүүн ба зүүн өмнөд Азийн Япон, Сингапур, Тайланд, Малайз дөрвөн оронд хятад хэлний 
сургалт явуулж буй сургалтын байгууллагыг харвал: 

Сургалтын байгууллага Япон Тайланд Малайз Сингапур 
Бага, дунд сургууль          
Их, дээд сургууль         
Дунд мэргэжлийн сургууль      
Хятадын Их сургуулийн 
салбар сургууль 

     

Күнзийн институт         
Күнзийн танхим        
Хэлний сургалтын төв       
Телевиз, радио       
Үүнээс үзвэл, эдгээр 4 оронд хятад хэлийг бага сургуулиас эхлэн их сургууль төгстөл 

системтэйгээр сурах бүрэн боломжтой байна. Сингапур болон Малайз улсын хувьд хүн амын 
тодорхой хувийг нь хятад үндэстнүүд эзэлдэг тул хятад хэлний сургалт нь эх хэлний сургалтын 
түвшинд явагддаг бол Япон, Тайланд хоѐр улсын хувьд хятад хэл нь гадаад хэл болохын хувьд 
хятад хэлний сургалтыг хамгийн өргөн хүрээнд явуулдаг болох нь харагдаж байна.  

 
Гурав. Хятад хэл суралцагчдын байдал 
Япончууд хятад хэлийг зөвхөн улс төрийн хүрээнд гадаад харилцааны хэрэглүүр болгож 

сурдаг байсан үе нь өнгөрчээ. Хятад улсын хөгжиж буй байдал нь япончуудын анхаарлын төвд 
байсаар байна. Япончуудын 70% нь Хятадыг ирээдүйд эдийн засгийн хүчирхэг гүрэн болно гэж 
үздэг. Хятад Японы эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ч улам бүр өргөжин нягтарсаар байна. 
Одоогийн байдлаар 30 мянга гаруй аж ахуйн газар Хятадад хөрөнгө оруулж, хамтарсан болон 
дагнасан хөрөнгө оруулалттай компани байгуулсан байна. Мөн Хятад-Японы гадаад худалдааны 
хэмжээ Америк-Японы гадаад худалдаанаас давсан бөгөөд япончуудын өдөр тутмын амьдралд хаа 
сайгүй ―Хятадад үйлдвэрлэв‖ гэсэн шошготой бараа бүтээгдэхүүн байх болжээ. Тиймээс хятад хэл, 
Хятадын соѐлыг ойлгож мэддэг, хоѐр орны эдийн засгийн харилцаанд гүүр болох мэргэжилтэн, 
боловсон хүчин улам л хэрэгтэй болж байна.  

Японы хятад хэл суралцагчдыг хятад хэлний сургалт явуулдаг бага, дунд, их сургуульд 
хятад хэл сурч байгаа оюутан, сурагчид ба ажил, амьдралд нь хятад хэлний хэрэгцээ шаардлага 
буйн улмаас өөрийн хүслээр хятад хэл сурч байгаа бусад хүмүүс гэж хоѐр бүлэг болгон хувааж 
болно. Японы ―Хятад хэл‖ сэтгүүлд бичсэнээр, хятад хэл сурч буй хүмүүсийн хамгийн их хувийг 
буюу 52%-ийг сонирхол, 2-рт худалдаа бизнес эрхлэх зорилгоор 16,5%, амьдралын орчин 
нөхцлөөс шалтгаалан сурч буй 16%, шалгалт өгч сертификаттай болох зорилгоор 6%, Хятад руу 
аялах зорилгоор 4%, бусад зорилгоор сурч байгаа нь 5,5%-ийг эзэлж байна[8.х90]. Мөн тус 
сэтгүүлд энгийн япон хүмүүс хятад хэл сурах болсон учир шалтгааныг Японд багшилж байгаа 
Хятадын судлаач Гүо Чүнь Гүи（国春贵）-ийн судалснаар[4.х91], 1.Хятадыг сонирхож байгаа тул, 
2.Багш нар болон найз нөхөд, ангийн хамт олны нөлөөгөөр, 3.Хятад хэл ханз үсэгтэй тул сурахад 
амархан, тиймээс кредит авахад хялбар гэж бодож сурдаг гэжээ. Олон хүмүүс хятад хэлийг 
өөрсдийн ирээдүйн ажил мэргэжилд тустай гэж бодож сонгон сурдаг байна.   

Харин Сингапурын хятад үндэстнүүд хятад хэлийг сурах явдал урьд хожид байгаагүйгээр 
нэмэгдэж байна. Үүний учир шалтгаан нь хос хэлний бодлогоос гадна бас дараахь хэдэн зүйлээр 
тодорхойлогдож байна. Үүнд, хятад үндэснийхээ уламжлалт соѐлыг өвлөж үлдэхийн тулд, 
Хятадад очиж ажиллаж амьдрахын тулд, мөн дэлхий даяар хятад хэл сурах явдал ихсэж байгаа 
өнөө үед түүнээс хоцрохыг хүсэхгүй байгаа зэрэг болно. Сингапурын засгийн газраас ч ард түмнээ, 
ялангуяа залуучуудыг хятад хэл сурахыг нь ихэд дэмждэг. Одоо малай зэрэг бусад үндэстний 
залуучууд ч хятад хэл сурах нь улам бүр нэмэгдсээр байна.  
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Сүүлийн жилүүдэд Хятад Тайланд хоѐр улсын тал бүрийн харилцаа өдрөөс өдөрт эрчтэй 
хөгжиж байгаа тул Тайландын гадаад хэлний сургалтын дотор хятад хэл улам чухал үүрэг 
гүйцэтгэх болж, хятад хэл суралцагчдын тоо ч нэмэгдсээр байна. Тайландын Дорнын Их Сургууль 
(Burapha University), Сункла ханхүүгийн Их Сургууль (Prince of Songkla University), Нарэсуань Их 
Сургууль (Naresuan University) гэх 3 их сургуулийн хятад хэлний мэргэжлийн ангийг төгссөн 
хүний тоо 2000 онд нийлээд 58 байсан бол 2001 онд 88, 2002 онд 83, 2003 онд 97, 2004 онд 113, 
2005 онд 118 болж өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс Тайландын их сургуулиудад хятад хэлний 
мэргэжлээр сурч буй оюутны тоо хэдийгээр цөөн боловч тогтвортой өсөж байгаа байдал харагдаж 
байна. Харин Нарэсуань Их Сургууль (Naresuan University) 2000 оноос эхлэн хятад хэлийг заавал 
судлах хичээл болгож, 2005 он гэхэд хятад хэл суралцагчдын тоо жил бүр 30%-аар өссөөр 160 
гаруй болсон ба хятад хэл сонгон суралцагчдын тоо хичээлийн улирал бүр 150-аас дээш байдаг 
байна. 20-р зууны 90-ээд оноос хойш хятад хэл нь Тайландын их сургуулиудад англи хэлний дараа 
хоѐрдугаарт орох гадаад хэл болжээ. Тухайлбал, Чүлалонкорн Их Сургуулийн (Chulalongkorn 
University) Хэл уран зохиолын сургуульд сүүлийн хэдэн жилд хятад хэл суралцагчдын тоо англи 
хэл суралцагчдын дараа хоѐрдугаарт орох болсон үзүүлэлтийг харвал, 1999 онд хятад хэлний 
мэргэжлээр 40 хүн сурч байсан бол 2001 онд хятад хэлний мэргэжлийн ангийн оюутны тоо 141 
болсноос гадна 92 оюутан хятад хэлийг сонгон сурч байжээ.  

Хятад хэл суралцагч тайландуудыг дараахь байдлаар ангилж болно. 1.Сургуулийн 
сурагчид 60%, 2.Хэлний төвүүдэд суралцагчид 30%, 3.Хятад цагаачдын хүүхдүүд 5%, 4.Тайландад 
хөрөнгө оруулагч хятадуудын хүүхдүүд 3%, 5.Хятадын соѐлыг сонирхогчид 2%[13]. Эдүгээ 
Тайландын цэцэрлэгээс эхлээд бага сургууль, дунд сургууль, их сургууль бүгдэд нь хятад хэлний 
хичээл заадаг болж, хятад хэлийг системтэйгээр сурах бүрэн боломжтой болжээ. Энэ нь 
Тайландын хятад хэлний сургалтын хөгжилд таатай сайхан суурь болж байна. Тайландын 
Боловсролын яамнаас хятад хэлний сургалтыг сайжруулахын тулд 2006-2010 онд 5 жилийн 
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлжээ. Ингэж дэлхийн хэмжээнд улсдаа хятад хэлний сургалтыг 
сайжруулах стратеги төлөвлөгөө хэрэгжүүлсэн анхны улс нь Тайланд болсон байна.  

Малайзын хятад үндэстнүүд хятад хэлийг сурах явдал улам бүр нэмэгдэж байна. Үүний 
учир нь мөн л хятад үндэснийхээ уламжлал, соѐлыг үр хүүхдэдээ өвлүүлэн үлдээхийн тулд 
байхаас гадна зарим нь Хятадад очиж ажиллаж, амьдрах хүсэлтэй тул хятад хэлийг сайн сурахыг 
эрмэлздэг байна. Мөн цаашилбал дэлхий даяар хятад хэл сурах явдал ихсэж байгаа үетэй хөл 
нийлүүлэн алхах учиртай гэж зарим нь үздэг байна. Малайзын хятад үндэстнээс гадна малай, 
энэтхэг үндэстнүүдийн залуучууд ч хятад хэл сурах нь улам бүр нэмэгдсээр байгаа ажээ. 
Малайзын засгийн газраас ч ард иргэдийнхээ хятад хэл сурах явдлыг ихэд дэмждэг байна. 
Дээрх 4 орны хятад хэл суралцагчдын байдлыг харвал: 
Хятад хэл суралцагчид  Япон Сингапур Тайланд Малайз 
Оюутан, сурагчид         
Бусад хүмүүс буюу хэлний төвүүдэд 
суралцагчид 

      

Хятад цагаачдын хүүхдүүд         
Хөрөнгө оруулагч хятадуудын хүүхдүүд      

 
Дээрх 4 орны хятад хэл суралцагчдын хятад хэл сурах болсон зорилгыг ажиглабал: 
Хятад хэл сурч буй зорилго  Япон Сингапур Тайланд Малайз 
Сонирхлоороо болон Хятадыг сонирхож 
байгаа тул 

      

Худалдаа бизнес эрхлэхээр       
Амьдралын орчин нөхцлөөс болон бусдын 
нөлөөгөөр  

     

Сертификаттай болохын тулд болон 
кредит авахын тулд 

     

Хятад руу аялахаар       
Ирээдүйн ажил мэргэжилд хэрэгтэй тул 
болон бусад зорилгоор  

      

Хятад үндэснийхээ уламжлал, соѐлыг       
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өвлүүлэн үлдээхийн тулд 
Хятадад очиж ажиллаж, амьдрах хүсэлтэй 
тул 

      

Дэлхий даяар хятад хэл сурах явдал ихсэж 
байгаа өнөө үетэй хөл нийлүүлэн алхахын 
тулд 

      

Дээрх байдлаас үзвэл, Япон болон Тайланд улсын хувьд хятад хэл нь хоѐр дахь гадаад хэл 
болохын хувьд Хятадын соѐлыг сонирхож болон ирээдүйн ажил мэргэжилд хэрэгтэй зэрэг бусад 
олон шалтгааны улмаас хятад хэлийг сурдаг бол Сингапур, Малайз улсуудын хувьд иргэдийн 
тодорхой хувь нь хятад үндэстэн байдаг тул гол төлөв үндэснийхээ уламжлал, соѐл, зан заншлыг 
үр хүүхдэдээ өвлүүлэн үлдээхийн тулд болон Хятадад очиж ажиллаж амьдрах хүслээр хятад 
хэлийг сурах нь илүүтэй байдаг нь харагдаж байна.  
 

Дөрөв. Багшлах боловсон хүчин  
Хятад хэлний сургалтын чанар нь багшлах боловсон хүчнээс шууд хамааралтай байдаг. 

Японы хятад хэлний багш нарын ихэнх нь япон багш байдаг, тэдгээрийн цөөн хувь нь Хятадад 
очиж мэргэжил дээшлүүлсэн байдаг ба ихэнх нь өөрийн улсдаа бэлтгэгдэн гарсан байна. Албан 
ѐсны мэдээгээр, Япон улсын хэмжээнд зөвхөн хятад хэлний мэргэжлийн 400-500 багш байдаг, 
харин хос мэргэжилтэй багш нар буюу хятад хэлний мэргэжлийн бус багш нар хэдэн мянгаар 
тоологддог. Тэдний ихэнх нь хятад хэлний факультетийг төгсөж гарсан байхаас гадна олон тооны 
магистр болон докторын зэрэгтэй багш нар ч байна. Японд хятад хэлний сургалт явуулж буй гол 
хүч нь эдгээр япон багш нар юм. Харин хятад мэргэжилтэн багш цөөн байна. Хятад хэлний 
сургалт явуулдаг хамгийн гол байгууллага болох их сургуулиудад гэхэд л 1-2 хятад багш 
ажилладаг байна. Тухайлбал, Токиогийн Их Сургуулийн хятад хэлний 10 багшийн 8 нь япон, 2 нь 
хятад багш бол Осакагийн Гадаад Хэлний Их Сургуулийн 9 багшийн 7 нь япон, 2 нь хятад багш 
байна. Ер нь Япон улсын хэмжээнд зөвхөн хятад багш төдийгүй хятад хэлний япон багш нар ч 
дутагдах хандлагатай байгаа ажээ. Учир нь асар хурдтайгаар нэмэгдэж байгаа хятад хэл 
суралцагчдын тоог багш нарын тоо хангалттай хэмжээнд болж гүйцэхэд бэрхтэй болж байгаа юм. 
Одоогийн байдлаар хятад хэлний олон тооны багш тухайн сургуулийнхаа үндсэн багш бус, харин 
давхар ажил эрхэлдэг орон тооны бус багш нар байдаг байна. Японд сурч байгаа хятад оюутнууд ч 
хятад хэлний багшаар ажиллаж байдаг нь багшлах мэргэжлийн түвшинд хүрэхгүй, шаардлага 
хангахгүй байдаг. Судалгаагаар, Японы ахлах сургуулийн хятад хэлний багш нарын 80% нь өөр 
мэргэжлийн ажилтай, цагийн багш байдаг бөгөөд тэдний дунд хятад хэлийг зөвхөн хоѐр дахь 
гадаад хэл болгон сурсан хүмүүс олон байдаг байна. Тэдний талаас илүү хувь нь хятад хэлний 
багшлах эрхгүй, зөвхөн хятад хэлний багшаар ажиллах түр эрх авч багшилдаг байна. Одоогоор 27 
их сургуулийн 522 цагийн хятад хэлний хичээлийн 306 цагийг цагийн багш заадаг буюу нийт 
цагийн 59%-ийг эзэлж байна. Зөвхөн Токиогийн хятад хэлний сургалт явуулдаг 66 их сургуулийн 
18 нь үндсэн багшгүй, хятад хэлний бүх хичээлийг орон тооны бус багш буюу цагийн багш нар 
заадаг байна.  

Тайландын хятад хэлний багш нарын хувьд ихэнх ахимаг насны багш нар нь Хятадад их 
сургууль төгсөн ирж багшилсан байдаг тул хятад хэлний түвшин өндөр, заах чадвар сайн байдаг 
бол хятад сургуулийн зарим багш нарын хувьд зөвхөн тайланд сургуульд 4-5 жил хятад хэл сураад 
сургуульдаа хятад хэлний багшаар үлдэж ажилласан байдаг байна. Энэ нь тэдний хятад хэлний 
түвшин хангалтгүй байх, цаашилбал хятад хэлний сургалтын чанарт нөлөөлөх хандлагатай байжээ. 
Харин сүүлийн жилүүдэд тайланд багш нар Хятадад очиж хятад хэлний сургалтын талаар 
системтэй, бүх талын чадвараа дээшлүүлэх сургалтанд суух болжээ. Ингэж Хятад улсад очиж 
мэргэжил дээшлүүлсэн багш нар маш чухал болж байна. Мөн 2003 оноос хойш нийт 8 удаа 3270 
хятад сайн дурын хятад хэлний багш Тайландад очиж ажилласан байна. 

Малайз улсад 1985 онд багшлах боловсон хүчний тоо 2200 орчим байснаас дээд 
боловсролтой багш 60%-г эзэлж байсан байна. Эдүгээ Малайзын хятад дунд сургуульд нийт 3000 
гаруй багш ажиллаж байна. Эдгээр багш нарын ихэнх нь Малайздаа юмуу Сингапур, Хятад, 
Тайваньд их, дээд сургууль төгссөн байдаг. Малайзын Боловсролын хуулиар дотоодын их, дээд 
сургуулиуд багш бэлтгэх эрхгүй тул багш бэлтгэх сургалт явуулдаггүй байна. Харин 16 Багшийн 
сургуульд бага, дунд сургуулийн хятад хэлний багш бэлтгэх хичээл ордог байна. Гэтэл хятад бага 



 
 

142 
 

сургуулийн хятад хэлний багш бэлтгэх нэгдсэн систем байхгүйн улмаас жил бүр хятад бага 
сургуульд мянга мянган багш дутагдахад хүрээд байгаа ажээ. Тухайлбал, 2006 оны байдлаар хятад 
бага сургуульд 3100 гаруй хятад хэлний багш дутагдалтай байсан бол харин улсын бага сургуульд 
хятад хэлний багш илүүдэх байдал үүсээд байна. Иймд Малайзын засгийн газраас хятад бага 
сургуульд гаднаас хятад багш урьж ажиллуулдаг явдлыг болиулж, улсын сургуулийн багш нарыг 
хятад сургуульд томилон ажиллуулахаар зохицуулах бодлого баримталжээ[3]. 2014 оны 12-р сард 
Малайзын тал хүсэлт гаргасны дагуу 2015 оноос эхлэн Хятад улс Малайзад хятад хэлний багш 
бэлтгэж өгөхөөр болж байна. Гэхдээ хэрэв Малайзын засгийн газар өөрийн орны хятад сургуулийн 
боловсролыг хүлээн зөвшөөрвөл Хятадаас багш авах шаардлагагүй байж болно гэж олон хүн үзэж 
байна[16].   

Сингапур дахь хятад хэлний сургалтыг Сингапурын хятад хэлний багш нарын нэгдсэн 
эвлэл явуулдаг. Энэхүү эвлэлийн гол үүрэг нь хятад хэлний багш нарын мэргэжлийн түвшинг 
сайжруулах, дээшлүүлэхэд чиглэгддэг байна. Үүний тулд хэд хэдэн чиглэлээр байнгын үйл 
ажиллагаа явуулж байдгийн үр дүнд хятад хэлний багш нарын мэргэжлийн ур чадвар, чанар 
баталгаатай байдаг байна. Сингапурын хятад хэлний багш нар нь гол төлөв Сингапурын их, дээд 
сургуулийн хятад хэлний ангийг төгсөгчид, хятад цагаач багш нар, Сингапурын Боловсролын Яам 
ба Хятадын Боловсролын Яам хамтран сонгон шалгаруулж авсан Хятадаас ирсэн багш нар, мөн 
улсынхаа хэмжээнд сонгон шалгаруулж авсан багш нар байдаг. Сингапур улсын хувьд Хятад 
улсаас жил бүр бага, дунд сургуулийн хятад хэлний багш нарыг сонгон шалгаруулж, Сингапурт 2-
3 жилийн хугацаагаар ажиллуулдаг байна. 2006 оны байдлаар Сингапурын хятад бага сургуульд 
нийт 2700 багш ажиллаж байсан бол 2008 онд 4000 болж нэмэгдсэн байна.  
Эдгээр 4 орны хятад хэлний багш нарын бүрэлдэхүүнийг харвал:  

Хятад хэлний багш нарын бүрэлдэхүүн  Япон Сингапур Тайланд Малайз 
Тухайн орны багш         
Хятад багш         

Дээрх байдлаас үзвэл, улс орон бүр дотооддоо болон гадаадад сургууль төгссөн хятад 
хэлний мэргэжлийн багштай байгаагийн зэрэгцээ орчин үед янз бүрийн хэлбэрээр хятад багш авч 
ажиллуулах болсон байна. 
 

Тав. Хятад хэлний сурах бичиг 
Японы хятад хэлний сургалтанд хэрэглэдэг сурах бичиг, хэрэглэгдэхүүн нь суралцагчдын 

нас насны ангилалд тохирсон, янз бүрийн салбар, чиглэлээр харилцах чадварыг хөгжүүлэхэд 
чиглэгдсэн гэх зэрэг төрөл зүйлийн хувьд арвин баялаг байдаг. Зөвхөн 1946-1981 он хүртэл 30 
гаруй жилийн дотор Япон даяар 436 төрлийн хятад хэлний сурах бичиг хэвлэгдэн гарсан байдаг 
байна. 2001-2005 онд Хакүтэиша (白帝社), Хакүсүиша (白水社), Сүрүгадаи шүйппанша (骏河台出

版社), Асахиша (朝日社) зэрэг томоохон хэвлэлийн газруудад хэвлэсэн хятад хэлний сурах бичиг 
багаар бодоход 280-аас дээш төрөл байжээ. Харин хятад хэл суралцагчдын онцлогтой уялдан 
анхан ба дунд шатны сурах бичгүүд ихэнх хувийг эзэлж, мэргэжлийн болон дээд шатны сурах 
бичиг цөөн байна. Хятад хэлний сурах бичгийн хувьд Япон даяар аль нэг шатны сургалтанд 
хэрэглэх тогтсон сурах бичиг гэж байхгүй, сургалтанд хэрэглэх сурах бичгээ тухайн хичээлийг 
заах багш эсвэл оюутнууд өөрсдөө сонгодог тул хятад хэлний сурах бичгийн зах зээл маш 
өрсөлдөөнтэй байдаг байна. Тиймээс япончуудын зохиосон хятад хэлний сурах бичиг нь 
сонирхолтой, уншиж ойлгоход хялбар байхаас гадна өнгөтөөр хэвлэсэн, зураг ба бичвэрийн хувь 
харьцаа таарсан, ихэнх нь дагалдах CD-тэй, агуулга нь ойлгомжтой, тодорхой бөгөөд сурахад 
хялбар, гол төлөв өдөр тутмын харилцааны хэлэнд сургахад чиглэгдсэн байдаг байна. Харин 
Хятадын соѐл, түүхийн талаар танилцуулсан нь бага байдаг ажээ. Японы сургуулиудад мөн 
Хятадад хэвлэсэн ―Хятад хэлний сурах бичиг‖（汉语教科书）,―Анхан шатны хятад хэлний сурах 
бичиг‖（基础汉语课本） , ‖Хэрэглээний хятад хэлний сурах бичиг‖（实用汉语课本）болон 
Бээжингийн Хэлний Их Сургуулиас гаргасан бусад хятад хэлний сурах бичиг, 
хэрэглэгдэхүүнүүдийг хэрэглэдэг.  

Сингапурт хятад хэлний сургалтанд хэрэглэдэг сурах бичгийг Боловсролын Яамны харъяа 
Бага, дунд сургуулийн хятад хэлний сурах бичиг зохиох багийнхан зохиодог ба бүрэлдэхүүнд нь 
зөвхөн сингапур хүмүүс байдаг. Харин сүүлийн үед Хятадын Ардын Боловсролын хэвлэлийн 
газартай хамтран сурах бичиг хийдэг болсон байна.  
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Тайландын хятад сургуульд ихэнхдээ Хятад, Хонконг, Тайвань, Сингапурын сурах 
бичгүүд хэрэглэдэг. Уг нь эдгээр сургуульд улсын хэмжээнд Боловсролын Яамнаас зөвшөөрч 
тогтсон сурах бичиг хэрэглэнэ гэсэн журамтай байдаг байна. 1990-ээд оны дундуур Хятадын 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран тайланд хүнд зориулсан хятад хэлний сурах бичиг болон 
багшийн гарын авлага зэргийг хийж, сурах бичиг хүрэлцээгүй байсан асуудлыг шийдвэрлэсэн 
боловч одоо их, дээд сургуульд хэрэглэж байгаа сурах бичгийн ихэнх нь Хятадаас авчирсан сурах 
бичиг байдаг ба жинхэнэ тайланд хүнд тохирсон сурах бичиг ховор байдаг байна. Сүүлийн үед 
хятад хэл сурах хэрэгцээ шаардлагыг дагаад хятад хэлний сурах бичиг зохиох, заах аргыг 
сайжруулах тал дээр илүү өндөр шаардлага тавих болжээ. 

Малайзын сургуулиудад дунд сургуулийн хятад хэлний сурах бичгийг ―Хятад сургуулийн 
захирлуудын зөвлөл ба хятад сургуулийн багш нарын нэгдсэн холбоо‖-ноос өөрсдөө зохиодог.  
Эдгээр 4 орны хятад хэлний сургалтанд хэрэглэгдэж буй хятад хэлний сурах бичгийг харвал: 

Хятад хэлний сурах бичиг   Япон Сингапур Тайланд Малайз 
Үндэсний сурах бичиг         
Хятадад зохиосон сурах бичиг       

Дээрх байдлаас үзвэл, эдгээр орнуудад хятад хэлний сурах бичгийг гол төлөв өөрсдийн хүчээр 
зохион хэрэглэхээс гадна зарим нь Хятадад болон бусад газар зохиосон сурах бичгийг ч 
сургалтанд өргөн ашигладаг байна.  
 

Зургаа. Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил 
Японд хятад хэлний онол, хятад хэлний сургалттай холбоотой судалгааг ихэд чухалчилдаг. 

Судалгаа нь эртний хятад хэл, авиа судлал, нутгийн аялга, эртний үсэг бичгийн тайлбар, орчин 
цагийн хятад хэлний авиазүй, хэлзүй, үгийн сан, зохиолчдын зохиол бүтээлийн хэл найруулга, 
хятад хэл заах арга, сурах бичиг болон толь бичиг зохиох гэх мэт маш өргөн хүрээг хамардаг. 
Эдгээрээс хоѐр хэлний толь бичиг зохиох тал дээр асар их амжилт гаргасан. Тухайлбал, хятад 
судлаач Күраиши Такэшироогийн (仓石武四郎) зохиосон ―Хятад хэлний толь бичиг‖（中国语词

典）гарснаас хойш 20 жилийн дотор нийт 19 удаа хэвлэгдэж, олны талархлыг хүлээсээр иржээ. 
Үүнээс гадна Айчигийн  Их Сургуулиас (爱知大学 Aichi University) 13 жилийн хугацаа зарцуулж 
хийсэн ―Хятад япон их толь бичиг‖ （中日大辞典）, мөн ‖Хятад хэлний их толь бичиг‖（大汉和

辞典）зэрэг нь хятад хэл сурч буй япон хүмүүсийн хамгийн өргөн хэрэглэдэг, хэл сурахад нь 
хамгийн тустай хэрэглэгдэхүүн болсон байна.  

Японд хятад судлалын гол хоѐр судалгааны баг байдаг. 1.Японы хятад хэл судлалын 
нийгэмлэг (中国语学研究会), үндэслэн байгуулагч нь хятад судлаач ноѐн Күраиши Такэшироо. 
Энэ нийгэмлэг нь 400 гаруй гишүүнтэй, олон жилийн турш хятад хэлний талаарх эрдэм 
шинжилгээний арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсаар ирсэн. 1979 он гэхэд улсын хэмжээний 29 
их хурал зохион байгуулсан байдаг нь энэ нийгэмлэг Япон дахь хятад хэлний сургалт, судалгааг 
хөгжүүлэх хамгийн чухал түшиц газар нь болж байдгийн илрэл юм. 2. Японы Хятад судлалын 
нийгэмлэг (日本中国学会), 1000 орчим гишүүнтэй, голчлон Хятадын эртний соѐлын судалгаа 
хийдэг.  

Японы хятад судлаачид Хятадын мэргэжил нэгтнүүдтэйгээ эрдэм шинжилгээний харилцаа, 
хамтын ажиллагаатай явж ирсэн. 1966 оны 5 сард Тоодоо Акиясүгаар (腾堂明保) ахлуулсан хятад 
хэл судлаачид, багш нарын төлөөлөгчид Хятадад урилгаар очиж, тэр үеийн Бээжингийн хэлний 
дээд сургуулийн (одоогийн Бээжингийн Хэл Соѐлын Их Сургууль) мэргэжил нэгтнүүдтэйгээ 
хамтран семинар зохион байгуулж, туршлага солилцжээ. 1985, 1987 онуудад Бээжинд болсон 
анхны ба хоѐр дахь удаагийн ―Олон улсын хятад хэлний сургалт семинар‖ болон ―Дэлхийн хятад 
хэлний сургалтын холбоо‖-ны их хурлаар Японоос хэдэн арван төлөөлөгчөө илгээн хуралд 
оролцуулж, хэд хэдэн илтгэл хэлэлцүүлж байжээ. Японы Кошимизү Масарү (舆水优), Хасэгава 
Рѐоичи (长谷川良一), Сүгимүра Хиробүми (杉村博文), Шибата Минорү (芝田稔) зэрэг судлаачид 
―Дэлхийн хятад хэлний сургалтын холбоо‖-ны анхны удирдах зөвлөлийн гишүүн, байнгын 
хорооны гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байжээ. Япончууд Хятадаас хятад хэлний мэргэжилтэн, 
профессор байнга урьж Японд зочлуулах болон их сургуульд ажиллуулдаг, мөн Хятад дахь хятад 
хэл судлалын талаар орчуулан түгээдэг байна. Эдүгээ хятад хэлний сургалт судалгааны үйл 
ажиллагаа эрчтэй хөгжиж, 1996 онд шинээр Хятад хэлний боловсрол судлалын нийгэмлэг, Орчин 
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цагийн хятад хэлний сургалт судалгааны нийгэмлэг, Хятад хэлний цахим сургалт судалгааны 
нийгэмлэг байгуулагдсан байна.  

Японд ―Хятад хэл‖ (中国语), ―Сургалт‖ (教学), ―Хятад хэл судлал‖ (中国语研究) зэрэг 
хятад хэл ба хятад хэлний сургалтын судалгааны сэтгүүлүүд гардаг. Эдгээрээс ―Хятад хэл‖ сэтгүүл 
хамгийн нөлөө бүхий нь юм. Энэ нь одоогийн байдлаар Японд гарч байгаа хятад хэлийг сурах, 
сургах, судлахад зориулагдсан цорын ганц, цогц, сар тутмын сэтгүүл юм. Уг сэтгүүл анх гарч 
эхлэх үедээ дөнгөж 4 хуудастай, тосон барын хэвлэл байсан бол эдүгээ 10 мянга гаруй хувь 
хэвлэгддэг, 40 хуудастай, сар тутмын сэтгүүл болтлоо өргөжсөн байна.  

Хятад Японы харилцаа хамтын ажиллагаа улам бүр тасралтгүй хөгжихийн хэрээр Япон 
дахь хятад хэлний сургалт ч улам эрчтэй явагдаж хөгжсөөр байна. Энэ талын судалгаа ч улам л 
далайцтай хөгжсөөр байх нь дамжиггүй. Японы нэгэн судлаачийн хэлснээр, Япон дахь хятад 
хэлний сургалтын хөгжил нь Хятад Япон хоѐр орны ард түмний нөхөрсөг харилцааны түүх болон 
ирээдүй тод гэрэлтэй байгаагийн тусгал юм.  

Сингапурт ч мөн хятад хэлний эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг ихэд чухалчилдаг. 
1986 онд улсын хэмжээний ―Хятад хэлний сургалт судалгааны нийгэмлэг‖ (华语教学研究会) 
байгуулагджээ. Хятад хэлний багш нарын төлөөлөл хоѐр удаа Бээжинд болсон Олон улсын хятад 
хэлний сургалт семинарт, мөн Тайваньд болсон Дэлхийн хятад хэлний сургалт семинарт оролцож 
байсан. Нэрт хятад судлаач Лү Шао Чан (卢绍昌) профессор ―Дэлхийн хятад хэлний сургалтын 
нийгэмлэг‖ (世界汉语教学会 )-ийн анхны удирдах зөвлөлийн байнгын хорооны гишүүнээр 
сонгогдон ажиллаж байжээ.  

Малайзад ч мөн адил хятад үндэстнүүд амьдардгийн хувьд хятад хэлний сургалт 
судалгааны ажил шинэ үе шатанд хүрээд байна. Хятадтай харьцуулбал хятад хэлний сургалттай 
холбоотой эрдэм шинжилгээний сэтгүүл ховор боловч хятад хэлний сургалттай холбоотой аливаа 
асуудлыг ихэвчлэн эрдэм шинжилгээний хурал, ном товхимол, өгүүллийн эмхэтгэл, сонин 
хэвлэлээр дамжуулан нийтэлдэг.  

Тайландын Чүлалонкорн Их Сургуулийн (Chulalongkorn University) Ази судлалын 
хүрээлэнд 1991 онд Хятад хэлний төв байгуулсан ба энд судалгааны ажлыг голлон хийдэг. 1992 
онд Тайланд-Хятадын найрамдлын нийгэмлэгээс мөн Хятад хэлний төв байгуулсан ба энэ төвд 
хятад хэлний сургалт болон Хятад Тайландын соѐлын солилцооны ажлыг голлон явуулдаг байна. 
Үүнээс гадна Хятадын засгийн газраас дэмжлэг үзүүлэн Рай Хатан хааны Их Сургууль (Thaliand 
Rai Royal University) дээр ―Хятадын хэл соѐлын төв‖ байгуулсан байна. Одоогийн байдлаар 
Тайландад хятад хэлний сургалт, судалгаатай холбоотой хэвлэл гэвэл зөвхөн ―Хятад тайланд сар 
тутмын сэтгүүл‖（汉泰月刊）хэмээх сурагчдад хятад хэл сурахад туслах зорилгоор гаргадаг 
сэтгүүл байна.  
Эдгээр 4 оронд хятад хэлний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийж буй байдлыг харвал: 

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа Япон Сингапур Тайланд Малайз 
Хятад хэлний судалгаа         
Хятад судлалын төв, нийгэмлэг        
Мэргэжлийн сэтгүүл       

Үүнээс үзэхэд, эдгээр орнуудад хятад хэлний сургалт явуулахын зэрэгцээ судалгаа шинжилгээний 
ажлыг орхигдуулалгүй  хөгжүүлж байгаа нь харагдаж байна.  
 

Дүгнэлт 
Зүүн ба зүүн өмнөд Азийн Япон, Сингапур, Тайланд, Малайз дөрвөн оронд хятад хэлний 

сургалт явуулж эхэлсэн түүхийг харвал Японд хятад хэлний сургалт хамгийн эрт эхэлсэн байна. 
Эдгээр орнуудад хятад хэлний сургалт явуулдаг сургуулиудын анхны үндэс суурийг нь хятад 
цагаач иргэд өөрсдийн хүүхдүүдэд зориулсан сургууль байгуулснаар тавьжээ.  

Япон, Тайланд хоѐр оронд хятад хэлийг эдүгээ англи хэлний дараа хоѐрдугаарт орох 
гадаад хэл болгон бүх шатны сургууль, курс дамжаа, хэлний сургалтын төвүүдэд зааж байгаа бол 
Сингапур, Малайз хоѐр орны хувьд иргэдийнх нь тодорхой хувь нь хятад үндэстэн байдаг тул 
хятад хэлийг заавал сурах ѐстой хэлний нэг болгон бүх шатны сургуулиар системтэй сургалт 
явуулдаг байна.  

Эдгээр 4 оронд бүгдэд нь Күнзийн институт үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж байгаа ба 
Малайзаас бусад оронд мөн Күнзийн танхим хятад хэлний сургалт явуулж байна.  
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Тайланд улс Хятадын их сургуулийн салбар сургуультай байгаа нь онцлог байна. Ер нь 
хятад хэлний сургалтыг хамгийн ихээр идэвхтэй дэмжиж, түгээн дэлгэрүүлж байгаа байдлаараа 
Тайланд улс тэргүүлж байна гэж хэлж болохоор байна. Тэгвэл Япон улс хятад хэлийг радио, 
телевизийн тусгай нэвтрүүлгээр зааж ирсэн уламжлалтай гэдгээрээ онцлог байна. Мөн хятад 
хэлний онол, хятад хэлний сургалттай холбоотой судалгаагаараа бусад 3 оронтой харьцуулахад 
тэргүүлж байна гэж дүгнэж болох юм.   
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ 
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ 

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР 
Эрдэм шинжилгээний бичиг 

 
Боть 430                  2015                                            Дугаар 19 

 
ЦАХИМ ЭХ СУРВАЛЖИД СУУРИЛСАН ХИЧЭЭЛИЙН 

ТЕХНОЛОГИЙН АСУУДАЛД 
 

Б. Дэмбэрэлмаа1 
Abstract  
The author describes the teaching methodology, the contents, the structure of Russian language classes 
taught on the basis of e-sources with use of modern technology. Advantages and disadvantages of this 
method are discussed based on the author‘s observations and the survey of students, who studied a Russian 
IV course in the 2012-2013 academic year. 
 
Түлхүүр үг  
цахим эх сурвалж, сургалт, арга, технологи, орос хэл, туршилт хичээл  
 

 Сүүлийн жилүүдэд судлаачид, багш сурган хүмүүжүүлэгчид сургалтын хүмүүжүүлэх, 
хөгжүүлэх, сургах үүргийг нэгэн зэрэг гүйцэтгэх сонгодог арга технологийг эрэлхийлж 
боловсролын бүхий л шатны сургалтанд туршиж байна. Ингэхдээ дан ганц орчин үеийн техник 
технологид суурилсан шинэ арга барилыг бус уламжлалт, шалгагдсан сайн арга барилыг шинэ 
технологитой хослуулан хэрэгжүүлж байна.  

Энэхүү өгүүлэлд бид орос хэлний хичээлийг цахим эх сурвалжийн мэдээлэлд тулгуурлан 
орчин үеийн техник, технологи ашиглан явуулсан туршилт сургалт, түүний үр дүнг тусгасан 
болно.  

Өнөөдөр бидний мэдээлэл авах арга цаг үеэ даган өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөж байна  гэж 
хэлж болно. Оюутан залуус номноос биш олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болон зурагт, 
компьютер, үүрэн утаснаас мэдээлэл авдаг болсон. Бидний сургалтанд ашиглаж буй сурах бичгийн 
дасгал даалгаварын бүтэц сайн боловч агуулга нь тухайн цаг үеийн мэдээллээс хуучирсан байдаг 
нь зохиогчдын алдаа биш бас үүнийг тэр бүр сонирхохгүй байгаа оюутнуудын ч буруу биш билээ. 
Иймээс сургалтанд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр гарч буй оюутан сурагчдын үздэг, 
сонирхдог мэдээ мэдээллийг ашиглах нь тэдний сонирхлыг татах, идэвхижүүлэх нэг арга гэж 
үзсэн юм. Бид олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр гарч буй мэдээ, мэдээллээс ―Орос хэл IV‖ 
хичээлийн ерөнхий сэдвийн хүрээнд зарим сэдвийг сонгон ОХУ-ын холбооны сувгууд, вэб 
сайтуудад нийтлэгдэж, цацагдаж буй мэдээллийн хэрэгсэлүүдийн мэдээ, бичлэг, нийтлэлийг 
сургалтанд ашигласан болно.  

МУИС-ийн ШУС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Европ судлалын тэнхимийн орос 
хэлний салбарын 2-р түвшний оюутнуудад заадаг ―Орос хэл IV‖ 10 багц цагийн хичээлийг  бичих 
дадал 2, унших дадал 2, ярих сонсох 3, интернетэд суурилсан хичээл тус бүр 3 багц цаг ордог 
бөгөөд эдгээр хичээлд хэрэглэх монгол оюутанд зориулсан нэгдсэн сурах бичиг байхгүй боловч 
бид боловсрол, соѐл, урлаг, улс төр, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, цэрэг арми, хот 
хөдөөгийн амьдрал, шилжилт хөдөлгөөн, байгал, нийгмийн тулгамдсан асуудал, сансар огторгуй, 
орчин үеийн нийгмийн асуудал гэх зэрэг ерөнхий сэдвийн дагуу  И.А Старавойтовагийн  2010 онд 
эрхлэн гаргасан ―Ваше мнение‖ номонд тулгуурлан оюутанд дунд шатны орос хэлний дараах  
мэдлэг, чадвар, дадал олгох сургалт явуулах зорилготойгоор хөтөлбөрөө боловсруулан 
хэрэгжүүлдэг: 

 
 

                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Европ судлалын тэнхим , докторант 
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Уншиж ойлгох чадвар: 
 Нийгэм, ахуй амьдрал, соѐлын сэдэвтэй бичвэрийг уншиж ойлгох;  
 Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлээр гарч, хэвлэгдэж буй нийгэм, улс төр,  бизнес, 

эдийн засаг, спорт, урлаг соѐл, олон улс зэрэг сэдвийн дагуу мэдээллийг уншиж ойлгох; 
 Мэргэжлийн /хэлшинжлэл/ үг хэллэгтэй эхийг уншиж ойлгох; 

Бичих чадвар 
 Төрөл бүрийн бичвэртэй ажиллаж төлөвлөгөө зохиож сурах; 
 Эхийн тулгуур үгийг олох, тэдгээрт түшиглэн өгүүлбэрийг өөрчлөн найруулах товчлол 

хийх, дэлгэрүүлэх; 
 Өгүүлбэр, догол мөр, бичвэрийн холбох хэрэглүүрийг хэрэглэн төлөвлөгөөний дагуу 

бичвэр зохиох; 
 Үзсэн сэдвийн дагуу зохион бичлэг, эссе бичиж сурах; 
 Хувийн захидал, өдрийн тэмдэглэл бичих; 
 Тодорхойлолт, өргөдөл, товч намтраа бичих;  
 Реферат, аннотаци бичих; 
 ОХУ-ын ТВ, интернетээр нийтлэгдэж буй мэдээллийг уншиж ойлгоод эх хэл рүү 

орчуулж ―бичиж‖ сурах; 
 Нийгэм, улс төр,  бизнес, эдийн засаг, спорт, соѐл урлагтай холбогдолтой мэдээллийг эх 

хэлнээс орос хэл руу орчуулан бичиж бага хэмжээний мэдээ, нийтлэл бичиж сурах; 
Сонсох чадвар:  

 Хэл, зан заншил, ахуй, соѐл урлаг, шинжлэх ухаан, эдийн засаг  зэрэг сэдвээр ярилцаж 
буй хүмүүсийн яриа, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр гарч буй мэдээ мэдээллийг 
сонсоод ойлгох; 

Ярианд оролцох чадвар:  
 Сайн мэдэх сэдвийн хүрээнд асуулт тавьж, яриа эхлүүлж, ярианд оролцож, үзэл бодлоо 

илэрхийлж чаддаг байх; 
 Сонирхол, мэргэжлийн хүрээнд лекц, яриа, ярилцлага, мэтгэлцээн, телевизийн мэдээ, 

сурвалжлага, хөгжөөнт нэвтрүүлэгт оролцож үзэл бодлоо илэрхийлэх чадвартай байх; 
Цахим эх сурвалжид суурилсан хичээл нь оюутан унших, бичих, ярих сонсох дадал олгох 

хичээл дээр олж авсан мэдээлэл, мэдлэгээ бататгах хичээл юм. Оюутан энэ хичээлээр орос хэлээр 
тодорхой сэдвийн дагуу дуу, бичлэг, мэдээ уншиж, үзэж, сонсоод, анализ хийж, хамтран ярилцаж, 
чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлж, санал солилцож, мэдээлэл бэлдэж, уншиж танилцуулах, энэ 
сэдвээр цахим эх сурвалжуудыг ашиглан мэдээлэл бичих, гэртээ дүрсжүүлэх, өөрөөр хэлбэл 
эцсийн бүтээгдэхүүн болох бага хэмжээний мэдээ бэлдэж сурахад энэ хичээлийн зорилго оршино. 
Оюутан тухайн сэдэвтэй холбогдолтой үг хэллэгийг телевизийн мэдээнээс сонсоод зогсохгүй 
мэдээ бичихдээ ашиглаж, ярьж байгаа нь хэлний бус орчинд сурч буй оюутан тодорхой сэдвийн 
дагуу ярьж сурах сайн арга гэж бид үзэн ерөнхий сэдвээс телевиз, цахим ертөнцөөр хамгийн их 
гардаг өдөр тутмын нийгэм улс төрийн, олон улсын хамгийн тулгамдсан, сонирхолтой сэдэв 
хөндсөн ―Дүн гэж юу вэ?‖, ―Оюутан сурагчид дүнгийн төлөө юу эсвэл мэдлэгийн төлөө сурдаг 
уу?‖, ―Музей, археологийн үнэт олдвор‖, ―Олимпийн наадам, сэргээш‖, ―Улс төрийн нам, 
сонгууль‖, ―Цахим ертөнц‖, ―Батлан хамгаалах‖, ―Хот хөдөөгийн амьдралын ялгаа, үнэ өртөг‖, 
―Байгалийн гайхамшигт болон гамшигт үзэгдэл‖, ―Шилжилт хөдөлгөөн, их нүүдэл, цагаачлал‖, 
―Олон улсын байдал‖ гэх мэт дэд сэдвээр хийгдсэн мэдээ, нэвтрүүлэгийг сонгон авч оюутанд, 
суурь болон хэлний мэдлэг, чадвар, хүмүүжлийг цогц байдлаар олгохыг зорьсон юм.  

Энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг тавин үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн:  
 Мэдээлэл, мэдээ цахим орчноос үзэх, сонгох, боловсруулах; 
 Хичээлд ашиглах арга технологийг судлах, боловсруулах; 
 Туршилт сургалт хэрэгжүүлэх; 
 Дүн шинжилгээ хийх; 
 Хичээлийн хөтөлбөрийг засаж сайжруулах. 
Хичээлд ашиглах мэдээ, нийтлэл, бичлэгийг ихэвчлэн ОХУ-ын холбооны хоѐр сувгаас 

хэлний болон нийгмийн хэм хэмжээтэй нийцэх, мөн мэдээллийг татаж авахад хялбар, олдоцтой 
гэсэн зарчимаар сонгож авсан.  
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Хичээлийн бүтэц, арга технологийг боловсруулахдаа мэдлэг хүнээс хүнд бүрэн утгаараа 
шууд гүйцэд дамждаггүй, хүн бүр өөрийн идэвхитэй, учир шалтгаант үйл ажиллагаагаар бусадтай 
хамтран нийгэмших явцдаа эзэмшихүйн зүй тогтолын дагуу мэдлэгээ өөрөө бүтээдэг улмаар хүн 
ажил үйл хийх явцдаа суралцдаг, бусадтай хамтран ажиллах явцдаа суралцдаг, суралцахуйн мөн 
чанар нь эзэмшихүйгээр дамжин хувь хүн өөрийн идэвхитэй үйл ажиллагаар мэдлэгээ бүтээж, 
түүнийгээ хэрэглэх чадвартай болоход орших бөгөөд харин сургахын мөн чанар нь энэхүү үйл 
явцыг дэмжсэн үйл ажиллагааны менежмент юм гэсэн аргазүйд тулгуурлан идэвхижүүлэх, 
чиглүүлэх, зохион байгуулах арга барилыг баримтлан хичээлийн бүтцийг дараах байдлаар 
тогтоосон болно: 

 Оршил хэсэг  
o Гэрийн даалгавар шалгах  

 Шинэ сэдэв эхлэх  
o Тухайн сэдвийн дагуу юу мэддэг, оросоор хэлж чадах эсэхийг 2-3 асуултын 

хүрээнд бүх оюутнаас асуух 
o Мэдээний өмнөх дасгал: шинэ үг- оюутан толь бичиг ашиглан багшийн бичсэн 

үгийг хайж олох 
o Богино хэмжээний мэдээ үзэх /5- 7 минут/ 
o Мэдээний эхийг унших  
o Эхтэй ажиллаж, утгат хэсэгт хуваан, нэрийн, асуух, сэдэвчилсэн төлөвлөгөө 

зохиож түлхүүр үг олох 
o Мэдээг дахин үзэх 
o Мэдээний гол санааг төлөвлөгөө ашиглан бичих, ярих 
o Сэдвийн дагуу санал бодлоо солилцох 

 Гэрийн даалгавар  
o Тухайн сэдвийн хүрээнд хариулт, мэдээлэл, презентаци, мэдээ бэлдэх, /ганцаараа, 

багаар/ 
Хичээлийн явцад оюутан сургуулийн утасгүй сүлжээг ашиглан өөрийн зөөврийн 

компьютер, утас ашиглан шинэ үг хэллэг, нэмэлт мэдээллийг үзэж харах боломжтой байдийг 
харгалзан үзэв.  

Дээрх агуулга, бүтэц арга технологийн дагуу энэхүү хичээлийг 2012, 2013 оны хичээлийн 
жилийн хаврын улирал 16 долоо хоногийн турш орос хэлний 2-р түвшний оюутнуудад сургалт 
явуулж 2015 оны 4 сард энэ хичээлийг судласан орос хэлний 3, 4 –р ангиийн  21 оюутнаас ― 
Интернет эх сурвалжид суурилсан хичээл‖-ийн давуу, сул тал гэсэн асуултанд хариу авах санал 
асуулга явуулсны үр дүнг дараах хүснэгтэд харуулав. 

     Хүснэгт 1 
№ Давуу тал 

Орос хэлний мэдлэг, 
чадвар 

Ерөнхий чадвар Бусад 

1.   Үгийн сан 
 Ярих  
 Бичих / төлөвлөгөө/ 
 Сонсох  

 Багаар ажиллах 
 Хэрэглээний программ 
 Бие даан суралцах  
 Бүтээлч хандлага 
 Олны өмнө ярих 
 Сонсох, ярих мэдээллээ 

боловсруулах, хянах цогц 

 Сонирхолтой 
 Шинэлэг  
 Урам зориг авдаг, 
 Алдаатай бичсэн ч 

шоолдоггүй, 
 Шинэ самбар таалагдсан 
 Мэдээллээс хоцордоггүй 
 Хэрэгтэй мэдээллээ олж авч 

сурсан  /орос хэл дээр/ 
 Үр дүнтэй  
 Нэг хамт олон болгосон 
 Өөрийн зарим давуу талыг 

нээсэн  
 Ном хүрэлцэхгүй байна гэсэн 

асуудалгүй байсан 
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 Үлдэцтэй, амьдралд хэрэгтэй  
 Хичээлд идэвхитэй оролцох 

болсон  
 Хариуцлага нэмэгдсэн 
 шүүмжилж шүүмжлүүлж 

сурсан 
 Улам сайн болох эрмэлзэл 

төрж байсан  
Судалгаанд оролцсон оюутнуудын давуу тал гэсэн хэсэгт бичсэн хариултуудыг орос 

хэлний болон ерөнхий чадвар мөн бусад гэж ангилж болохоор байна. Санал асуулгад оролцсон 
нийт 21 оюутны 15 нь буюу 71,4% нь багаар ажиллах чадвар, 13 оюутан буюу 61,9 % нь бие даан 
суралцах чадвар, 9 оюутан буюу 42% нь орос хэлний үгийн сангийн мэдлэг болон ярих чадвар, 9 
оюутан буюу 42% нь компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллаж сурсан, 23% нь орос 
хэлний сонсох чадвар, мөн аливаад бүтээлчээр хандах болсон гэж хариулсан бол 14% нь орос 
хэлээр сонсох, олны өмнө ярих чадвартай болсон, ярих чадвар сайжирсан гэж бичжээ. Бусад гэсэн 
хэсэгт хамруулсан хариултыг харвал сонирхолтой гэж нийт санал асуулгад оролцсон оюутны 11 
буюу 52 % нь үзсэн  байна. Мөн оюутнуудын хариултаас тэд юунаас урам авч, ямар зүйл тэднийг 
идэвхижүүлдэг болохыг харах боломжтой байгаа тул, цаашид улам сайжруулах хэрэгтэй гэж үзэж 
байна.  

Оюутнуудын сул тал гэсэн хэсэгт бичсэн хариултыг багшийн заах арга, ерөнхий, цаашид 
анхаарах гэсэн гурван хэсэгт хувааж болно.  / хүснэгт 2/  

          Хүснэгт 2 
Давуу тал 

 
Багшийн заах арга  Ерөнхий  Цаашид анхаарах  
 Багш ангийн сайн 

хүүхдүүдтэй ажилладаг 
 Бусад оюутнуудыг 

анзаардаггүй 
 Ганцаарчилж 

ажилдаггүй 
 

 Сургалтын техник 
хэрэгсэл хүрэлцээгүй 

 Интернетийн хурд муу, 
тасардаг 

 Хэлний мэдлэг муутай 
оюутнуудтай илүү ажиллах 
хэрэгтэй 

 Даалгаврыг хоѐр өдрийн өмнө 
шалгаж гүйцээж хийлгэх 

 Хичээлийг 1 цаг биш 2 цаг 
дараалан орвол бүх оюутны 
даалгаврыг шалгаж оролцуулж 
болох байх  

 Багаар ажиллахдаа гишүүн 
бүрийг хамруулж, үүрэг 
даалгавраа сольж ажиллах 

 Багийн гишүүн тус бүрт тус 
тусад нь даалгавар өгөх 

 Багийн ажлаас хойш суудаг 
оюутнуудыг нэг баг болгох 

 Даалгаврыг цахим хаягаар авч 
хамгийн сайн болсныг нь 
шалгаж ангид ярилцах 

 Хичээл тасалдаг, өвчтэй байсан 
оюутнууд багт орсон ч багийн 
гишүүдтэй учраа олж чадалгүй 
хичээлээс хоцордог.  

 Үг цээжлүүлж шалгах 
Судалгаанд оролцсон нийт оюутны 6 нь буюу 28% нь багш ангийн сайн хүүхдүүдтэй 

ажилладаг, гэрийн даалгавар хийгээгүй оюутнуудтай ганцаарчилж ажилдаггүй, орос хэлний суурь 
мэдлэг муу учраас хичээлд сайн биш байдаг оюутнуудыг анзаардаггүй гэж хариулжээ. Зөвхөн энэ 
хичээлийг ч бус бусад өөр орос хэлний хичээл  заах явцад орос хэлний ангид элсэн орсон 
оюутнуудын орос хэлний суурь мэдлэгийн зөрүүгээс хичээл явуулахад хүндрэлтэй асуудлууд их 
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гардаг бөгөөд тодорхой шалтгааны улмаас, эсвэл хэлний суурь мэдлэгтэй оюутнуудыг гүйцэхгүй 
хоцрох, улмаар  хичээлд сонирхолгүй болох тохиолдол  байдаг нь ажиглагдсан. Нийт оюутны 13 
нь буюу 61% нь сургалтын техник хэрэгсэл хүрэлцээгүй, интернетийн хурд муу, тасардаг гэж 
хариулсан байна. Энэ хичээлийг явуулдаг анги ухаалаг самбар, компьютер, интернет орчинтой. 
Хичээл дээр оюутан зөөврийн компьютер, үүрэн утас ашиглан цахим орчинд холбогддог боловч 
сургуулийн интернетийн хурд видео бичлэг үзэхэд хангалтгүй байдаг, оюутнуудын ихэнх нь 
зөөврийн компьютертой боловч гэртээ интернетгүй, зарим нь аль аль нь ч байхгүйгээс гэрийн 
даалгавараа хийхгүй ирэх, сургуулийн анги танхим нэг ангийн оюутнуудад хүрэлцээгүй зэрэг нь 
оюутанд төдийгүй багшид хичээл явуулахад хүндрэл учруулж байв. Мөн оюутан гэрийн 
даалгавраа зөөврийн хадгалах төхөөрөмжинд авчрахад гарахгүй байх зэрэг техникийн олон саад 
бэрхшээл тулгарч байсан. Зарим оюутнууд хичээл дээр бүх хүүхдийн, бас багийн биш сайн 
болсныг нь шалгах нь зүйтэй цаг хэмнэнэ, бүх оюутныг хичээлд оролцуулж болно гэж бичсэнтэй 
санал нэг байна. Хичээл заах явцад оюутан бүрийн даалгаврыг шалгаж, түүнийг анги хамт олных 
нь өмнө хариуцлага хүлээлгэж, өөрөө өөрийгөө үнэлэх боломж олгох оролдлого хийж байсан 
боловч зарим оюутнууд гэрийн даалгавраа муу хийдэг нь  хичээлдээ сайн оюутнуудад 
сонирхолгүй байгаа нь ажиглагдаж байсан. 1 цаг 30 минутанд хичээл багтахгүй байх тохиолдол 
гарч байсан бөгөөд ийм төрлийн цахим орчин, техник хэрэгсэл ашилах шаардлагатай хичээл 2 цаг 
дараалан орох нь үр дүнтэй гэдэгтэй санал нэг байна. Хичээлийн явцад оюутнуудыг багт хувааж 
нэг ангид 2-4 багаар ажиллаж байсан. Үнэхээр баг бүрт багийн ажлаас хойгуур суудаг, мэдээ, 
бичлэг хийхэд оролцдоггүй боловч багаараа дүнгээ авдаг тул ―хождог‖ оюутнууд байсан. Багаар 
ажиллахад багийн гишүүн бүрт багш тусд нь даалгавар өгч, багийн гишүүдийн гүйцэтгэлээр тус 
тусад нь оноо өгөхийг цаашид анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Мөн багийн ажлаас хойш суудаг 
оюутнуудыг нэг баг болгож ажиллуулж үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Цаашид анхаарах гэсэн 
хэсэгт байгаа хариултуудаас орос хэлний суурь мэдлэггүй оюутнуудтай ганцаарчилж ажиллах 
тэднийг нэг баг болгож ажиллуулбал тэдэнд илүү үр дүнтэй байж болох тал  ажиглагдлаа. Багт 
оюутнуудыг хэдэн сайн оюутнуудад тулгуурлан хуваадаг нь учир дутагдалтай нь харагдаж байна.  

Энэхүү хичээлийг заах  явцад оюутны хичээлд оролцох идэвхи эрс сайжирч байсан нь 
тэдний гүйцэтгэж буй гэрийн даалгаварын чанараас харагдаж байсан юм. Оюутан бүр өөрийн 
хийсэн презентаци, мэдээгээ  үзэх боломжтой нь тэдэнд өөрийгөө бодитоор үнэлэх цаашид юунд 
анхаарах хэрэгтэй нь харуулж байсан. Энэ нь бага ангийн оюутанд дүнгийн төлөө бус бодит 
мэдлэг чадвар эзэмшихийн төлөө суралцах улмаар өөрийн сурах үйл явцаа ухамсарлахад чухал 
нөлөө үзүүлсэн болох нь ажиглагдлаа.  

Хичээлийн явцад бид сургах зүйн конструктив онолд өөрөө хэлбэл хувь хүн өөрийн 
идэвхитэй үйл ажиллагаагаар мэдлэгээ бүтээж, түүнийгээ хэрэглэх чадвартай болдог гэсэн үзэл 
баримтлалд тулгуурлан оюутанд сэдвийн хүрээнд  гэрийн даалгаварт өөрөө унших, үзэх 
материалаа сонирхолын дагуу сонгож өөрөө өөртөө мэдлэг, чадвар бий болгох боломж олгох, 
мэдээ бичих, бэлдэхдээ өөрийн хүссэн хэв маягаар илэрхийлэх, ангид бусадтайгаа чөлөөтэй санаа 
бодлоо солилцох боломжийг олгосон нь оюутан бүрийн онцлогийг хамарч чадсан гэж үзэж байна. 
Мөн бид сургалтанд ОХУ-ын судлаач С.Н.Лысенковагийн ―чанга дуугаар бодох- мыслить вслух‖ 
аргыг хэрэгжүүлсэн нь хэлний бус орчинд сурч буй оюутнуудад байдаг хэлний саадыг давахад их 
нөлөө үзүүлсэн гэж үзэж байна. 

 
Дүгнэлт 

Орчин үеийн сургалтын шинэ арга, технологи нь тухайн цаг үе нийгэм, техник 
технологийн нөхцөл байдалд нийцэж оюутан сурагчдад зохих ѐстой мэдлэгийг олгоход 
хэрэглэгдэж буй арга юм. БСШУЯ-наас гаргасан ―Дээд боловсролын чанарын шинэчлэлийн 
бодлого 2012-2016‖ товхимолд дээд боловсролын зорилго нь ―мэдэхэд суралцах, хамтрахад 
суралцах, хийснээр суралцах, амьдрахад суралцах‖, боловсролын стратеги нь хийснээр дамжуулан 
суралцах гэжээ. Бидний туршилт хичээлд хэрэгжүүлсэн аргазүй энэхүү зорилгод хүрэх оролдлого 
юм.  

Орос хэлний дунд шатны хичээлийг цахим эх сурвалжийн мэдээ мэдээлэлд суурилан 
явуулсан хичээлийг оюутнуудын судалгаа болон ажиглалтад тулгуурлан дүгнэвээс:  

Орос хэлний онлайн сургах сайт, Э - сурах бичиг, мэдлэг шалгах тест байдаг боловч 
хэлний бус орчинд сурч буй монгол оюутанд сэдэв, агуулга нь тэр бүр таарахгүй байдаг учраас 
хичээл бэлдэхэд багшаас маш их цаг хугацаа шаарддаг хэдийч сайн бэлдэж боловсруулсан 
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тохиолдолд багш хичээл дээр оюутанд заах бус тэднийг зохион байгуулж, чиглүүлж болдог нь 
оюутанд  тодорхой сэдвийн хүрээнд өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, улмаар  бие даан 
суралцахад сургах ач холбогдолтой болох нь харагдлаа.  

Цахим хэрэглэгдэхүүн ашиглан хэрэгжүүлсэн  хичээлийн хамгийн гол давуу тал, үр дүн 
бол оюутан өөрийн хийсэн зүйлээр дамжуулан өөрийгөө харж, дүгнэж сурах үйл явдал байлаа.  

Цахим эх сурвалжид суурилан, техник технологи ашиглан хичээл явуулахад ухаалаг 
самбар, ангид байгаа нэг компьютер, мөн сургуулийн интернет орчны хурд хангалтгүй зэрэг 
бэрхшээл тулгарч байв. Энэхүү хичээлийг судалсан оюутан сурагчдын саналд тулгуурлан 
хичээлийн агуулга, бүтэц, аргазүй, сургалтын орчинг улам сайжруулан хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
гэж үзэж байна. 
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ГАДААД ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛИЙН СУРГАЛТЫН 

ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЗҮЙН АСУУДАЛД  
-Магистрын түвшиний сургалтын хөтөлбөрийн жишээгээр- 

 
Ц.Дэлгэрэхцэцэг1 

Я.Одцэцэг2 
Abstract 
In this paper, we are sharing some results of studies and program evaluation conducted for the purpose of 
reforming the Master‘s curriculum in foreign language education within a framework of a curriculum 
reform at the National University of Mongolia. This curriculum is believed to have certain advantages and 
distinctive features as both the analysis of foreign and local teaching trends and curricula and the study on 
local market needs were taken into consideration.  
 
Түлхүүр үг  
гадаад хэлний боловсрол, сургалтын хөтөлбөр, академик компетенц, судалгааны компетенц, 
ерөнхий компетенц 
 
МУИС-д хэрэгжиж буй сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлийн хүрээнд бид гадаад хэлний 

боловсролын чиглэлийн магистрын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулахад 
хэрэгжүүлсэн зарим аргазүйн ба үнэлгээний судалгааны үр дүнгээс энэхүү өгүүлэлд толилуулж 
байна. Салбар дундын сургалтын хөтөлбөр болох Багш, мэргэжлийн, гадаад хэлний 
боловсрол/Teacher, Foreign Language Education/ хөтөлбөр нь Боловсролын магистр/Master of 
Education/ зэргийг төгсөгчдөд олгох зорилготой. Тус хөтөлбөрийг боловсрол судлалын чиглэлээр 
мэргэшсэн багш нарын баг боловсруулж, багийн бүрэлдэхүүнд байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн 
ухааны салбарын 10 гаруй тэнхимийн мэргэжлийн багш нар багтсан онцлогтой. Уг хөтөлбөрийн 
зорилго нь багшлахуйн болон гадаад хэлний боловсрол судлалын өндөр мэдлэгтэй, суралцагчийн 
хөгжил төлөвшил болон сургалтын үйл ажиллагаа, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг 
оношлох/илрүүлэх/, шинжлэх чадвартай, суралцагч нэг бүрийн хөгжил төлөвшлийг дэмжихүйц 
сургалтын хөтөлбөр, аргазүйг боловсруулах, төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах, үнэлэх, мөн 
суралцагчдын үнэт зүйл, хандлагад эерэгээр нөлөөлж, үлгэрлэн манлайлах чадвартай гадаад 
хэлний багш/судлаач бэлдэхэд чиглэнэ хэмээн тодорхойлсон.  

Багш, мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрүүд нь Монгол Улсын Засгийн газар, БСШУЯ-наас 
ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, магистрын зэрэгтэй 
багш бэлтгэн, багшийг чадавхижуулах бодлоготой уялдсан хөтөлбөр юм. Монгол улсын хэмжээнд 
мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай магистр багш нарыг бэлдэн гаргах хөдөлмөрийн зах 
зээлийн шаардлага тулгарч байгаа хэдий ч гадаад хэлний сургалтын тухайд нэгдсэн бодлого 
хэрэгжиж чадаагүйгээс сургалтын агуулга тодорхойгүй, шаталсан сургалтын стандарт, хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө гараагүй, гадаад хэлний мэргэжлийн багшийн стандарт батлагдаагүй 3, мэргэжлийн 
өндөр чадвартай багш нарын хүрэлцээ муу, багш болон суралцагчдын мэдлэг, чадвар, чанарын 
төвшинг тодорхойлж хөндлөнгийн хяналт шалгалт хийж үнэлэх үнэлгээний тогтолцоо одоогоор 
байхгүй байна. Иймээс уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь дээрх асуудлуудыг шат дараатай 
шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулах болов уу хэмээн найдаж байна. МУИС-ийн хувьд Багш, 

                                                     
1 Доктор, МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Ази судлалын тэнхим 
2 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Их Британи Америк судлалын тэнхим 
3 Даваасүрэн Д. Боловсролын стандартчлалын өнөөгийн байдал.  Монгол улсын боловсролын салбарын хэлний бодлого 
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мэргэжлийн салбар дундын магистрын хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд гадаад дотоодод 
боловсрол эзэмшиж, мэргэжил дээшлүүлсэн, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын арвин 
туршлагатай багшлах бүрэлдэхүүн, нэгэнтээ бий болсон сургалтын суурь материаллаг бааз, 
гадаадын их сургуулиудтай хэрэгжүүлж ирсэн хамтын ажиллагааны туршлага, олон арван жилийн 
уламжлал зэрэг давуу талууд байгаа тул хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж 
байна.  

Энэхүү магистрын сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахад өмнө нь хэрэгжүүлж ирсэн 
ижил төстэй хөтөлбөр болох Боловсрол судлал/гадаад хэл заах аргазүй/-н хөтөлбөрийн үр дүн, 
хэрэгжилтэнд дүн шинжилгээ хийж, олон улсын жишигт ойртуулан сайжруулахыг оролдсон 
билээ. ―Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа тухайн үеийн гадаад, дотоод орчин, нөхцөлд дүн 
шинжилгээ хийх, эрэлт хэрэгцээг судалж нарийвчлан тодруулах, сургалтын зорилго, зорилтуудыг 
тодорхойлох, сургалтын агуулгыг оновчтой сонгон бүтэцчлэх‖ 1  ажлыг хийх нь зүйтэй гэж 
судлаачид үздэг. Түүнчлэн, аливаа сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээг хийхэд ―Орц/хөрөнгө, 
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, цаг, багшлах боловсон хүчин/→явц→гарц/үйлчилгээний тоо, 
хэмжээ/→үр нөлөө/үр дүн, нөлөө/‖2-г харгалзаж үзэх ѐстойг судлаачид тэмдэглэдэг. Бид МУИС-
ийн ГХСС ба ШУС-д 2007 оноос эдүгээ хүртэл боловсрол судлал/гадаад хэл заах аргазүй/ 
нэршлээр төгсөлтийн дараах сургалт эрхэлж ирсэн бөгөөд 2007-2014 онд нийт 59 магистр 
амжилттай суралцаж төгссөн байна. Магистрын хөтөлбөрийн сүүлийн 3 жилийн эдийн засгийн үр 
ашгийн тооцоо ашигтай гарсан, суралцагчдын тоо харьцангуй их байсан нь энэхүү салбар эрэлт 
хэрэцээ ихтэй чиглэл болохыг харуулж байна. Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүн, үр 
нөлөөг илтгэх гол хэмжүүр болох төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдлыг сүүлийн 3 жилд төгссөн 
35 магистрын жишээгээр судлахад дараах үр дүн гарсныг хүснэгт 1-3, зураг 1-т үзүүллээ. 
Тухайлбал, 2011-2012 оны хичээлийн жилд төгссөн 8 магистрын ажил эрхлэлтийн байдлаас 
харахад 5 буюу 62,5% нь мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа бол төрийн бус байгууллагад ажиллаж 
байгаа 1, ажил эрхлэж байгаа эсэх нь тодорхойгүй 2 хүн байна/хүснэгт 1/. Тухайн жилд төгссөн 8 
магистрын 5 нь төрийн болон төрийн бус ЕБС, их, дээд сургуульд ажиллаж байгаагаас харахад 
гадаад хэлний багшийн эрэлт, хэрэгцээ их байсан болох нь харагдаж байна. 

Хүснэгт 1 
Ажил эрхлэлтийн байдал /2011-2012/ 
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8 6 1 1 - 1 1 1 1 - 2 - 
100% 75% 12% 12% - 13% 12% 13% 13% - 25% - 

2012-2013 оны хичээлийн жилд төгссөн 15 магистрын 13 буюу 86% нь ажил эрхлэж 
байгаагаас 7 магистр буюу 54% нь мэргэжлээрээ ажиллаж байна/хүснэгт 2/.Үлдсэн 6 магистрын 2 
нь төрийн бус байгууллагад гадаад харилцаа (тухайн судалсан хэлээрээ) хариуцан ажиллаж байгаа 
бол 4 магистрын 1 нь гадаадад үргэлжлүүлэн суралцахаар явсан байна. Тухайн хичээлийн жилд 3 
магистр гадаадаас ирж суралцсан нь тухайн хөтөлбөр ижил төстэй сургалт явуулдаг гадаадын их, 
дээд сургуулиудын хөтөлбөртэй агуулга, түвшин, чанарын хувьд дутахааргүй, энэ зэрэгцэхүйц 
болохыг харуулж байна.  

Хүснэгт 2 
Ажил эрхлэлтийн байдал /2012-2013/ 
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1 Даваа Ж. Их дээд сургууль, коллежийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүй.  Артсофт, УБ., 2012, х.18 
2 札野寛子、日本語教育のためのプログラム評価、2011, p.9 
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100% 87% - 6% - 27% 7% 7% 13% 27
% 

- 13% 

 
2013-2014 оны хичээлийн жилд төгссөн 12 магистрын 9 буюу 75% нь ажил эрхлэж 

байгаагаас 8 магистр буюу 67 % нь мэргэжлээрээ ажиллаж байна/хүснэгт 3/. 
Хүснэгт 3 

Ажил эрхлэлтийн байдал /2013-2014/ 
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100% 75% - 25% - 17% 17% 8% - 8% 17% 8% 

 
Сүүлийн 3 жилд тус салбарыг төгссөн нийт төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдлаас 

харахад 79% нь ажил эрхэлж байгаа бөгөөд үүний 55% нь мэргэжлээрээ ажиллаж байна/зураг 1/. 
Ажил эрхлээгүй 3 төгсөгчийн хувьд ажлын байр хомс, багшийн ажлын байранд тавигдах 
шаардлагыг хангаж чадаагүй зэрэг шалтгаанаас бус, хувийн шалтгаанаар ажил эрхлээгүй байгаа 
болохыг дурьдах нь зүйтэй болов уу. 

Зураг 1 

 

Түүнчлэн, бид төгсөгчдийн мэргэжлийн ур чадварын талаар зарим ажил олгогчоос 
түүврийн аргаар судалгаа авсан бөгөөд үр дүнг Зураг 2, 3 ба хүснэгт 4-т үзүүллээ. Асуулгын 
аргаар авсан судалгаанд шинэ ажилтны ажлын гүйцэтгэл, магистрын мэдлэг ур чадвар, санал гэсэн 
3 бүлэг зүйлийг тусгасан.  
  

ЕБС /төрийн/ 
14% 

Их, дээд 
сургууль 

/төрийн бус/ 
20% 

ЕБС /төрийн 
бус/12% 

Байгууллага 
/төрийн бус/ 

9% Сургалтын төв 
9% 

Гадаадад 
15% 

Ажилгүй 
9% 

Тодорхойгүй 
12% 

Нийт төгсөгчдийн ажил эрхлэлт 
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Зураг 2 
Ажил олгогчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 

 

Зураг 3 
 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

Төлөвлөсөн 
болон 

даалгасан 
ажлыг 

хугацаанд нь 
гүйцэтгэх 
байдал 

Төлөвлөсөн 
болон 

даалгасан 
ажлын үр дүн 

Бие даан 
ажиллах 

чадвар, дадал 

Шинийг 
санаачлах, 
асуудлыг 

шийдвэрлэх 
гарц хайх 
байдал 

Тухайн албан 
тушаал, ажлын 

байранд 
дэвшил 
гаргаж, 

байгууллагад 
үр ашиг бий 

болгосон эсэх 
сайн 4 6 5 4 7

дунд  4 2 3 4 1

муу 

Шинэ ажилтны ажлын гүйцэтгэлд өгсөн үнэлгээ 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Мэргэж
лийн 

чиглэлэ
эр онол, 
аргазүй
н болон 

шинэ 
мэдлэг, 
мэдээлэ

л 

Мэргэж
лийн 

чиглэлэ
эр 

практик 
мэдлэг, 
дадал, 

ур 
чадвар 

Ажлын 
төлөвлө

лт, 
хувийн 
зохион 
байгуул
алтын 

түвшин, 
ур 

чадвар 

Удирдах
, 

манлай
лах, 

багаар 
ажилла

х ур 
чадвар 

Төлөвл
өсөн  

ажлыг 
шаардаг

дах 
түвшин

д 
гүйцэтгэ

х ур 
чадвар 

Судалга
а, 

шинжил
гээний 
ажлын 

ур 
чадвар 

Тухайн 
ажлын 
байран

д 
шаардаг

дах 
компью

тер, 
програм

м 
хангам
жийн 

мэдлэг, 
ур 

чадвар 

Тухайн 
ажлын 
байран

д 
шаардаг

дах 
гадаад 
хэлний 
мэдлэг, 
харилца

аны 
соёл 

Төгсөгч 
нь ёс 

суртахуу
ны наад 

захын 
хэм 

хэмжээг 
сайтар 

эзэмшсэ
н эсэх 

Төгсөгч 
нь 

мэдлэг 
чадвара

араа 
бусдыга

а 
манлай
лан, үр 
бүтээлт

эй 
ажилла

ж 
чаддаг 

эсэх 

Төгсөгч 
нь 

хамтран 
ажиллаг
садтайг

аа 
хүндэтг
элтэй, 
өндөр 

соёлтой 
харьцаж

, 
орчинд
оо эерэг 

уур … 

Төгсөгч 
нь 

байгуул
лагын 

эд 
хогшил, 

тоног 
төхөөрө
мжийг 

зориула
лтын 
дагуу 
ариг 

гамтай 
ашигл… 

хангалттай  8 6 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8

дунд зэрэг  0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0

хангалтгүй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Магистрын мэдлэг, ур чадварт өгсөн үнэлгээ 
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Дээрх дүнгээс харахад ажил олгогчоос магистрын мэдлэг, ур чадварт өгсөн үнэлгээ нь 
80%-100% хооронд байгаа нь тэдгээрийн ур чадвар нь тухайн ажлын байранд тавигдах 
шаардлагыг хангасан гэдгийг харуулж байна. Ажилтны ажлын гүйцэтгэлд өгсөн үнэлгээнээс 
харахад дунд үнэлгээ авсан тохиолдол байгаа ч энэ нь хувь хүний онцлог, идэвхи чармайлтаас 
шалтгаална гэдгийг анхаарах хэрэгтэй болов уу.  

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдоос төгсөгчдөд тавигдах шаардлагын талаар ирсэн 
саналыг нэгтгэвэл дараах санал зонхилж байв:  

Хүснэгт 4 
Та төгсөгчдийн мэргэжлийн ур чадвар, ажлын чадавхийг 
дээшлүүлэхийн тулд сургалтын хөтөлбөрт юуг анхаарвал 
зохино гэж үзэж байна вэ? Та өөрийн саналаа бичнэ үү. 
 

МУИС-ийн ШУС нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай 
мэргэжлийн болон бусад бүх түвшинд хамтран ажиллах 
зорилгыг эрхэм болгож буй юм. Танай байгууллагын 
зүгээс тус сургуультай хамтран ажиллах тодорхой санал, 
чиглэл байгаа бол бидэнтэй санал, бодлоо хуваалцана уу. 

Багшлах дадлага хийлгэх Заах арга болон туршлага солилцох 
Мэргэжлийн дадал, практик илүү сайн эзэмших  Дадлагаар олгох мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх 
Онолын мэдлэгийг практикт хэрэглэх боломжийг 
сургалттай хослуулах, мэргэжлийн ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх 

ЕБС-тай хамтран багшлах дадлага хийх 

Практик дадлага суралцаж байхдаа эзэмшүүлэх   
Мөн судалгааны хүрээнд ―Хэрэв танд шинэ боловсон хүчнээ дараах сургуулиудаас сонгон 

авах боломж олдвол та ямар сонголтыг хийх вэ, ямар шалтгааны  улмаас вэ?‖  гэдэг асуултанд хэд 
хэдэн сургуулиас сонгох асуултыг тавихад ажил олгогчдын 90 хувь нь МУИС-ийг сонгосон 
бөгөөд шалтгааныг нь ―Төгсөгч нь мэргэжлийн болон хувь хүн талаасаа төлөвшсөн байдаг‖, 
―Шилдэг сургууль‖, ―Манлайлагч сургууль‖, ―Олон хэл заадаг‖, ―Төгсөгч нь багшлах ур чадвар 
сайтай‖, ―Төгсөгчийн мэдлэг, ур чадвар сайн‖ зэргээр бичиж хариулсан байсан нь МУИС-ийн 
сургалтанд өгөх эерэг үнэлгээ болсон, түүнчлэн сайжруулахад хэрэгтэй саналууд гарсан гэж үзэж 
болох юм. Дээрх асуулгын үр дүнгээс харахад гадаад хэлний боловсролын чиглэлийн хөтөлбөрөөр 
төгсөгчид тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа нь харагдаж байна. Цаашид 
ажил олгогчдын эерэг хандлага, ойлголтыг хадгалж үлдэхийн тулд сургалтын чанарыг улам 
сайжруулах, сургалтын байгууллага ажил олгогчийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд анхаарч 
ажиллах шаардлагатай хэмээн үзлээ.  

Бид гадаад дотоодын ижил төстэй хөтөлбөрүүдэд дүн шинжилгээ хийсний үр дүнд 
сургалтын хөтөлбөрөө боловсруулсан бөгөөд уг хөтөлбөрөөр суралцагчид олон талын мэдлэг, 
чадварыг эзэмшүүлэх зорилт тавьж байна. Хөтөлбөрийн зорилго, төгсөгчдийн эзэмших мэдлэг, ур 
чадварыг дараах байдлаар/багшийн компетенцууд, гадаад хэлний багшийн компетенцууд/ 
тодорхойлох боломжтой гэж үзэв/Хүснэгт 5/. Судлаачдын үзэж буйгаар, “Компетенц нь тодорхой 
даалгаврыг гүйцэтгэх болон дадлага хийх, суралцахуйгаар дамжин олж авсан мэдлэг, чадвар, 
чадамжийг хэлнэ‖ 1 . Компетенц буюу цогц ур чадварыг академик компетенц, судалгааны 
компетенц, ерөнхий компетенц хэмээн гурван бүлэгт хувааж авч үзэв.  

Хүснэгт 5 
Хөтөлбөрийн зорилго, төгсөгчдийн эзэмших мэдлэг, ур чадвар 

Академик компетенц Судалгааны компетенц Ерөнхий компетенц 
Багш, мэргэжлийн 

 Багшлахуйн болон тухайн шинжлэх 
ухааны мэдлэгээ ахисан төвшинд 
хүргэх 

 Суралцагчийн хөгжил төлөвшил, 
сургалтын үйл ажиллагаа, түүнд 
нөлөөлөх хүчин зүйлсийг оношлох, 
шинжлэх  

 Суралцагч бүрийн хөгжлийг 
дэмжихүйц сургалтын үйл 
ажиллагааг төлөвлөх, 

 Удирдан, зохион байгуулах,  
 Үнэлэх, 
 Суралцагчдын үнэт зүйл, хандлагад 

эерэгээр нөлөөлж үлгэрлэн 

 Багшлахуй болон боловсрол 
судлал, сэтгэл судлал, тухайн 
шинжлэх ухааны онол-судалгааг 
бүтээлч, шүүмжлэлт сэтгэлгээгээр 
унших, эргэцүүлэх, харьцуулах, 
дүгнэх, турших, хэрэглэх  

 Суралцагчийн хөгжил төлөвшил, 
амжилт,  сурах-сургах үйл явцад 
нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг  олон 
талаас нь шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэйгээр таамаглал болон  
асуудал дэвшүүлэн судлах, 
судалгааны үр дүнг боловсруулан, 
нэгтгэх, дүгнэх, харьцуулах 

 Мэргэжлийн  болон 
судлаачийн ѐс зүйтэй, 
хариуцлагатай. 

 Үлгэрлэн, үндэсний онцлогтой  
хөгжлийн гарцыг бүтээхэд 
өөрийн хувь нэмрийг оруулдаг. 

 Багаар ажиллан туршлага 
солилцох, асуудлыг бүтээлчээр 
шийдвэрлэх чадвар 

                                                     
1 Hager P., Gonczi A. (1996). What is competence? Medical Teacher, 18 (1), p.15-18 
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манлайлах чадваруудаа  хөгжүүлэх  Судалгааны өгүүлэл  бичих, 
илтгэл хэлэлцүүлэх 

Гадаад хэлний багш 
 Магистрын зэрэг эзэмшихэд 

шаардагдах хэл шинжлэл, хэл 
эзэмшихүй, соѐл судлал болон сурах, 
сургах аргазүйн мэдлэгтэй байх 

 Сургах зүйн зарчмууд болон гадаад 
хэл сургахуйн аргуудын талаарх 
мэдлэг 

 Гадаад болон хоѐрдогч хэл 
эзэмшихүйн онол аргазүй, зарчим, 
концепцийн талаарх мэдлэг 

 Гадаад хэл, соѐлын асуудалтай 
холбоотой соѐл судлалын гүнзгий 
мэдлэг 

 Гадаад хэлний бодлого, эх хэлний 
бодлого,  гадаад хэлний стандартын 
мэдлэг 

 Гадаад хэл дээр хэлэхүйн чадвар, 
дадал олгох тухайд болон гадаад 
хэлний сургалтад бичвэр сонгох 
шалгууруудыг зохиох аргазүйн 
мэдлэг    

 Гадаад хэлний сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулах онол арга зүйн мэдлэг 

 Гадаад хэлний сургалтын арга 
технологийн мэдлэг 

 Сүүлийн үеийн судалгаа, 
шинжилгээний аргазүй, дэг, 
асуудлын гүнзгий мэдлэг 

 Гадаад хэлний сургалтад уран 
зохиолын бичвэр, кино, сонсдог ном 
зэргийг хэрхэн сонгох, үр дүнтэй 
ашиглах талаарх мэдлэг 

 Бүс нутгийн хэл соѐл болон тухайн 
хэлээр хэлэлцэгч зорилтот бүлгийн 
өнцгөөс гадаад хэлний хичээлд 
хэрэглэх бичвэрийг сонгох, үр дүнтэй 
ашиглах мэдлэг 

 Гадаад хэл сурах, сургах зүйн үүднээс 
бүтээвэрзүй, өгүүлбэр зүй, үгийн сан 
судлалын гүнзгий мэдлэг эзэмших, 
сургалтад ашиглах мэдлэг чадвар 

 Орчин үеийн соѐлын онолын байр 
суурь, үзэл санааны талаарх гүнзгий 
мэдлэг, тэдгээрт шүүмжлэлт байр 
суурьнаас хандах чадвар  

 Соѐл судлалын хэсэгчилсэн онолын 
асуудлуудыг гадаад хэлний 
боловсролын салбарт хэрэглэх чадвар 

 Гадаад хэлний сургалтын сорилго, 
шалгалтын аргазүй, загварын талаар 
гүнзгий мэдлэгтэй байх 

 Уран зохиол, кино, сонсдог ном 
зохиол, зурган өгүүлэл гэх мэт хэл 
болон зургаар өгүүлэх урлаг, уран 
сайхан, гоозүйн илэрхийллийн 
хэлбэрүүдийг гадаад хэлний хичээлд 
хэрэглэх чадвартай байхаас гадна 
онол арга зүйн мэдлэгтэй байх, 
тэдгээрийг гадаад хэлний хичээлд 
хэрэглэхэд шаардагдах чадамжууд 
буюу билэгдлийн, өгүүлэмжийн, уран 
зохиолын чадамж болон техник 
хэрэгсэл хэрэглэх чадамж 

 Орчин үеийн судалгааны 
аргазүй болон шинжлэх ухааны 
салбар хоорондын судалгааны 
аргазүйд суурилсан судалгаа 
хийж практик үр дүн, холбогдох 
мэдлэг чадварыг ашиглан 
ажиллах чадвартай байх 

 Гадаад болон хоѐрдогч хэл 
эзэмшихүйн үйл явцад дүн 
шинжилгээ хийх аргазүйг 
эзэмших 

 Зорилтот бүлэгт нийцэх 
харилцааны арга техник эзэмших 

 Сургалтын төрөл бүрийн 
хэрэглэгдэхүүнд дүн шинжилгээ 
хийх болон өөрөө боловсруулах 
чадвар 

 Мэргэжлийн хүрээнд шинжлэх 
ухааны судалгаа, шинжилгээний 
сүүлийн үеийн үр дүн, ололт, 
амжилт, хөгжлийн чиг хандлагын 
талаарх мэдлэг болон 
шаардлагатай мэргэжлийн мэдлэг, 
чадвар, аргазүйг эзэмших 

 Толь бичиг болон хэл зүйн лавлах 
материалыг шалгуурын дагуу 
үнэлэх чадвар 

 Хэлний зэрэгцүүлсэн болон 
харьцуулсан судалгаа хийж 
судалгааны үр дүнг сургалтын 
хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусган 
ашиглах чадвар  

 Соѐл судлалын судалгааны арга 
зүйн мэдлэгтэй байх, өөрийн 
судалгаанд хэрэглэх чадвар 

 Тоон болон чанарын судалгааны 
аргазүйг эзэмшсэн байх, 
тухайлбал үйлийн судалгаа (action 
research), хичээл ажиглалт, 
хичээлийн өгүүлэмжийн дүн 
шинжилгээ болон асуулга, 
ярилцлага, туршилт, ажиглалт гэх 
мэт 

 Хичээл судлалын тухайд хийсэн 
эмпирик судалгаанд шүүмжлэлтэй 
хандах чадвартай байх 

 Аливаа гадаад хэл шинжлэх 
ухааны хэл болохын хувьд түүний 
үүрэг, хөгжил, илрэлийг 
ялгамжтай илэрхийлэх, эрдэм 
шинжилгээний зохиол бүтээлийн 
бичвэр, дискурсийн төрөл зүйлийг 
нь тодорхойлох, хэл найруулгад 
анхаарах буюу нэгтгэн дүгнэх, 
үндэслэх, асуудал дэвшүүлэх, 
үзүүлэн таниулах болон эрдэм 
шинжилгээний ажлын хураангуй 
бичих чадвартай байх 

 Үндэсний болон олон улсын 
хэмжээний эрдэм шинжилгээний 
хурал, семинарт өөрийн үзэл 
бодол, судалгааны байр сууриа 
илэрхийлэх, үндэслэл гаргах, 

 Аливаа асуудлыг шинжлэх 
ухааны үндэстэйгээр, баримт 
нотолгоонд суурилан 
шийдвэрлэх санал дэвшүүлэх 
чадвар,  хандлага 

 Илтгэх, мэтгэлцэх, хүлээцтэй 
сонсох, өөрийн үзэл бодлоо 
илэрхийлэх чадвар, эерэг 
хандлага 

 Гадаад хэл, соѐлын асуудал, 
олон хэлт нийгмийн хэл соѐлд 
хүндэтгэлтэй ханддаг 

 Гадаад хэлний сургалтад уран 
зохиолын бичвэр, кино, 
сонсдог ном зэрэг олон 
төрлийн хэрэглэгдэхүүнийг 
бүтээлчээр ашиглах эрмэлзэл, 
хандлага 

 Бүс нутгийн хэл соѐл болон 
тухайн хэлээр хэлэлцэгч 
зорилтот бүлгийн хэрэгцээ 
сонирхолд  хүндэтгэлтэй 
ханддаг   

 Гадаад хэл сурах, сургах зүйн 
үүднээс бүтээвэр зүй, 
өгүүлбэрзүй, үгийн сан 
судлалын олон төрлийн 
хэрэглэгдэхүүнийг бүтээлчээр 
ашиглах эрмэлзэл, хандлага 

 Орчин үеийн соѐлын онолын 
байр суурь, үзэл санаанд  
шүүмжлэлт байр суурьнаас 
хандах хандлага 

 Гадаад хэлний сургалтын 
үнэлгээний  аргазүйг шинжлэх 
ухааны үндэстэй сургалт 
судалгаанд ашиглах бүтээлч 
хандлага 

 Гадаад хэл сургалтын орчин 
үеийн чиг хандлага, судалгаа 
шинжилгээний хөгжил, 
шинэчлэл, үзэл санааны талаар 
байнга мэдлэгээ  
гүнзгийрүүлэх эрмэлзэл, 
хандлага 

 Олон хэлний болон хос хэлний 
үзэл тэдгээрийн нийгэм, улс 
төр, соѐлын нөхцөл байдалд 
дүн шинжилгээ хийж, 
хүндэтгэлтэй хандан, байнга 
мэдлэгээ  гүнзгийрүүлэх 
эрмэлзэлтэй байна 

 Гадаад хэлний боловсрол ба эх 
хэлний боловсролын зохистой 
холбоо хамаарал, нөлөөлөл,  эх 
хэлний дархлаа, үндэсний 
сэтгэлгээг эрхэмлэх байр 
суурь, хандлага 
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 Гадаад хэл сургалтын орчин үеийн 
чиг хандлага, судалгаа шинжилгээний 
хөгжил, шинэчлэл, үзэл санааны 
талаар байнга шинэ мэдээлэлтэй, 
гүнзгий мэдлэгтэй байх 

 Олон хэлний болон хос хэлний үзэл 
тэдгээрийн нийгэм, улс төр, соѐлын 
нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх, 
зарчмуудын талаар гүнзгий мэдлэгтэй 
байх 
 

асуудал дэвшүүлэх, шийдвэрлэх 
чадвартай байх   

 Ярианы болон бичгийн хэлэнд хэл 
шинжлэлийн онол арга зүйн 
үүднээс дүн шинжилгээ, задаргаа 
хийх чадвартай байх 

 Орчин үеийн судалгаа 
шинжилгээний чиг хандлага, 
парадигмд шүүмжтэй хандах 
чадвартай байх  

 Хэлний зэрэгцүүлсэн болон 
харьцуулсан судалгаа хийх 
чадвартай байх 

Бид магистрын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хүрээнд гадаадын 
ижил төстэй сургалт явуулдаг их, дээд суургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт  дүн шинжилгээ 
хийж, дээр өгүүлсэн мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэсэн нийтлэг заагддаг хичээлийн 
агуулгыг судласны үндсэн дээр хөтөлбөрөө боловсруулсан болно. Тухайлбал, боловсрол судлал 
(гадаад хэл заах арга)-ын магистрын зэрэг олгодог гадаадын нэр хүнд бүхий 5 их сургуулийн 
магистрын хөтөлбөрийн суралцах хугацаа, судлах хичээлийн адил төстэй байдалд дүн шинжилгээ 
хийж үзэхэд АНУ, Австрали, Англи, Япон, Хонг Конгийн их сургуулиудын гадаад хэлний 
боловсролын чиглэлийн сургалтын хөтөлбөрт дараах хичээл нийтлэг байв: Судалгааны аргазүй, 
Хоѐр дахь хэл эзэмшихүй, Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй, Тест боловсруулах, 
үнэлгээний аргазүй, Хөтөлбөр боловсруулах аргазүй, Хэл, соѐл, Англи хэл заах аргазүй, Хэлний 
анализ, Гадаад хэлний сургалтанд технологи ашиглах нь /Хүснэгт 6/. Эдгээр хичээл нийтлэг 
заагдаж буйг ажиглан, бид боловсруулж буй хөтөлбөртөө тусгасан болно. 

Хүснэгт 6 
Гадаадын их, дээд сургуулийн гадаад хэлний боловсролын чиглэлийн 

магистрын хөтөлбөрт хийсэн дүн шинжилгээ 
Сасексийн Их 
Сургууль  
/Sussex University, 
U.K/  

Сан-
Францискогийн Их 
Сургууль 
/University of San 
Francisco, USA/ 

Монаш Их 
Сургууль 
/Monash 
University, 
Australia/  

Кансай Их 
Сургууль 
/Kansai 
University, 
Japan/ 

Хонг-
Конгийн Их 
Сургууль 
/University of 
Hong Kong, 
HK/  

 
 
Нийтлэг хичээл 

Англи хэлний 
сургалтын 
судалгааны 
аргазүй  
/Research methods 
in English language 
teaching/ 

Төрөлх ба 2 дахь хэл 
эзэмшихүйн судалгаа 
/Research in first and 
second language 
acquisition/ 

Боловсролын 
судалгааны 
аргазүй 
/Interacting with 
research in 
education 
contexts/ 

Судалгааны 
аргазүй  
/Research 
methods/ 

Судалгааны 
аргазүй  
/Research 
methods and 
enquiry/ 

Судалгааны 
аргазүй  
 
 
Research 
methods 

Хоѐр дахь хэл 
эзэмшихүй 
/Second Language 
Acquisition/  

Төрөлх ба хоѐр дахь 
хэл эзэмшихүйн 
судалгаа 
/Research in first and 
second language 
acquisition/ 

- Хоѐр дахь хэл 
эзэмшихүй 
/Second 
Language 
Acquisition/ 

Хоѐр дахь 
хэл 
эзэмшихүй 
/Second 
Language 
acquisition/ 

Хоѐр дахь хэл 
эзэмшихүй  
 
Second 
Language 
Acquisition 
 

Сургалтын 
хэрэглэгдэ 
хүүн боловсруулах 
аргазүй 
/Material 
development/ 

Сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн 
боловсруулах, үнэлэх  
аргазүй 
/Preparation and 
evaluation of ESL 
instruction materials/  

- Сургалтын 
хэрэглэгдэ 
хүүн 
боловсруулах 
онол, аргазүй 
/Theories and 
practices of 
teaching 
materials 
development/ 

- Сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн 
боловсруулах 
аргазүй 
 
Material 
development 

Хэл сурахуйн 
үнэлгээ 
/Assessing 

- Хөтөлбөр, заах 
аргазүй, 
үнэлгээ 

Тест 
боловсруулах
, гадаад 

Тест 
боловсруу 
лах, 

Тест 
боловсруулах, 
үнэлгээний арга 
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Language learning/  /Challenging 
curriculum, 
pedagogy and 
assessment/ 

хэлний 
сургалтын  
үнэлгээ 
/Testing and 
assessment in 
foreign 
language 
teaching/ 

үнэлгээний 
аргазүй 
/Testing and 
assessment/ 

зүй 
 
Testing and 
assessment 
 

Хөтөлбөр  
/Curriculum/  

- Хөтөлбөр, заах 
аргазүй, 
үнэлгээ 
/Challenging 
curriculum, 
pedagogy and 
assessment/ 

- - Хөтөлбөр 
боловсруулах 
аргазүй  
 
Curriculum  
 

- Хэл, соѐл 
/Language and culture/ 

Хэл соѐл,  
хөтөлбөр 
/Language 
culture and 
curriculum/ 

Хэл, соѐл 
/Area Studies 
in Language 
and Culture/ 

- Хэл, соѐл 
 
Language and 
culture 
 

- Дискурс, Прагматик, 
Хэлний сургалт 
/Discourse, Pragmatics 
and Language 
teaching/ 

- Гадаад хэл 
сургах сурах 
онол, аргазүй 
/Theories and 
practices in 
foreign 
language 
teaching/   

Англи хэл 
заах аргазүй 
/English 
language 
teaching 
methodology/ 

Англи хэл заах 
аргазүй  
 
English language 
teaching 
methodology 
 

- - - Хэлний 
анализ 
/Language 
analysis/ 

Яриа, 
бичгийн 
дискурсын 
анализ 
/Analysis of 
Spoken and 
Written 
discourse/ 

Хэлний анализ  
 
Language 
analysis 

- Сургалтын технологи 
/Technology and 
diverse learners/  

- Хэлний 
сургалтанд 
технологи 
ашиглах нь  
/Language 
teaching and 
technology/ 

Англи 
хэлний 
сургалтанд 
технологи 
ашиглах нь 
Technology 
and English 
teaching and 
learning 

Гадаад хэлний 
сургалтанд 
технологи 
ашиглах нь  
 
Language 
teaching and 
technology 

Багш, гадаад хэлний боловсрол магистрын сургалтын хөтөлбөр нь олон улсын нийтлэг 
жишгийн дагуу судалгааны магистр, мэргэжлийн магистр гэсэн хоѐр төрөл байх нь зүйтэй хэмээн 
үзсэн бөгөөд судалгааны магистраас мэргэжлийн магистрт шилжин суралцах боломж нээлттэй 
байхаар тооцож боловсруулав. Харин докторантурт дэвшин суралцах хүсэлтэй суралцагчид 
судалгааны магистрын хөтөлбөрт суралцах шаардлага тавих нь зүйтэй гэж үзлээ. Сургалтын 
төлөвлөгөөг дараах бүтэцтэй боловсруулав/хүснэгт 7/: 
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Хүснэгт 7 
Сургалтын төлөвлөгөөний бүтэц /Судалгааны магистр/Мэргэжлийн магистр/ 

 
Дээрх хүснэгтэд буй хичээлийг дэлгэрүүлэн үзвээс, Ерөнхий суурь хичээлд судалгааны 

магистрт: Хүмүүнлэгийн ухааны судалгааны арга зүй, мэргэжлийн магистрт: Боловсролын 
харилцаа хичээлийг тус тус оноов. Заавал судлах мэргэжлийн хичээлд судалгааны магистр ба 
мэргэжлийн магистрын аль алинд: Боловсролын судалгааны аргазүй; Боловсрол судлал; 
Боловсролын сэтгэл судлал хичээлийг хуваарилж, ялгаатай хичээлийн тухайд судалгааны 
магистрт: Ахисан түвшний ...хэл; мэргэжлийн магистрт: Сургалтын технологи; Сургалтын 
үнэлгээ; Боловсрол дахь мэдээлэл харилцааны технологи; Боловсролын менежмент; Хичээлийн 
судалгаа; Сургалтын хөтөлбөрийн онол  ба түүх; Монгол Улсын боловсролын түүх зэрэг хичээлээс 
сонголт хийж судлах байдлаар зохицуулав. Мэргэшүүлэх хичээлийн тухайд мэргэжлийн, 
судалгааны аль аль магистрт судлах хичээлийн дийлэнхийг ижил оноосон болно: Гадаад хэл 
сургах сурах онол, аргазүй; Гадаад хэлний сургалтын хөтөлбөрийн онол, аргазүй; Гадаад хэлний 
сургалтын хөтөлбөрийн онол, аргазүй; Гадаад хэлний бодлого, стандарт; Гадаад хэлний сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах онол, аргазүй; Хэрэглээний хэлшинжлэл; Хэл эзэмших онол, 
аргазүй; Гадаад хэлний сургалтын үнэлгээ; Хэлэхүйн чадваруудыг эзэмшүүлэх аргазүй; ….хэл 
заах арга зүй; Ахисан түвшний….хэл. Бусад хичээлд: Зайн сургалт; Харьцуулсан боловсрол 
судлал; Боловсролын эдийн засаг; Хүний нөөцийн менежмент; Боловсрол дахь статистик аргууд; 
Мэдээлэл харилцааны технологид суурилан цахим хэрэглэгдэхүүн  бэлтгэх, ашиглах; 
Боловсролын социологи; Соѐлын хүн судлал; Боловсролын эрх зүй; Дээд боловсролын менежмент 
зэрэг хичээлийг хуваарилав. Эрдэм шинжилгээний ажлын тухайд олон улсын жишгийг 
баримтлан анх удаа МУИС-ийн хэмжээгээр Судалгааны туслах; Сургалтын туслах хийх 
боломжийг олгосны зэрэгцээ эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл хэлэлцүүлэх, багшлах дадлага 
зэрэг сонголтуудыг оруулсан онцлогтой. Судалгааны магистрын хөтөлбөрт 64 хувь, мэргэжлийн 
магистрын хөтөлбөрт 61 хувийн хичээлийг салбар дундын хичээл байхаар төлөвлөсөн нь олон 
салбарын багш, судлаач, суралцагчдын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх боломжтой. Түүнчлэн, 
хичээлийн 36-39 хувийг бусад тэнхим, салбар, гадаад дотоодын их сургуулиудаас сонгон 
суралцуулахаар төлөвлөсөн нь суралцагчдын сонголтын боломжийг нэмэгдүүлсэн давуу талтай 
юм. 

Ийнхүү, гадаад дотоодын сургалтын чиг хандлага, сургалтын хөтөлбөрүүдэд дүн 
шинжилгээ хийхийн зэрэгцээ дотоодын зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг  судласны үр дүнд гадаад 
хэлний боловсролын чиглэлийн магистрын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулсан нь 
зохих давуу тал, онцлогийг бий болгосон хэмээн дүгнэж байна. 
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МЭРГЭЖЛИЙН БУС АНГИЙН ОЮУТНЫ УНШИХ ЧАДВАРЫГ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ 
 

Д.Мөнхцэцэг1 
С.Чимэдцогзол2 

Abstract 
Implementation of multiple projects and activities regarding intensification of English training and 
promotion of its effectiveness has been a priority of the Mongolian government in the past decades. This 
article aims to look at ways to enhance students‘ reading comprehension and reading strategies to become 
effective readers. We conducted a survey among 100 non-English major freshmen National University of 
Mongolia (NUM). 
The data comprised a self-evaluation questionnaire, a questionnaire to explore how students utilize 
learning strategies, and a test to examine how students acquire reading strategies. The study has found that 
in order to promote the learners‘ reading comprehension and effective reading strategies, the teachers are 
required to improve their methods on development of students‘ reading skills and to encourage the 
learners‘ self-study abilities.  
 
Түлхүүр үг  
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Дэлхийн олон сая хүн амын харилцааны хэл болох англи хэлийг Монгол Улсын Засгийн 

Газраас чухалчлан үзэж англи хэлний сургалтыг эрчимжүүлэх, түүний чанар өгөөжийг 
дээшлүүлэх талаар сүүлийн жилүүдэд нилээд арга хэмжээ авч байгаа билээ. Хүний хөгжил нь 
нийгмийн хөгжлийн түлхүүр болсон өнөө үед хичээлийн үйл ажиллагаа нь оюутны хөгжилд чухал 
үүрэгтэй болж байгаа учир багш нар үүнд анхаарлаа хандуулах нь зүйн хэрэг юм. Иймээс англи 
хэл сурах болон сургах онол, үзэл баримтлал, хэл эзэмших чиглэлээр судалгааны ажлууд хийгдэж 
байгаа билээ. Англи хэлийг амжилттай сурах арга барилыг оюутанд эзэмшүүлэх асуудал нэн чухал 
болох нь эрдэмтэн багш, судлаачдын сүүлийн 40 гаруй жилийн судалгааны үр дүнгээр нотлогдож, 
олон арга барилыг туршин сургалтад нэвтрүүлсээр байна.  

Хэл сурах арга барилыг нарийвчлан судлах нь нэгдүгээрт:англи хэлийг амжилттай 
сурахад үр өгөөжтэй арга барилуудыг судалж илрүүлснээр хэл сурах үйл явцад танин мэдэхүйн 
болон зохион байгуулах ямар үйл хэрхэн явагдаж буйг таньж болно. Ялангуяа шууд ажиглан 
тодорхойлж болдоггүй оюуны үйл нь хэл сурах үйл явцтай хэрхэн холбогддогийг судлах, 
цаашилбал ерөнхий арга барилын хүрээнд хэл сурах чадвар дадлыг эзэмшүүлэхэд ямар барил илүү 
үр өгөөжтэй байгааг судлан сургалтын агуулга, арга зүйг сайжруулахад, үр дүнг тооцоход ач 
холбогдолтой юм. Хоѐрдугаарт: хэл амжилттай суралцаж буй оюутан чухам ямар арга барилыг 
хэрхэн ашиглаж байгааг мэдсэнээр амжилттай суралцаж чадахгүй байгаа оюутанд туслалцаа 
дэмжлэг үзүүлэх, өөрөөр хэлбэл, хэл сурах сайн туршлагыг нээн илрүүлж сургалтанд нэвтрүүлэх, 
түгээн дэлгэрүүлэх боломж бүрдэнэ. Гадаад хэл сурах үйл явц өөрөө цогц үйл ажиллагаа тул бид 
тухайн оюутан англи хэл сурах арга барилыг хэр эзэмшиж буйг унших чадварын хүрээнд тогтоох, 
үүнд тулгарч буй бэрхшээлийг илрүүлэх зорилготой судалгаа  явуулж, түүний үр дүнд тулгуурлан 
дөрвөн чадварыг эзэмшүүлэхэд онцгой үр дүнтэй арга барилыг эзэмшүүлэх аргазүйн бяцхан 
зөвлөмжийг толилуулж байна.  
 Гадаад хэл сургах арга барилын талаарх ерөнхий ойлголт: Сурах арга барил түүний дотор 
хэл сурах арга барилын судалгаа 1970-аад оноос эхэлж сүүлийн дөч гаруй жил эрдэмтэн судлаач, 
                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Гадаад хэлний төв 
2 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Гадаад хэлний төв 
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багш нар сурах арга барилыг өөрсдийн бүтээлдээ олон янзаар нэрлэж байжээ. Тухайлбал, Рубин 
(Rubin,1975), Мали (Malley,1985), Оксфорд (Oxford, 1990)  нар ―стратеги‖ (Strategy), Веше 
(Wesche 1977), Политцер Микгроарти нар (PolitzerMcGroarty 1985), ―сурах зан үйл‖ (Learning 
behavior), (Seliger 1984), ―сурах тактик‖ (Learning tactics), Стерн (Stern 1992) ―сурах техник‖ 
(Learning techniques) зэрэг хэд хэдэн нэрээр томьѐолж байснаас сүүлийн үед судлаач Рубины 
―сурах арга барил буюу стратеги‖ (Learning strategies) хэмээн нэрийдсэнийг илүүтэйгээр ашиглаж 
байгаа нь энэхүү нэр томьѐоны утга, үйлийн өргөн цар  хүрээтэй холбоотой юм. Тэрээр сурах арга 
барилыг ―суралцагч мэдлэг эзэмшихэд ашиглаж буй бүхий л стратегийн шинжтэй арга хэрэгсэл‖ 
хэмээх томьѐоллыг өгч тэдгээрийг сурах үйлд шууд болон шууд бус нөлөөлдөг гэж хоѐр ангилсан 
юм. Ингэхдээ сурах үйлд шууд нөлөөлдөг арга барилд тодруулах, нотлох ,хянах, цээжлэх, тогтоох, 
таамаглах, учир шалтгааныг илрүүлэх, дасгал хийх зэрэг 8 арга барилыг, харин шууд бус нөлөөлдөг 
арга барилд дасгал хийж дадал болгоход чиглэсэн боломж бүрдүүлэх, харилцах гэсэн  хоѐр арга 
барилыг тус тус багтаасан байна.  Гадаад хэл сурах арга барилд гадаад хэлийг ойлгох, өөрийн 
болгох, мөн хэрэглэхдээ, олон арга техник онцлог үйл, зан үйл зэргийг багтаан ойлгодог. Иймээс 
гадаад хэл сурах арга барил нь суралцагч өөрийн хэл сурах үйл ажиллагаа идэвхижүүлэх, 
чиглүүлэх хэрэгсэл хэмээн тодорхойлсон байдаг. Хэл сурах үйл явц нь өөрөө цогц учраас хэлний 
бүтцийн хувьд дүрэм, авиа дуудлага, үгийн сангийн хөгжил, мөн хэлэхүйн чадварын талаас 
сонсох, ярих, унших, бичих зэрэг хэлний 4 чадварыг хөгжүүлэх олон арга барил байх нь 
ойлгомжтой бөгөөд харин дээрх чадварыг хөгжүүлэхэд ямар арга барилыг түлхүү ашигладагийг 
мэдэх нь чухал ач холбогдолтой байжээ. Иймээс Шармот, Мали нар (Charmot and Malley, 1994) энэ 
чиглэлээр судалгаа хийж бичих чадварыг хөгжүүлэхэд төлөвлөх, хянах, дэлгэрүүлэх, орлуулах, 
ярианы чадварыг хөгжүүлэхэд өөрийн үгээр илэрхийлэх, өөрийн үгээр томьѐолох, өөрийгөө хянах, 
үнэлэх, тодорхойлох, сонсох чадварыг хөгжүүлэхэд анхаарах, шаардлагатай мэдээлэл сонгон 
төвлөрүүлэх, хянах, утга санааг ухаж ойлгох, далд утгыг илрүүлэн ойлгох, харин унших чадварыг 
хөгжүүлэхэд чангаар болон дотроо унших, тааварлах, нэгтгэн дүгнэх зэрэг барилыг илүүтэй 
хэрэглэдгийг тогтоожээ.  

Суралцагчдын уншиж ойлгох арга барилаа хөгжүүлж буй байдал:Энэхүү судалгаагаар 
англи хэлийг судалж байгаа 1-р дамжааны 100 оюутан уншиж ойлгох чадварыг үнэлэх өөрийн 
үнэлгээний асуулга, сурах ямар барилыг хэрхэн яаж ашиглаж байгааг илрүүлэх асуулга, унших 
арга барилыг хэрхэн эзэмшиж буйн тест, фокус бүлгийн ярилцлагыг 1-р дамжааны оюутнаас тус 
тус авлаа. Түүнчлэн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгааг хийхийн тулд оюутны хэл сурах 
хэрэгцээ, зорилго, сургалтын хэрэглэгдэхүүний хангамж, бололцоог тодруулах тандах асуулга, 
фокус бүлгийн ярилцлагыг тус тус хийлээ. Нийт суралцагчдаас өөрсдийн унших чадварыг үнэлсэн 
байдлыг нэгтгэвэл: 100 оюутнаас: хангалтгүй -15, дунд-25, сайн-15, хангалттай сайн-20, маш сайн-
25 гэж хариулсан байна. 

Судалгааны дүнгээс үзэхэд нийт оюутны 60% нь өөрсдийн унших чадварыг маш сайн, 
хангалттай сайн, сайн гэсэн үнэлгээг өгч үлдсэн 40% нь дунд зэрэг, хангалтгүй гэж өөрсдийгөө 
үнэлсэн нь анхаарал татаж байна. 1-р дамжааны оюутантай хийсэн ярилцлагаас дээрх шалтгааныг 
тодруулахад: ―Уншиж байгаа эхэд шинэ үг хэллэг, хэлц үг, мөн холбоо үгийн хэрэглээ их учраас 
ойлгоход бэрхшээл их гардаг‖ гэж хариулжээ. Дээрх судалгааны үр дүнг нарийвчлан үзэх үүднээс 
дараагийн шатны асуулгаар унших чадварыг сайн эзэмшихэд оюутан ямар аргуудыг мэддэг, мөн 
ашигладаг болохыг илрүүлэхийг зорьсон. Судалгааны 33 асуултанд 10 метакогнитив, 13 когнитив 
барил болон унших хурдыг тодруулах 7 асуулт тус тус орсон. Эдгээрээс уншихын өмнө 10, унших 
явцдаа 13, уншсаны дараа 2 арга барилыг ашигладаг үгүйг тодруулсан.  

Оюутнуудын унших чадварыг хөгжүүлэх метакогнитив арга барил эзэмшсэн байдлын 
өөрийн үнэлгээний дүн: 
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Асуулгын дүнгээс үзэхэд нийт оюутны 65% орчим нь уншиж буй эхэд хайж байгаа 

мэдээллээ байгаа эсэхийг нягталдаг, мөн уншихаасаа өмнө ямар асуултанд хариулах гэж байгаагаа 
эрэгцүүлж боддог нь сайшаалтай юм. Харин цөөн хувь нь унших гэж буй эхээ сайтар судалдаггүй 
нь харагдаж байна. Ялангуяа мэдээллийг боловсруулахад чухал хэрэгтэй гол хэсгээ тодруулах, 
мөн өөрийн бодлоо тэмдэглэх зэргийг ойшоодоггүй нь харагдаж байна. Асуулгын үр дүнгээс 
үзэхэд унших үйл явцаа төлөвлөх, зохион байгуулах, хянаж үзэхийн тулд юу хийхээ сайн  
мэдэхгүй, энэ талын мэдлэг дутмаг байна гэсэн дүгнэлт хийж байна. Суралцагчдын унших 
чадварыг хөгжүүлэх когнитив барил эзэмшсэн байдлын өөрийн үнэлгээний дүн: 

 

 
Дээрх судалгаанаас дүгнэж үзэхэд унших чадвараа хөгжүүлэх зарим арга барилыг хэрэглэдэг гэж 
дүгнэж болох ч хоорондоо зөрөөтэй гэдэг нь ажиглагдаж байна. Авсан судлагааны үр дүнгээс 
үзэхэд оюутан сайн уншиж ойлгох, түүнийг чадвар болгоход шаардлагатай арга барилын талаар 
мэдлэг дутмаг тул зарим талаар үнэн зөв хариулж чадаагүй байх магадлалтай учир тестийн эхийн 
шалгалтын материалаар энгийн түвшингээс ахисан дээд шатны түвшинд шалгалт авсан болно.  
Тестийн дүнгээр 
 
Эхийн гол 
санааг ойлгох 

Нарийвчилсан  
мэдээллийг олох 

Далд утгыг 
олох 

Хам сэдвээс үг 
хэллэгийг ойлгох 

Тодорхой санааг өөр 
үгээр илэрхийлэх 

25 30 0 25 20 
 
Судалгааны асуултууд  
1. Та англиар унших өөрийн гэсэн арга барилтай юу? Дараах зүйлсээс та алийг нь хийдэг вэ?  

А. Уншихаасаа өмнө ямар асуултанд хариулах гэж байгаагаа эргэцүүлж боддог 
Б. Ямар мэдэээлэл хайхаа мэддэг 

2. Та унших гэж байгаа зүйлийнхээ талаар хэр мэддэг вэ? 
А. Яагаад үүнийг унших шаардлагатайг мэддэг 
Б. Унших материал хэзээ хэвлэгдсэнийг үздэг 
В.Унших зүйлийн хэл найруулга ойлгомжтой, миний түвшинд тохирсон үгүйг нягталдаг 
Г. Унших зүйлд миний хайж байгаа зүйл байгаа эсэхийг нягталдаг 
Д. Унших номынхоо агуулга, оршил зэргийг хардаг 
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Е.Тухайн номын ямар хэсгийг уншихаа эхлээд тодорхойлоод харандаа, тодруулагчаар 
тэмдэглэдэг 

3. Унших явцдаа дараах зүйлсээс алийг нь хийдэг вэ? 
А. Бүлгийн гарчигийг уншдаг 
Б. Дэд гарчигуудыг уншдаг 
В. Догол мөр бүрийн эхний өгүүлбэрийг сайтар уншдаг 
Г. Зураг, хүснэгт, график, диаграммыг үздэг 
Д. Дүгнэлт хэсгийг сайтар уншдаг 
Е. Чухал санааг тодруулдаг 
Ё. Уншиж буй зүйлийнхээ хажуу зайд өөрийн бодлыг тэмдэглэдэг 

4. Та хир идэвхитэй уншдаг вэ?  
А. Уншиж буй зүйлийнхээ талаар эргэцүүлж боддог 
Б. Уншиж байхдаа ойлгомжгүй эсвэл сонирхсон зүйлийнхээ талаар өөрөө өөртөө асуулт 

тавьдаг, түүнийхээ хариуг эрж хайхыг хичээдэг 
В. Уншиж байхдаа чухал санаа, үг хэллэгийг тэмдэглэж авдаг 
Г. Зохиогчийн дэвшүүлж буй санаа, тэдгээрийн логик холбогдол, хийсэн дүгнэлт, үнэлгээ 

зэргийг шүүн тунгаадаг 
Д.Уншиж буй зүйлийнхээ гол санаануудын уялдаа холбоог харахын тулд схем, диаграмм, зураг 

зэргээр зураглаж үздэг 
5. Уншихдаа янз бүрийн аргачлал ашигладаг уу? 

А. Хурдан гүйлгэж уншаад ерөнхий санааг авч чаддаг 
Б. Ойлгоход бэрхшээлтэй хэсгийг тогтож дахин уншдаг 

6. Та уншиж буй зүйлдээ анхаарлаа хир төвлөрүүлдэг вэ? 
А. Уншиж буй зүйлдээ бүрэн анхааралаа хандуулж чаддаг 
Б. Хэсэг бүлэг бүрийг нэгтгэн дүгнэдэг 
В. Түр завсарлага авч дахин уншиж байж ойлгодог 

7. Уншлагынхаа хурдыг сайжруулахад та юу хийдэг вэ? 
А. Хэл найруулгын хувьд хүндэвтэр зүйлийг бага уншдаг 
Б. Уншиж байхдаа хуруугаараа мөрийг дагуулж уншдаг 
В. Чангаар үг болгоныг тод хэлж уншдаг 
Г. Номыг эхнээс нь дуустал бүгдийг уншдаг 
Д. Уншсан зүйлээ эргэн дахин дахин уншдаг 
Е. Ямар зорилгоор уншиж байгаагаа төдийлөн бодолгүй шууд уншиж эхэлдэг 
Ё. Тухайн бүлэг, догол мөрний гол санааг авалгүй шууд уншаад эхэлдэг 
Ж.Уншиж байх явцад мөрөө алдах, үсгийн хэмжээ жижгэрэх, бүдгэрэх зэрэг тохиолдол гардаг 

Оюутнуудын унших чадвараа хөгжүүлэх когнитив барил эзэмшсэн байдлыг тодруулах 
фокус бүлгийн ярилцлагаас: ―Багш нар ямар нэгэн текстийг орчуулах даалгавар өгөхөд 
бэрхшээлтэй байдаг. Гэхдээ тухайн үед үгийн утгыг орчуулаад ойлгосон ч, дараа нь тэр үг 
хэллэгийг амьдралд хэрэглэдэггүй учир цээжлэхэд хүндрэлтэй байдаг. Мөн найруулга зүйн хувьд 
онолын болон практик мэдлэг дутмаг, байнгын толь бичиг ашиглан орчуулга хийх нь төвөгтэй 
санагддаг‖ гэж хариулжээ. Суралцагч бүр өөрийн хэл сурах арга барилтай болохын тулд тулгуур 
барилуудыг мэдэх шаардлагатай.  

Гадаад хэл сурах арга барилын ангилал: Гадаад хэл сурах арга барилыг ангилсан 22 систем 
байдаг гэж үздэг бөгөөд тэдгээрийг нэгтгэн дараах 5 бүлэгт хувааж үзэж болно. Үүнд:  

 Гадаад хэл амжилттай сурч буй суралцагчтай холбоотой систем  
 Сэтгэхүйн үйл дээр суурилсан систем  
 Хэл шинжлэлд áîëîì харилцааны арга барилд суурèлсан систем 
 Хэлний үндсэн чадваруудад суурилсан систем  
 Суралцагчийн сурах хэв маягт суурилсан систем зэрэг байдаг.  

Энэ бүхнээс үзэхэд судлаач бүр өөр өөрийн ангилал гаргаж ирсэн нь хэл сурах арга 
барилын мөн чанар, тэдгээрийн логик холбогдлыг илрүүлсэн нэгдсэн нэг системчлэл одоог хүртэл 
гараагүй байгааг харуулж байна. Хэдий тийм боловч дээрх эрдэмтдийн тодорхойлсон олон арга 
барилыг нэгтгэн үзвэл когнитив, метакогнитив, нийгэмшихүйн гэсэн үндсэн 3 төрөлд багтаж 
байгаа нь илэрхий байна. Үүнд:  
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1) Когнитив арга барилд хэлний сургалтын материалд задлан шинжилгээ, хувиргах болон 
нэгтгэн дүгнэх зэрэг үйлээр аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн үйлдлүүд ордог. 
Тухайлбал, давтах, эх сурвалжтай ажиллах, орчуулах, ангилах, тэмдэглэл хөтлөх, утгыг 
тайлах, хувиргах, хэлний бус хэрэглүүлээр илэрхийлэх, тулгуур үг хэллэгийг олох, хам 
сэдвийг ойлгох, тооцох, өмнөх мэдлэгтэй шинэ мэдлэгийг холбох, далд утгыг зөв илрүүлэх 
зэрэг ордог байна.  

2) Метакогнитив арга барил сурах үйлээ төлөвлөх, эргэцүүлэн бодох, ойлгосон буюу 
илэрхийлж буй санаа бодлоо хянах, мөн сурах үйлээ үнэлэх зэрэг орно.  

3) Нийгэмшихүйн арга барил нь бусадтай хамтран ажиллах, суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй байх, 
өөрийгөө дайчлах, эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх зэрэгт чиглэгдсэн үйл ордог бөгөөд 
тодруулж асуух, бусдын санаа бодлыг хүндэтгэх, сонсох, хамтран ажиллах зэрэг ордог.  

 
Хэл сурах арга барилыг хөгжүүлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл: 

1. Сэдэл: Ямар нэгэн тэмүүлэлтэй, зорилготой оюутнууд сурах арга барилыг шинээр эзэмших 
сонирхолтой байдаг. Энэ нь өөрсдийн тавьсан зорилго, зорилтоо ухамсарласантай холбоотой 
тэд ямар арга барил тохиромжтой, үр ашигтайг сонгох чадвартай байдаг.  

2. Хүйсийн ялгаа: Эрэгтэй, эмэгтэй оюутан арга барилын хувьд нилээд ялгаатай бөгөөд эмэгтэй 
оюутан янз бүрийн аргыг сонирхон олон төрлийн аргад дуртай байдаг бол эрэгтэй суралцагчид 
хэд хэдэн арга барилыг цогцоор нь хэрэглэх дуртай байх хандлага байдаг.  

3. Хандлага, итгэл үнэмшил: Хүний хүсэл, эрмэлзэл, сонирхол нь англи хэл сурахад ихээхэн үр 
нөлөөтэй. Учир нь өөрөө хэл сурах чадвартай гэдгээ мэдсэн, өөрийн итгэл үнэмшилтэй 
суралцагч олон арга барилыг сурах эрмэлзэлтэй, бусад зүйлтэй холбохдоо ч гаргууд сайн 
байдаг нь ажиглагддаг. Сурах хүсэлгүй оюутнууд ямар ч арга барилыг сонирхон хэрэглэдэггүй 
зөвхөн урсгалаар л явах сонирхолтой байдаг.  

4. Дасгал даалгаврын төрөл: Багш нарын хувьд энэ их чухал. Учир нь багш ямар дасгал даалгавар 
өгснөөс тухайн оюутны хичээлээ хийх сонирхол төрдөг. Иймд багш нар оюутанд өгч байгаа 
дасгал даалгавраар тэдний сурах арга барил эзэмших үйлийг зохион байгуулж хөтөлдөг.  

5. Насны онцлог: Наснаас хамааран сурах арга барил нь өөр өөр байдаг. Мөн сургалтын явцад 
насны онцлогоос шалтгаалан ялгаатай арга барилыг хэрэглэдэг.  

6. Сурах хэв маяг: Үүнийг өөрөөр хэл сурах хандлага гэх бөгөөд энэ нь хэл сурах арга барилыг 
сонгон хэрэглэхэд ихээхэн нөлөөлдөг. Оюутан ихэвчлэн харьцуулсан задлан шинжилгээ, дүрэм 
тогтоох, шинэ үг хэллэгийг бүтцээр нь задлах зэрэг арга барилыг илүүд үздэг, харин тухайн 
эхийн ерөнхий утгыг эрэл хайгуул хийх буюу тааварлах, таамаглах зэргийг бага хэрэглэдэг 
байна.  

 
Туршилт 1: Унших чадвараа өөрсдөө тогтоохдоо 47% нь өөрсдийгөө дунд зэрэг, хангалтгүй гэж 
үнэлсэн учир дээрх хувийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах арга зүйг туршиж үзлээ. Туршилтыг 2-р 
улиралын хугацаанд явуулсан.  

―Надад уншиж өг‖ гэсэн арга нь уншиж байгаа болон сонсож байгаа хүндээ ч чухал 
бөгөөд оюутанд өөрт тохирсон түвшиндээ уншлага хийж түвшингөө ахиулах бүрэн боломжтой. 
Оюутнаа маш анхааралтай сонсох ѐстой. Нэг өгөгдсөн текстийг аваад хэсэгчлэн багштайгаа 
хамтран чангаар уншина. Оюутнаа уншиж байх үедээ үг болгоныг яаж уншиж байгааг хянаж, 
зарим нэг үгийн утгыг лавлан асууж, хэрвээ мэдэхгүй бол тайлбарлан хэлж өгөх хэрэгтэй. Хэрвээ 
оюутан  үгээ буруу дуудвал багш түүнийг зөв болгож дахин дахин хэлүүлэх шаардлагатай. 
Өгөгдсөн текстийг уншиж байх үедээ оюутнаа байнга ―маш сайн уншиж байгааг дахин дахин 
урамшуулж, дэмжлэг өгөх, уншиж байх үед нь сайжирч, ахиж байгааг хэлж урамшуулах хэрэгтэй. 
Дээрх аргаар англи хэлний уншлагын  хичээлийг дараах таван сэдвээр явуулж, тухайн сэдэвт  
орсон шинэ үг хэллэгээр цээж бичиг хийж, жагсааж үзлээ. Нөгөө талаас зарим оюутны хувьд энэ 
аргыг хэрэглэхгүйгээр өөрсдөө уншиж, асуултанд хариулах, толь бичгээс  өөрсдөө шинэ үгээ 
хайж, цээж бичиг авч мөн харьцуулан дүгнэж үзлээ. Хичээл заасны дараах үр дүн нь нилээд 
ялгаатай байсан бөгөөд цээж бичиг хийсэн байдлаар нь жагсаавал: 
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1 75% 98% 74% 100% 78% 100% 75% 100%  79 % 100%  76,2% 
2 72% 89% 71% 87% 75% 85% 78% 100%  75% 100%  74.2% 
3 54% 75% 55% 76% 53% 75% 57% 80% 58% 78% 55.4% 
 
Туршилт явуулсны дараа оюутнууд ямар нэгэн бичвэр унших нилээд сонирхолтой болж, шинэ 
үгээр цээж бичиг хийж байсан дүнгийн дунджаар улирлын дүнг гаргахад маш дуртай байсан. Энэ 
дүнгээр гаргахад урьд улирлын дүнгээс  нилээд ахицтай дүн гарсан. Хамгийн чухал нь оюутан бүр 
их сонирхолтой, дахин ийм хичээл олон явуулахыг хүссэн.  
 
Туршилт 2: Оюутны унших чадварыг хөгжүүлэх метакогнитив барил эзэмшсэн байдлын дүнгээс 
үзэхэд нийт оюутны 65% орчим нь уншиж буй эхэд хайж байгаа мэдээллээ байгаа эсэхийг 
нягталдаг, мөн уншихаасаа өмнө ямар асуултанд хариулах гэж байгаагаа эрэгцүүлж боддог нь 
сайшаалтай байлаа. Харин цөөн хувь нь унших гэж буй эхээ сайтар судалдаггүй нь харагдаж 
байна. Ялангуяа мэдээллийг боловсруулахад чухал хэрэгтэй гол хэсгээ тодруулах, мөн өөрийн 
бодлоо тэмдэглэх зэргийг ойшоодоггүй нь харагдаж байна. Асуулгын үр дүнгээс үзэхэд унших үйл 
явцаа төлөвлөх, зохион байгуулах, хянаж үзэхийн тулд юу хийхээ нарийн мэдэхгүй, энэ талын 
мэдлэг дутмаг байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. Дээрхээс үндэслэн ―Pleasure reading‖ арга буюу 
чөлөөт уншлагыг 1-р дамжааны 150 оюутанд туршиж үзлээ. Энэ арга нь оюутан өөрөө хүссэн 
номоо сонгож дараах алхмаар чөлөөт уншилт хийхийг заасан.  

 Өөрийн сонирхдог сэдвийн дагуу номыг сонгохдоо тухайн номоо урьд нь уншсан байсан ч 
болох ба киног нь үзсэн байвал илүү үр дүнтэй.  

 Өдөрт 1-2 хуудсыг тогтмол уншихдаа бусдад буюу өөртөө чангаар уншина. 
 Уншсан хэсгээс юу ойлгосноо ямар нэгэн дүрэм бодолгүйгээр санаанд орсноо бичиж 

тэмдэглэл хөтөлнө. 
 Тэмдэглэл хөтөлсөний дараа өөрийн мэдэхийг хүссэн үгийн утгыг толь бичгээс орчуулан 

тэмдэглэлдээ хавсаргана. 
 Уншсан хэсгийнхээ тухай бусдад ярьж өгнө. 

Туршилтыг 1-р улиралд бие даалтаар 1-р дамжааны оюутанд өгсөн. Нийт 150 оюутнаас 130 
оюутан 2-5 ном уншиж тэмдэглэл хөтөлсөнийг хурааж авч шалгасан. Туршилтын үр дүнг тооцож 
үзэхэд 86,6 хувь нь ном уншиж тэмдэглэл хөтөлсөн болно.  
 

Англи хэл сурах арга барил эзэмшүүлэх онол, арга зүйн зөвлөмж 
Сурах арга барил түүний дотор хэл сурах арга барилын судалгаа 1970-1980 онд эхэллээ 

тавьсан бөгөөд сүүлийн дөч гаруй жил эрдэмтэн судлаач, багш нар сурах арга барилыг өөрсдийн 
бүтээлдээ олон янзаар нэрлэж байжээ. Тухайлбал, Рубин (Rubin,1975), Мали  (Malley,1985), 
Оксфорд (Oxford, 1990), нар‖ стратеги‖ (Strategy), Веше (Wesche 1977), Политцер Микгроарти нар  
(Politzer Mc Groarty 1985) , ―сурах зан үйл‖ (Learning behavior), (Seliger  1984),‖сурах тактик 
―(Learning tactics), Стерн (Stern 1992)‖сурах текник‖ (Learning techniques) зэрэг хэд хэдэн нэрээр 
томьѐолж байсан байна. Харин сүүлийн үед судлаач Рубины анхлан ―сурах арга барил буюу 
стратеги‖ (Learning strategies) хэмээн нэрийдсэнийг илүүтэйгээр ашиглаж байгаа нь энэхүү нэр 
томьѐоны утга, үйлийн өргөн цар  хүрээтэй холбоотой юм. Тэрээр сурах арга барилыг ―суралцагч 
мэдлэг эзэмшихэд ашиглаж буй бүхий л стратегийн шинжтэй арга хэрэгсэл‖ хэмээх 
томьѐоллыг өгч тэдгээрийг сурах үйлд шууд болон шууд бус нөлөөлдөг гэж 2 ангилсан юм. 
Ингэхдээ сурах үйлд шууд нөлөөлдөг арга барилуудад тодруулах, нотлох, хянах, цээжлэх, тогтоох, 
тааварлах, учир шалтгааныг илрүүлэх, дасгал хийх зэрэг 6 аргыг, харин шууд бус нөлөөлдөг арга 
барилд дасгал хийж дадал болгоход чиглэсэн боломж бүрдүүлэх, харилцах гэсэн  2 арга барилыг 
тус тус багтаасан байна. Бидний судалгааны үр дүнгээс харахад дараах зөвлөмжүүдийг санал 
болгож байна.  

 Уншиж буй эхэд хэрэгцээт мэдээллээ байгаа эсэхийг нягтлах 
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 Уншихаасаа өмнө ямар асуултанд хариулах гэж буйгаа таамаглах 
 Хэрэгцээт мэдээллийг олж авахдаа чухал байж болох хэсгүүдийг тодруулах ба тэмдэглэл 

хөтлөх 
 Ямар зорилгоор уншиж буйгаа тодорхойлох 
 Бүлэг тус бүрийг нэгтгэн дүгнэх 
 Тухайн сэдвийг өөртөө чангаар болон дотроо унших 
 Оюутны хичээлээс гадуур сурах арга барилыг дэмжин чөлөөт уншлага хийлгэх  
 

Дүгнэлт 
I. Туршилт 1-ийн үр дүнгээс харахад оюутан өөрт тохирсон уншлага хийснээр түвшингээ ахиулах 

бүрэн боломжтой нь харагдаж байна. 
II. Туршилт 2-ын хувьд оюутан ―Pleasure reading‖ буюу чөлөөт уншлагыг бие даан хийснээр эхээ 

сайтар судлах, мэдээллийг боловсруулахад хэрэгтэй чухал санааг тодруулах мөн өөрийн бодлоо 
тэмдэглэх зэрэг чадвар нь сайжирч байгаа нь ажиглагдсан. 

III. Оюутныг унших арга барилд сургаснаар судалж байгаа хэл, тухайн үндэстний сэтгэлгээ, 
соѐлын онцлогийг мэдээд зогсохгүй шинжлэх ухааны үг хэллэгийн мэдлэгтэй болсноор  
оюутны мэдлэгийн хүрээ өргөжих хандлагатай байна. Мөн түүнчлэн оюутны сурах сонирхол 
илүү нэмэгдэх боломжтой юм.  

IV. Дээрх хэрэгцээ шаардлагаас үүдэн англи хэлний багш нар оюутны унших чадварыг хөгжүүлэх 
арга зүй, үйл ажиллагааны аргачлал боловсруулан жишээлэн үзүүлэх, загварчлан тайлбарлах, 
мөн оюутны бие даан ажиллах чадварыг хөгжүүлэхэд багшийн зүгээс илүү  анхаарах нь зүйтэй 
гэж дүгнэж байна.  
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БИЧИХ ДАДЛЫН ХИЧЭЭЛЭЭР ОЮУТАНД ЭЗЭМШҮҮЛЭХ  

ЗАРИМ ЧАДВАРУУД 
 

                                                                                             С.Намжил1 
Abstract 
Our experience of the writing skills class meant writing compositions, taking tests and exams at all stages 
of our educational establishments. This article is an account of attempts to enrich the course contents and 
increase the responsibility of both students and teachers.  Writing on a specific theme or report writing is 
an advanced-level English course offered to English major students pursuing a four year diploma program. 
The following techniques are listed and briefly explained according to the major skill area, but some can 
be used across skill boundaries. In the modern environment, where English language is widely used in 
public and private sectors of Mongolia, where it is necessary to create official papers and documents in the 
English language, a writing skills course is crucially vital for the future carrier of our students. However, 
in our curriculum a writing skills course is offered for four hours a week up to the advanced level. In my 
opinion, we have to increase the number of weekly hours of the course. The method of student – centered 
report-writing should be offered not only to English major students, but also students at the Business 
School, Law School and School of Computer Sciences.   
     
Түлхүүр үг  
бичгийн ажил, багаар гүйцэтгэх бие даалтын даалгавар, номын санд ажиллах,  сэдвийн сурвалж 
материал 
 
Бичих дадлын хичээл заадаг багш нараас судалгаа авахад 90 орчим хувь нь бичих зүйлийн 

талаар багш ярьж, тайлбарлаж, уламжлалт лекцийн аргаар удирдамж өгч, оюутан тэмдэглэн авч 
байгаа нь багш идэвхтэй дүрд тоглож, оюутнууд туслах дүрийг бүтээсээр байна. Үүгээрээ багш 
бичих зүйлийн талаар маш их ярьж, бичлэгийн үндсэн механизмыг тайлбарладаг. Энэ нь бичих 
зүйлийг бас л нэг загварт оруулж уйтгартай болгохын эхлэл мөн. Оюутнаар бие даалтын ажил 
хийлгэнэ гэдэг нь тэднийг орхиж, юу дуртайгаа бичихийг зөвшөөрнө гэсэн үг биш. Гэвч бичгээр 
бие даалтын ажил өгөх нь оюутан өөрөө бие даан ажиллах чадварыг сайжруулж, наад зах нь хамт 
суралцагчдаасаа мэдэхгүй чадахгүй зүйлээ асуун хэлэлцэж багаар ажиллах дадал олж авна. Үүнээс 
гадна багш оюутныхаа мэдлэгийн түвшин, юу дутагдаж байгаа, ямар хүсэл, зорилготой байгааг 
ойлгоход дөхөм болно, оюутны суралцах хугацаанд тухайн хичээлд зориулах идэвхтэй цагийг 
ихэсгэнэ, уг дадлыг эзэмших оюутны өөрийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ. ―Багаар ажиллуулах тухай 
дээр үеээс яригдсан сурган хүмүүжүүлэх ухааны аргумент дээр нэмж, бие даалтын тухай  сэтгэц-
хэл шинжлэлийн  баримтууд гарч ирсэн явдал бүлгээр ажиллуулах тухай онолын үндэс суурийг 
бэхжүүлсэн юм.‖ (Celce-Murcia, M. 1984) 

Бид ―бичих дадал‖ хичээлийг заахтай холбогдуулан зарим судлаачдын бүтээлд дүн 
шинжилгээ хийж дараах аргачлалыг сургалтанд туршсан юм. Туршилтын хугацаанд манай 
сургалтын зарим сул талууд илт мэдрэгдэж, бие даан илтгэл тайлан зэрэг бичиг баримтыг англи 
хэл дээр бичих чадвар ахлах ангийнхны дунд ч хангалттай биш байлаа. Мөн багш, оюутны 
хооронд ч гэсэн хангалттай хамтын ажиллагаа холбоо харилцаа байхгүй байгаа нь багш 
даалгаврыг өгч, оюутан ―ямар нэгэн‖ аргаар бичиж хураалгаад багш шалгаж дүгнэдэгээс 
харагдана. Энэ байдал бүр тогтсон, үүнийг өөрчлөхгүй байсаар энэ нь манай сургалтын 
ажиллагаанд бүр хэвшсэн байна. Үүнийг эвдэхэд зөвхөн багш, оюутны идэвхтэй үүрэг ролийг 
хооронд нь солиход болно гэж бид үзэн, туршилт сургалтад дараах зарчмыг баримтлан ажиллав: 

 
                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Их Британи Америк судлалын тэнхим 
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Оюутнуудыг баг болгон  ажиллах 
Энэ нь шууд ганцаарчлан ажиллахаас арай өөр сургалтын загвар юм. Энэ загвараар 

ажиллах нь доорх зорилтуудыг хэрэгжүүлэхдээ оюутныг баг болгон хувааж, багш сургалтынхаа 
стратегийг өөрчлөнө гэсэн үг юм. Үүнд:  

- Оюутны мэдлэг чадварын түвшингээс үл хамааран багийн дунд  ижил даалгавар өгснөөр 
багийн бүх гишүүд өөртөө итгэх итгэл нэг түвшинд ирнэ. 

- Хичээлийн агуулгыг багш бус оюутнууд тодорхойлно. 
- Оюутны идэвхийг сэргээснээр сурах үйл ажиллагаанд зориулах тэдний цагийг 

нэмэгдүүлнэ. 
- Өөрийнхөө болон багийн өмнөөс хүлээх хариуцлагыг өндөржүүлнэ. 
Стевик \1976:119-24\ үүнийг өндрөөр үнэлэн ―... гадаад хэл заах мэргэжлийн арга зүйг өөр 

өнцгөөс харж байгаа явдал юм‖ гэжээ. Тэрээр үүнийг ―хичээл заах психодинамикийн арга‖ гэж 
нэрлэсэн байна. Уг ажлыг эхлэх анхны хичээл дээр багш хөтөлбөрийг сайтар танилцуулж, 
зорилгыг ойлгуулснаар оюутнууд тэдэнд ямар шаардлага тавигдаж байгааг ойлгоно.    
   

Ном, материал цуглуулах,номын санд ажиллах зарчим   
Гадаад хэл судлах явцад бие даасан үйл ажиллагааны нэг чухал хэсэг нь номын сан 

ашиглах явдал юм. Бичих даалгавар өгөх нь оюутныг номын санд ажиллахад хүргэдгээрээ ач 
холбогдолтой. Номын сангаас мэдээлэл олж авах чадвар номын сангаас өөрт хэрэгтэй номоо аль 
болох богино хугацаанд  олж авахаас эхэлдэг. Харамсалтай нь өнөөгийн оюутнууд энэ чадварыг 
эзэмшээгүй байна. Энэ нь нөгөө талаас багш ашиглах ном сэтгүүлийг нэр, зохиогч, хэвлэгдсэн он, 
хуудастай нь заагаад өгч байгаа нь тэдэнд энэ чадварыг эзэмшихэд саад болж байна. 
Шаардлагатай материал, тоо баримтыг цуглуулах, гол ба хоѐрдогч эх сурвалжийг олж авах бол бие 
даан бичгийн ажил хийх үндэс мөн. Шаардлагатай үед архивын сан хөмрөгөөс ч материал олж авч 
болох юм. Олж авсан материалаа ангилах, эвлүүлэг хийх, орчуулах зэрэг дадалтай болоход ажлын 
энэ шат чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.  
   

Өөрийн үнэлгээ 
Номын сангаас шаардлагатай материалыг олж сураад хангалттай материал олж авсан эсэх 

дээрээ үнэлгээ өгөхөөс энэ шат эхэлнэ. Хангалттай унших материал олж авсан хэмээн өөрөө 
өөртөө сэтгэл хангалуун байгаа хүн сайн зүйл бичиж амжилтанд хүрнэ. \Хайдэ, 1980\  Олж авсан 
материалаа уншиж судалснаар энэ ажлыг хийхэд өөрийгөө хир бэлэн байгааг олж дүгнэх,  өөртөө 
итгэлтэй болох, чамлах байдал гарч ирэх нь өөрийн үнэлгээний нэг үзүүлэлт юм. Ингээд өөртөө 
итгэлтэй байгаа оюутан янз бүрийн дарамт, саадгүй болж сэтгэл санааны хувьд ажлаа эхэлхэд 
бэлэн болно. Өөрийгөө өндрөөр үнэлсэн оюутны хийсэн ажлын гүйцэтгэл сайн байдаг. Ийнхүү 
багшийн психодинамикийн дүрэм, оюутны бэлэн байдал хоѐр бичгийн ажил амжилттай болох 
үндсийг тавилаа. Даалгавар авсан оюутны багийн гишүүд тус бүрдээ номын сангийн үе шатнаас 
эхлэн материал цуглуулж, хоорондоо ямагт харилцаатай, дор бүрдээ бичгийн ажлыг толгойдоо 
боловсруулж явах болно. Тэд дор бүрдээ хувь нэмрээ оруулж нэгдэн ажиллах боловч бичих 
зүйлийнхээ талаар танилцуулгыг багшид болон бусад багийнханд танилцуулах цугларалт дээр 
багийн нэг гишүүн танилцуулж ярьж болно. Эцэст нь бичих сэдвийн логик үндэслэлийг багшид 
танилцуулснаар оюутан-багшийн хоорондын харилцах үйл ажиллагаа явагдаж, багш хамт олон 
дунд эсвэл ганцаарчилсан зөвөлгөө өгнө. Зарим тохиолдолд багш холбогдох ном зохиолыг ч 
унших шаардлага гарна.  Багш бүхнийг мэдэгч биш учраас зөвхөн англи хэлний найруулга, хэл 
зүйн талаас нь хянах  нь хангалтгүй юм. (Halliday M.A.K. 1973) 

Багш бичгийн ажлыг гүйцэтгэх оюутнуудад чиглэл өгөхдөө 
1. Сэдэв, хэнд зориулсан ажил байх, 
2. Бичгийн ажлын төрөл \ мэдээллийн, судалгааны, түүхэн, гүн ухааны г.м\ 
3. Бичгийн ажлын формат 
4. Хамрах хүрээ 
5. Тоо баримт материал цуглуулах аргууд 
6. Ажлыг гүйцэтгэх үе шатууд 
7. Хүснэгт, таблиц, диаграм байгуулах, тэднийг ашиглах боломжууд 
8. Бичлэгийн хэл, бичлэгийн жанрын талаар дэлгэрэнгүй тайлбар хийнэ. 
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Тодорхой хугацааны  дараа багш хичээл бүр дээр үе шаттайгаар оюутны ажлын явцыг 
сонсож, онол, практикийн зөвлөмжүүдийг өгнө. Үүнээс гадна багш дараагийн хичээлээр оюутанд 
заах хичээлийн төлөвлөгөөг хийх, хичээлд хэрэглэгдэх материалаа сонгох, заах аргыг сонгон 
боловсруулна. 

Туршилт сургалтын хичээлийг дараах үе шаттайгаар хэрэгжүүлэв: 
Үе шат 1 – Зоригжуулан зохион байгуулах 
Оюутны олж цуглуулсан материалтай танилцаж дутуу зүйлийг хувилж тарааж өгөх зэрэг 

зөвлөгөө өгснөөр ямар шаардлага өмнө нь тавигдаж байгааг оюутнууд ойлгоно. Мөн анхны эх, гар 
ноорог  ямар байх талаар үндсэн төсөөлөл тэдэнд бий болно. Энэ хичээлээр өөрийн хэрэглэх заах 
арга, шалгах, дүгнэх шалгуураа  танилцуулна. Өөр сэдвээр бичсэн төгссөн оюутны шилдэг сайн 
болсон ажлаас, дунд зэргийн, сул тааруу болсон ажлаас уншиж өгч, үзүүлж болно.\ Мэдээж нэр 
овгийг харуулах шаардлагагүй бизээ\  Энэ сэдвийг хөндөж бичихэд олон нийтийн болон  ТББ –ын 
төлөөлөлтэй уулзуулах хүртэл ажлыг багш зохион байгуулж өгч болох юм. Ингээд шилдэг болсон 
өгүүлэл, ажлыг хэвлэл сонин \Mongol Messenger, UB Post г.м\ д нийтлэх боломжтой эсэхийг 
урьдчилан тохиролцоод энэ талаар тэдэнд сонордуулбал ихэд урамших нь гарцаагүй. Энэ 
хичээлийн төгсгөлд оюутан зорилгоо, өөрт нь ямар шаардлага тавигдаж байгааг, ямар тохиолдолд 
багшид хандаж болохыг  бүрэн ойлгоод гарах юм. Энэ нь зарим бие даах ажиллагаанд суралцаагүй 
оюутан, сургуулийн удирдлагуудыг бухимдуулж болох ч шавь төвтэй сургалт хэмээн маш их ярьж 
байгаа нь үүнийг л хэлж байгаа билээ. Харин эсрэгээрээ лекц, самбарт дасгал ажиллахаас залхдаг 
чөлөөт уран бүтээл хийх хүсэлтэй оюутнуудын таашаалд нийцнэ.  \Гэхдээ энэ ажил, түүнд 
тавигдах дүн түүний амьдралд ямар чухал болохыг  сайтар хэлж ойлгуулах хэрэгтэй.\ Зохион 
байгуулахдаа хичээлийг сонгосон бүх оюутныг баг болгон хуваах ба ингэхдээ багийн гишүүдийн 
үүрэг, хариуцлага, багшийн гүйцэтгэх үүргийг маш тодорхой болгож өгнө. Баг дотроо ахлагч, 
бичигч, редактор байна. Ротацийн журмаар сэдэв тус бүр дээр үүргийг солих нь зүйтэй. \Багийн 
бүх гишүүд материал цуглуулах, номын сан дахь үйл ажиллагаанд оролцоно.( Mc. Ginley, K. 1985) 
Ахлагч багийг удирдан ажиллана, бусдадаа даалгавар өгч, хэлэлцүүлэг зохиож, олж ирсэн 
материалуудыг хуваан судлуулах, бичих дарааллыг тогтоож эцсийн бүтээгдхүүн гаргана. Бичигч 
хэлэлцүүлгийн үеээр протокол хөтлөж, бусдадаа танилцуулах эх төсөлийг үйлдэж, өгөгдсөн 
даалгаврын талаар оюутан бүрийн бичсэн зүйлээр файл үүсгэнэ. Редактор эцсийн бүтээгдхүүнийг 
нягтлан хянаж, засвар хийж танилцуулна. Багш оюутан бүрийнхээ сул, тал давуу талыг сайн 
мэдэхийн хувьд багшийн үүрэг бол маш идэвхтэй туслагч байх хэрэгтэй. Багийн цуглаан 
хэлэлцүүлэгт оролцож, замаас хазайсан үед зөв зам руу залах үүргээ гүйцэтгэнэ. Ажил хангалтгүй 
байгаа үед шаардаж эрчимжүүлнэ. Өөрөр хэлбэл багш: 

А. Шаардлагатай үед ганцаарчилсан уулзалт хийж, зөвлөгөө өгөх 
Б. Оюутны анхаарлыг гол зорилго руу ямагт хандуулах 
В. Ажиллах аргачлалыг тайлбарлан таниулах, сайн бичлэгийн туршлагуудыг танилцуулах  
Г.Суралцах бол оюутны үүрэг, хариуцлага бөгөөд удирдан чиглүүлэх, онолын мэдлэгээр хангах 

явдал бол багшийн хариуцлага гэдгийг оюутанд ойлгуулах \Beazley, Malcolm R. 2003. \ 
Д. Баг доторх оюутан хоорондын хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог тайлварлан ойлгуулах 
Е. Бичих даалгаврыг хийх явцад хийгдэх хичээлийн хуваарь төлөвлөгөөг танилцуулах 
Ё. Цуглуулсан материал, гар бичмэл, эх төслийг онлайнаар авч зөвлөгөө өгөх, тоо баримтын 

нарийвчлал, эх сурвалж, хэлний мэдлэгийг шалгаж шүүмж өгөх, бичих дарааллын 
бүдүүвчийг гаргаж өгөх, чухал ба чухал бус аспектуудыг дараалахад нь туслах 

Ж. Даалгаврыг биелүүлэх явцад бүх багуудыг цуглуулж, төлөөллөөр нь илтгэл тавиулах бөгөөд 
энэ үед оюутнууд өөрсдөдөө хэрэгтэй байгаа мэдээллүүдээ нэг нэгнээсээ нөхөж авах, үлгэр 
жишээ авах,  санал коммент хэлэх, шүүмжлэх хүртэл бололцоог олгох   

З. Сайн ажлуудад бонус оноо нэмж өгч заримд нь анхааруулга өгөх 
И.Эцэст нь заасан хугацааны дотор бичгийн ажлыг хураан авч дүгнэхэд багшийн үүрэг оршино. 

 
Үе шат-2 Нэгдэж ажиллах 
Энэ шатанд уламжлалт аргууд түлхүү хэрэглэгдэнэ. Шаардлагатай үед өмнө үзсэн хичээл, 

тухайлбал хэл зүйн дүрмүүдээр давтан хичээллэнэ, лекцээ эргэж харна. Харин оюутнууд: 
1. Багаараа уулзаж олсон материалуудаа солилцон судалж, ярилцан сонголт хийнэ. Бичгийн 

ажлын үндсэн төслийг хийнэ. Энэ үед шаардлагатай бол багшийн тусламжийг авна. 
2. Багийн төлөөллүүд төслөө амаар танилцуулна 
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3. Санал шүүмжлэл явагдаж багш цаашдын ажилтай уялдсан даалгавар өгнө. Үүнээс хойших 
үйл ажиллагааг багийн ахлагч нар ажлаа хуваарилан гүйцэтгэнэ. Ингээд бичих үйл явц 
өрнөж  багшийн заасан хугацаанаас нэг ч минут хоцролгүй бэлэн болгон хураалгана. 

 
Үе шат 3  Ажлын үр дүн  

1. Багш ажлыг шалгаад \багшийн шалгах, дүгнэх хугацаа гүйцэтгэлийн хугацааны 30 орчим 
хувьтай тэнцүү байхад тохиромжтой\ 

2. Бүтэн бүрэлдэхүүнээр цуглах энэ үед оюутнууд дүнгээ онлайнаар мэдчихсэн байх ба багш 
анализыг танилцуулна. 

3. Энэ хичээл дээр оюутнууд хийсэн ажлуудаа сольж үзэн өөрсдийн хийсэн ажлыг бусдынхтай 
харьцуулж жишиж алдаа оноогоо ойлгож дараагийн ажилд хэрэглэж болох шинэлэг зүйлийг 
олж мэднэ. 

4. Загвар болгон 1-2 шилдэг ажлыг багш хуулбар хийж архивлана. Дараагийн сэдвийн 
сонголтыг энэ хичээл дээр хийж болох юм.  

Бичгийн ажилтай холбогдуулан багуудын ажиллах явцад багш ямар чиглэлээр хичээл зааж 
болох тухай тоймловол: 

- Бичгийн ажлын цар хүрээ, хэмжээг зааж өгөх, жишээлбэл ―АНУ дахь 1930-аад оны үеийн 
эдийн засгийн хямрал, түүний боловсролын салбарт үзүүлсэн нөлөө‖ сэдвээр илтгэл бичихэд 
зориулан цуглуулсан материалыг шалгаж, уг сэдэвтэй хэрхэн уялдаж байгаа талаар багуудын 
санаа бодлыг сонсож дүгнэлт өгөх, ингэхдээ 1930-аад оны үеийн АНУ-ын боловсролын тогтолцоо, 
шат шатны сургуулиудын сургалт, эдийн засгийн чадавхи, тухайн үеийн бүх хэвшлийн 
сургуулиудын төлбөр, бүх нийтийн  боловсролд зориулан Холбооны Засгийн газраас хийж байсан 
хөрөнгө оруулалт, боловсролын аль салбарыг түлхүү дэмжиж, анхаарч байсан, тэр үеийн иргэдийн 
орлого гэх мэт олон асуудлыг хамарсан материал цуглуулах шаардлагатай болох ба энэ бүх 
асуудлуудыг заасан хэмжээ хуудасны тоонд хэрхэн зөв зохицуулан бичих талаар зөвлөгөө өгөх.      

- Илтгэл бичиж сурахын ач холбогдол, ямар зорилгоор илтгэл бичдэг, яаж бичих талаар 
зөвлөгөө өгч, өөр сэдвээр бичсэн илтгэлүүдийг үзүүлж, уншуулах,  илтгэлийг дүгнэх аргачлал, 
илтгэлийн төрлүүдийн талаар дэлгэрэнгүй ярьж, зарим жишээ  илтгэлийг өгч уншуулах, 

- Илтгэлийн хэл, үг сонголт, найруулга, цэг, таслал  болон бусад тэмдгүүдийг хэрэглэх, 
ямар үед том үсгээр бичих, тоо баримтыг яаж бичих, хамгийн өргөн хэрэглэгддэг үсгийн фонт, 
хуудас дугаарлах дүрэм, утга санаа, параграф, өгүүлбэрүүдийг хооронд нь холбох аргачлалуудыг 
танилцуулах, 

- Зарим хэл зүйн дүрмүүдийг бататган сануулах ба ажлын явцад бичлэгт гарсан алдаанд 
анализ хийлгэж, засуулах, 

- Илтгэлд оруулахаар цуглуулсан анхдагч буюу гол үндсэн материалууд, хоѐрдогч буюу 
туслах материалуудыг ач холбогдлын зэргээр нь ангилах, мэдээллүүдийн авсан, олсон эх 
сурвалжийг тогтоох, бүртгэх, 

- Мэдээллийг авахын тулд хэн нэгэнтэй очиж уулзах, ярилцлага авах, асуулга явуулах 
ажлыг зохион байгуулах, зөвшөөрөл авахад нь туслах, асуулгын маягтыг боловсруулахад нь 
туслах \жишээлбэл АНУ-ын ЭСЯамны номын сан, Монгол дахь Америк судлалын Төвтэй  холбоо 
тогтооход багш, сургуулийн зүгээс дэмжих,   

- Бичгийн ажлыг гүйцэтгэх  үе шатуудыг тус бүрд нь тайлбарлаж өгөх 
- Бичгийн ажил дотор үзүүлэн таниулах, зураг дүрсийг \зураг, диаграмм, хүснэгт, таблиц, 

график г.м\ хэрхэн оруулж бичсэн зүйлээ баталгаажуулах талаар зөвшөөрөгдөх хэм хэмжээг 
танилцуулах \Нэгэнт бичих дадлын хичээлийн даалгавар учир энэ төрлийн зүйл дэндүү их 
хэрэглэхийг хориглоно\   зэргээр багш бичлэгийн үйл явцад тасралтгүй оролцоно.  

Зарим загвар сэдвүүдийг тэнхимд хадгалж жил бүрийн, семестр бүрийн төлөвлөгөөнд 
оруулж болох ба цаг үеийн шаарлагаар сэдэв өөрчлөгдөн баяжиж болох юм. Тухайлбал, АНУ-ын 
гадаад бодлого түүний Азийн улс орнуудад нөлөөлөх байдал\Он дарааллын шатлалаар\, Их 
Британийн боловсролын систем түүний дэлхийн боловсролд оруулсан хувь нэмэр\ 16 дугаар 
зуунаас эхлэн 4 үе шаттайгаар хэсэгчлэн хамгийн сүүлд Кембрижийн боловсролын загварыг  
монголд  авч хэрэгжүүлж байгаа нь\, АНУ ба Монгол улсын эдийн засаг, соѐлын харилцаа \1900-
1921, 1921-1990, 1990-  өнөө үеийг хүртэл \ г.м.   
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Дүгнэлт 
Ийнхүү бичгийн ажлыг багаар гүйцэтгүүлэх ажиллагаа нь асар их зохион байгуулалт, 

төлөвлөлт, хичээл зүтгэл, оюутан-багшийн харилцаа, хамтын ажиллагаа, цаг шаардах ажил юм. 
Энэ ажлын үр дүн амжилттай болох нь оюутнуудын хамтын ажиллагаа болон оюутан бүрийн бие 
даасан ажиллагаа сайн байхаас шалтгаална. Энэ арга бол тасралтгүй үргэлжлэн явах ѐстой бөгөөд 
хичээлээс гадуур тогтмол бие даалт хэлбэрээр хийлгэж  байх нь зүйтэй. Энэ ажлын үр дүнд манай 
төгсөгчид сурах бичгээс гадуур маш их ном уншиж, судалгааны арга барил эзэмшиж, байгаа 
баримт материал дээр дүгнэлт тооцоо хийж,  сураад, ярих илтгэх чадвар нь сайжирч, багаар 
ажиллаж сурснаар сайн мэргэжилтэн болох үндэс тавигдана.  Энэ аргыг хэрэглэснээр 1976 онд 
Stevick W. Earl –н ―Гадаад хэл сурах сэтгэл зүйн үндэс‖ гэдэг номдоо бичсэнээр сургалтыг үзэх 
багшийн үзэлд өөрчлөлт орж ―хичээл заах зарчимуудын‖ өмнө ―суралцах зарчимуудыг‖ тавьж 
байгаа юм. Бичих дадлын хичээлээр аль нэгэн сэдвээр илтгэл бичиж бэлдэх энэ үйл ажиллагаа нь 
оюутныг амьдралд бэлтгэх, судалгаа шинжилгээний наад захын арга барилтай болгоод зогсохгүй 
тухайн сэдвээр цаашид ажиллах сонирхлыг өдөөж өгдөг болох нь туршилт сургалтын явцаас 
ажиглагдлаа.     
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Д. Сайнбилэгт 1 
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Abstract 
In this article, we made an attempt to do a comparative analysis on the tradition to translate, to correspond 
terms and study principles about scientific research.  We considered issues on the new terms introduced in 
the foreign language education, their meaning, usage and translation correspondence. In the foreign 
language education, new terms have been introduced constantly as this sector is related to linguistics and 
psychology and ICT has been developing rapidly. There are a few inter-sectoral terms, which are 
translated with various connotations and are not adequately translate at the moment. Therefore, we aimed 
to analyze opportunities to work on making their meanings, concepts and translation into Mongolian 
language more precise as well as to suggest our own versions for translation of some terms.   
 
Түлхүүр үг  
нэр томьѐо оноох зарчим, гадаад хэлний боловсрол, нэр томьѐоны орчуулга, мэргэжлийн толь 
бичиг.  
 
1. Нэр томьѐо орчуулах уламжлал 
Монгол улсад гадаад хэлний мэргэжилтэн бэлтгэж эхлээд 70 гаруй жил болж буй ч гадаад 

хэлний боловсролын салбарын нэр томьѐог ―гадаад хэл сурах, сургах‖ талаас нь нарийн судлаж, 
жигдлэх асуудал өнөө хүртэл бүрэн шийдэгдээгүй байна. Аливаа салбар шинжлэх ухаан 
хөгжихийн  хэрээр шинэ нэр томьѐог үүсч бий болж байдаг. Тиймээс шинэ нэр томьѐог эх хэлнээ 
оноон буулгаж хэвшүүлэх асуудал чухалд тавигдах нь зүйн хэрэг.  

Нэр томьѐо судлалаар манай олон эрдэмтэн, судлаачид бүтээл туурвиж, судлаж ирсэн 
түүхтэй. Манай улсад анх 1921 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр ―Судар бичгийн хүрээлэн‖-г 
байгуулснаар нэр томьѐо судлалын салбар үүсч хөгжих эхлэл тавигдсан бөгөөд 1924 оны 2 дугаар 
сарын 28-нд ―Нэр томьѐоны салбар комисс‖ байгуулагджээ. Нэр томьѐоны комиссын 
хуралдаанаас,  

 монгол хэлэнд орчуулж болох нэр томьѐог орчуулах, тогтсон нэр томьѐо байхгүй 
тохиолдолд шинэ нэр зохиох;  

 монголоор орчуулах боломжгүй нэр томьѐог анхан гаргасан хэлээр нь авах;  
 монгол хэлэнд тогтсон нэр томьѐо байхгүй тохиолдолд төрөл хэлнээс хамгийн ойр 

утга дүйх үг авч хэрэглэх;  
 монгол хэлэнд орчуулах боломжгүй, байвч хэрэглэж үл болох тохиолдолд тухайн 

үгийнхээ утга, санааг илэрхийлсэн нэр томьѐо оноох хэрэгтэй хэмээж нэр томьѐо 
судлалын суурийг тавьж өгчээ.   

1961 оны 5 дугаар сарын 19-нд Шинжлэх Ухааны Академи, 1964 оны 5 дугаар сарын 28-нд 
Улсын нэр томьѐоны комисс байгуулагдаж 1990 он хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байв. 1990-ээд 
оноос Улсын нэр томьѐоны комиссын үйл ажиллагаа түр зогссон хэдий ч 1997 онд өргөтгөсөн 
хуралдаан зохион байгуулж, гишүүдээ шинэчлэн батласнаар өдгөө үйл ажиллагаагаа явуулсаар 
байна.3 
                                                     
1 Доктор, проф., МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Ази судлалын тэнхим 
2 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Европ судлалын тэнхим 
3 Гэрэлмаа Г., нар, Монгол нэр томьѐо судлалын товчоон, УБ., 2014, н. 9 
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Эрдэмтэн Раашдонров ―Монгол нэр томьѐо зүйн тоймлол‖ (1996) бүтээлдээ ―нэр томьѐо 
гэдгийг шинжлэх ухаан, техник мэргэжлийн хүрээнд тусгайлан хэрэглэдэг нэр үг буюу томьѐог 
өгүүлж буй хэмээн ойлгож болно‖ гэж үзсэн байна. Мөн Д.Дашдаваа, Э.Равдан, Ч.Догсүрэн, 
Ш.Лувсанвандан, Э.Вандуй, Б.Содном, Ж.Төмөрцэрэн, Ц.Дамдинсүрэн, Ц.Өнөрбаян зэрэг 
монголын олон эрдэмтэн, судлаачид нэр томьѐо оноох зарчмын талаар өөрсдийн байр сууриа 
илэрхийлж байжээ. Д.Дашдаваа, Э.Равдан нар ―Нэр томьѐоны тухай‖ (1980) бүтээлдээ нэр томьѐог 
хэрхэн орчуулах талаар зөвлөжээ. Үүнд: 1. Үгсийн сангийн үүднээс таарч тохирох үг эх хэлнээсээ 
сонгон орчуулах, 2. Галигчлан буулгах, 3. Хуулбарлан /үгчлэн/ орчуулах, 4. Дүйх нэр томьѐоны 
бүтцийн нэг хэсгийг үгчлэн орчуулж нөгөө хэсгийг галиглан буулгах, 5. Үгсийн сангийн 
бололцоотой хоѐр хувилбарын аль нэгийг сонгон авах.   

Эрдэмтэн Ч.Догсүрэн ―Монгол нэр томьѐо оноох, толилох, жигдлэх асуудалд‖ (1988) 
бүтээлдээ ―алив мэргэжил, ухаан бүрд өөр өөрийнх нь хэрэглээний өвөрмөц үг хэллэг байдаг. 
Тэдгээрийн дотроос шинжлэх ухаан, техникийн олон салбар тус бүрийн хүрээнд багтдаг юм, 
үзэгдэл, тэдгээрийн тухай ойлголтыг тэмдэглэсэн үгсийг нэр томьѐо гэж нэрлэнэ‖ гээд монгол нэр 
томьѐо тогтооход баримталж байгаа зарчмыг дурьджээ. Үүнд: 1. Монгол бичгийн болон ярианы 
хэлэнд нэгэнт байсан уламжлалт үгсийг тэр хэвээр нь хэрэглэх, 2. Монгол хэлний үгийн сан дахь 
түүхэн ба хуучирсан үгийг шинэ утгаар сэргээн хэрэглэх, 3. Монгол бичгийн болон ярианы хэлний 
зарим үгийн утгыг шилжүүлэн хэрэглэх, 4. Монгол хэлний үг бүтээх аргыг ашиглан шинэ нэр 
томьѐо бий болгох, 5. Нутгийн олон аялгууны үгээс оновчтой заримыг авч хэрэглэх, 6. Гадаад 
хэлний буюу олон улсын чанартай нэр томьѐог хуулбарлан орчуулах, 7. Гадаад хэлнээс зонхилон 
олон улсын чанартай нэр томьѐо зээлдэн авч хэрэглэх гэж авч үзсэн байна. Мөн тэрээр нэр 
томьѐонд анхаарч жигдлүүштэй хэд хэдэн зүйл байгааг нягтлан үзэж 9 дутагдал байгааг 
тогтоожээ. Үүнээс иш татвал ―латин герег гаралтай болон орос хэлний нэг нэр томьѐонд 
монголоор утга ойр хоѐроос арав гаруй үг оноосон байна, тайлбар маягтай нэр томьѐо олон байна, 
олон улсын чанартай үгээр нь нэр томьѐог хэвших хэрэгтэй‖ гэх зэргээр бичжээ.  

Эрдэмтэн Г. Ц. Пюрбеев ―Современная монгольская терминология‖ (1984) бүтээлдээ ―нэр 
томьѐоны энгийн үгээс ялгарах чухал шинжийн нэг бол нэг утгатай байх явдал мөн‖ гэж үзсэн нь 
эрдэмтэн Ч. Догсүрэнгийн ―латин, герег гаралтай болон орос хэлний нэг нэр томьѐонд монголоор 
хоѐроос арав гаруй үг оноосон дутагдал байгааг анхаарууштай гэж хэлсэнтэй дүйж байна.  

Эрдэмтэн Э.Вандуй ―Орчин цагийн монгол нэр томьѐо‖ (1959) бүтээлдээ манай нэр томьѐо 
тогтоож байгаа зарчмыг 10 ангилсан байна. Үүнд: 1. Монгол бичгийн хэл, аман хэлэнд байгаа нэр 
томьѐог европын ямар нэгэн хэлтэй дүйлгэх, 2. Үгийн утга өргөжиж шинэ утга нэмэх, 3. Харь 
хэлний үгийг орчуулан буулгах, 4. Шинэ үг зохиох, 5. Гадаад үгийг хэвээр авах, 6. Тохирох 
монгол үг хэрэглэх, 7. Үг хурааж товчлох, 8. Харь хэлнээс зээлдэх, 9. Бусад монгол хэлтнээс 
зээлдэх, 10. Хуучирсан үг дахин сэргэх.  

Эрдэмтэн Б.Содном гуай монгол нэр томьѐо боловсруулахад 4-5 зарчмыг онцлон авч үзсэн 
байна. Үүнд: 1. Монгол нэрийг олж оноох, 2. Харь хэлнээс утгаар нь шууд орчуулж авах, 3. 
Хуулбарлан орчуулаад, харь үгийг зэрэгцүүлэн бичиж харьцуулах, 4. Харь үгийг яг тэр хэвээр нь 
авч хэрэглэх, 5. Нэр томьѐоны салбар утгыг аль болохоор тодорхой гаргах.  

Эрдэмтэн Ж.Төмөрцэрэн ―Монгол хэлний үгийн сангийн судлал‖ (1974) бүтээлдээ нэр 
томьѐо боловсруулж ирсэн 8 зарчим байна гэж үзжээ. Үүнд: 1. Монгол бичгийн хэл болон монгол 
хэлний нутгийн аялгуу, аман аялгуунд урьд өмнө нэгэнт хэрэглэж байсан нэрийг хэвээр нь 
хэрэглэх, 2. Шинэ нэр томьѐог өөрийн хэлээр зохиох, 3. Гадаад хэлний үгийг утгачлан орчуулах, 4. 
Нэр томьѐо тогтоохдоо аль нэг тодорхой мэргэжлийн үгийг ганц нэгээр биш, зохих тогтолцоог 
баримтлан боловсруулах, 5. Гадаад хэлнээс авсан нэр томьѐонд өөрийн хэлээр тайлбар зүүх, 6. 
Гадаад хэлнээс шууд авч хэрэглэх, 7. Монгол бичгийн хэл болон нутгийн аялгууны үгэнд шинэ 
утга оруулан нэр томьѐо болгох, 8. Гадаад хэлнээс хуулан орчуулах.  

Эрдэмтэн Ц.Дамдинсүрэн ―Монгол хэл бичгийн тухай‖ (1957) бүтээлдээ монгол нэр 
томьѐо онооход анхаарууштай хэдэг зүйлийг дурьджээ. Үүнд: 1. Гадаад нэр томьѐоноос монгол 
хэлэнд орчуулж болохуйцыг нь орчуулан хэрэглэх, 2. Монгол хэлэнд тохирох үггүй бөгөөд 
орчуулж болшгүй нэр томьѐог хэвээр хэрэглэхэд олон нийт ойлгохгүй зүйл байх тул олон нийтээр 
мэдэх болтол орчуулан хэрэглэж, ард түмнийг мэдэх болмогц уг гадаадын нэр томьѐо авч хэрэглэх 
(аэроплан-нисэх онгоц), 3. Нэр томьѐог хэтэрхий олон үгээр орчуулахгүй байх, 4. Монгол Улс, 
Өвөр Монголын хэвлэлд нэр томьѐог аль болох ойртуулах, 5. Монгол аймгийн хэлнүүдэд байгаа 
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олон зүйлийн үгийг шүүрдэн авч нэр томьѐо тогтооход хэрэглэх, 6. Монгол хэлний олон зуун 
нөхцөл залгалтыг нэр томьѐонд ашиглах.  

Эрдэмтэн Б.Содном ―Монголын нэр томьѐог тогтоох тухай зорилго‖ 1  бүтээлдээ тэрээр 
гадаад нэр томьѐог орчуулалгүй тэр хэвээр нь авахдаа зарим товч тайлбар хийж өгсөн нь зарим 
тохиолдолд тухайн товч тайлбар нь нэр томьѐо болж үлдэх болсныг дурьдсан байна. Жишээ: 
―диктатур‖ гэдэг үгийг ―дарангуйлан захирах хатуу засаг‖ гэж тайлбарласан нь яваандаа нэр 
томьѐо болсон байна.    

Эрдэмтэн Ц.Өнөрбаян ―Шинжлэх ухааны нэр томьѐог журамлах тухай асуудалд‖ 2 
бүтээлдээ шинжлэх ухааны ухагдахууныг аль болох дэлгэрэнгүй, бүрэн дүүрэн тэмдэглэж байгаа 
нь энэ гээд нэр томьѐог ухагдахууны тайлбар мэтээр тогтоож болохгүй гэж үзсэн нь дээрхи 
тайлбар нь товч тайлбар бус нэр томьѐо байсан байж болох талтай юм. Шинжлэх ухааны нэр 
томьѐоны тогтолцоонд ойролцоо утгатай нэр томьѐо байж болохгүй гэж эрдэмтэн Ц. 
Өнөрбаян үзсэнийг энэ чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил гүйцэтгэж байгаа хэн бүхэн 
анхааралдаа авах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Мөн тэрээр харь хэлний нэр томьѐо зээлдэх ба 
зээлдэхийг хориглох тохиолдлыг гаргасан байна. Үүнд: 1. Харь үгээр тэмдэглэж байгаа 
ухагдахууныг тэмдэглэсэн оновчтой үг тухайн утга зохиолын хэл болон нутгийн аялгуунд байгаа, 
эсвэл байхгүй хэдий ч шинэ үг үүсгэж, нэрлэх боломжтой бол зээлдэхийг хориглоно. 2. Тухайн 
ухагдахууныг тэмдэглэх эх хэлний боломж байвч шинжлэх ухааны мэдээлэлд олон улсын дундын 
чанартай хэрэглэхээр тогтоосон  буюу хэрэглэж хэвшсэн эсвэл харь үгээр тэмдэглэсэн 
ухагдахууныг тэмдэглэх эх хэлний боломж байхгүй бол олон улсын нэр томьѐо биш боловч 
зээлдэж хэрэглэж болно.    

Эрдэмтэн Ш.Лувсанвандан ―Нэр томьѐоны тухай асуудалд‖ (1987) өгүүлэлдээ ―Нэр томьѐо 
нь нийт ард түмний хэлнээс мөн харь хэлнээс оролцож бүтнэ. Монгол хэл нь үгсийг холбохдоо 
нэрээр холбохоос үйлээр холбох нь илүү тул нэр томьѐо нь ч ялгалгүй дан ганц нэрээр бус үйлээр 
холбогдсон нь олон байна. Ингэж үзвэл нэг нэр томьѐо нь нэр, үйлийн аль ч хэлбэрээр байж 
болохоор тогтоож, найруулах үед аль хэлбэрий нь хэрэглэхээ шийдвэрлэж байх хэрэгтэй болно‖3 
гэснийг нэр томьѐоны толь бичиг зохиогчид анхаарууштай.  

Эрдэмтэн А. Лувсандэндэв ―Хойшид ч бид нэр томьѐо боловсруулахдаа хэрэгцээ 
тохиолдвол харь хэлний хэрэглэгдэхүүнийг авч ашиглах болно. Харь гаралтай нэр томьѐо огт 
хэрэглэхгүй, бүгдийг монголчилно гэвэл бүтэшгүй хэрэг гэдгийг бид сайн ойлгож байна‖ гэж 
дурьджээ.4 Энэ нь дэлхий нийтэд хурдацтай хөгжиж буй мэдээллийн технологийн салбарынхны 
хувьд түлхүү анхаарах, нэр томьѐо бүрийг монголчлох шаардлагагүй гэснийг бодолцох хэрэгтэй 
гэж үзэж байна.   
Нэр томьѐо орчуулах талаар судалсан эрдэмтдийн санал, дүгнэлтийг нэгтгэвэл:  

 Харь хэлний үгийг монгол хэлнээ тохирох үгээр нь орчуулах,  
 Хуулбарлан орчуулах,  
 Гадаад үгийг шууд авч хэрэглэх,  
 Шинэ нэр томьѐо зохиох  

гэсэн зарчмыг бараг бүгд дэвшүүлсэн нь өнөөг хүртэл нэр томьѐо оноох үндсэн зарчим 
өөрчлөгдөөгүй байгааг харуулж байна.   
 

2. Гадаад хэлний боловсролын нэр томьѐоны орчуулга 
Аль ч хэлэнд хамгийн хурдацтай нэвтэрч буй харь хэлний үгс тухайн салбар шинжлэх 

ухааны хөгжлийн хурдыг тодорхойлж байдаг. Мэдээлэл, харилцаа холбоо, техник технологи 
хурдацтай хөгжихийн хэрээр энэ салбарын нэр томьѐо маш хурдан хэрэглээнд орж байна. Мөн 
боловсролын салбарт зайн сургалт, и-сургалт зэрэг мэдээлэл харилцааны технологид суурилсан 
сургалт эрчимтэй хөгжиж байгаагаас сургалтын хэлбэр, орчин, цахим хэрэглэгдэхүүн, үнэлгээ зэрэг 
олон асуудлыг хөндсөн шинэ нэр томьѐо бий болсоор байна.  

Тэр бүгдийг монгол хэлнээ оновчтой дүйлгэж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх нь гадаад хэлний 
хэрэглэгдэхүүн (сурах бичиг, гарын авлага, ном, хоѐр хэлний толь бичиг, ярианы дэвтэр г.м.), 

                                                     
1 Содном Б.Түүвэр бүтээл. III, УБ., 2008-2009, н. 81-96 
2 Нэр томьѐо судлал, № 2, УБ., 1999, н. 5-12 
3 Studia Mongolica, T.XIII(2), f.2., УБ., 1987, н. 6-7 
4 Лувсандэндэв А, Монгол үндэсний утга зохиолын хэл бүрэлдэн тогтсон нь. УБ., 2002, н. 162 
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сургалтын хөтөлбөр, стандарт боловсруулагчдын тулгамдсан асуудлын нэг болоод байна. Үүний 
тул ―Гадаад хэлний боловсрол судлалын нэр томьѐо‖-ны толь бичиг зохиож нэр томьѐог жигдлэх 
шаардлагатай хэмээн үзэж 2013 оноос МУИС-ийн Боловсрол судлал-ГХЗА-ын профессорын баг 
гадаад хэлний боловсролын нэр томьѐоны толь бичиг боловсруулах ажлыг эхлүүлж хянан 
тохиолдуулах шатандаа явж байна. Энэ нь Монголын гадаад хэлний боловсролын салбарыг 
дэлхийн нийтийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхахад чухал хөшүүрэг болоод зогсохгүй энэ 
салбарын сургалт судалгааны ажлын нэгдмэл чанар, хүртээмж, хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлэх ач 
холбогдолтой.  

Нийт 2200 орчим толгой үг бүхий 4400 гаруй үг хэллэгтэй ―Гадаад хэлний боловсрол 
судлалын нэр томьѐоны англи орос монгол толь бичиг‖-ийг хэл шинжлэл, боловсрол судлал, 
сэтгэл судлалын нилээдгүй толь бичиг, сурах бичиг болон бусад хэрэглэгдэхүүн ашиглан 
боловсруулж байгаа бөгөөд нэр томьѐог оноохдоо монгол хэлнээ тохирох үгээр орчуулах, 
хуулбарлан орчуулах, гадаад үгийг шууд авч хэрэглэх, шинэ нэр томьѐо зохиох зэрэг үндсэн 
зарчмаас гадна тухайн салбарын онолын ойлголт, ухагдахууныг судлах, тухайн нэр томьѐоны 
монгол дахь хэрэглээ, хэвшсэн байдлыг харгалзах, олон салбарт өөр өөрөөр хэрэглэж байгаа нэр 
томьѐоны орчуулгын хувилбараас  тохирохыг сонгож хэвшүүлэх зэрэг зарчмыг баримталсан 
болно.  

Уг толь бичгийн толгой үгийг Дуглас Брауны ―Гадаад хэл сурах сургах зарчим‖, А. Н. 
Щукины ―Гадаад хэлний сургалт онол-практик‖ хэмээх  англи, орос хоѐр номоос түүвэрлэсэн 
бөгөөд энэ хоѐр номыг МУИС-ийн Боловсрол судлал-ГХЗА-н профессорын багаас 2012-2013 оны 
хичээлийн жилд хэрэгжүүлсэн ―Гадаад хэл заах онол аргазүйн сургалтын хэрэглэгдэхүүний 
агуулгыг шинэчлэн баяжуулах нь‖ төслийн хүрээнд монголчилсон юм. Мөн  Susan Wallace, 
Dictionary of education, Oxford, 2009, M. Solaiman Ali, Dictionary of Education /Language of Teaching 
and Learning/ USA, 2007 зэрэг англи хэлээрх тайлбар толь, И. Л. Колесникова, О. А. Долгина, 
Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков, 
Cambridge University Press, Санкт-Петербург, 2001, И. А. Колесникова, Основы андрагогики, 
Москва ACADEMA, 2007 зэрэг орос хэлээрх ном, Б. Бор (1964), Сурган хүмүүжүүлэх зүйн нэр 
томьѐо, ШУА, Улсын нэр томьѐоны комиссын мэдээ, Д. Ванчигсүрэн, Б. Энхтүвшин (1994) 
Боловсрол судлалын ухагдахууны товч тайлбар толь /орос-монгол-англи/, нийт 513 нэр томъѐо,  Л. 
Алтанцэцэг, Ж. Дэлгэрмаа (2004), Боловсролын нэр томъѐоны англи-монгол товч толь, нийт 433 
нэр томъѐо, Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн (Соросын Сан) (2003), Боловсролын үнэлгээний 
нэр томъѐоны тайлбар толь /англи-монгол/, нийт 207 нэр томъѐо, мөн Д. Лхагвасүрэн (2009), 
Багшийн хөгжил, ур чадварыг үнэлэх арга зүй хэмээх гарын авлагын хавсралт Боловсрол судлалын 
ухагдахууны товч толь /англи-орос-монгол/ зэргийг гадаад хэл боловсрол судлалын нэр томьѐоны 
толь бичгийг хэрэглэгдэхүүн болгон ашиглалаа.   

Гадаад хэл боловсролын нэр томьѐог орчуулахад тулгарч байсан зарим бэрхшээлийг 
дараах байдлаар шийдвэрлэж байлаа. Үүнд, 

1. Зарим нэр томьѐо хэлшинжлэл, сэтгэл судлалын салбарт өөр өөрөөр нэрлэж хэвшсэн байх 
агаад уг нэр томьѐоны утга гадаад хэл боловсролын салбарт төдийлөн оновчтой буухгүй 
байгааг харгалзан гадаад үгийг шууд авч хэрэглэх зарчмаар ажиллав. Тухайлбал, аффект, 
бихевиоризм, коллективизм, домэйн гэх мэт үг.  

Англи нэр 
томьѐо 

Галигласан 
байдал 

Эрдэмтдийн орчуулга 

affect аффект  
 

 сэтгэлийн өнгө аяс /Г.Буяннэмэх, Хэлшинжлэлийн нэр 
томьѐоны товч толь (франц-монгол-орос), УБ., 2004, н. 10/ 

 сэтгэл хөдлөл  / Д.Энхбат, Хэл шинжлэлийн англи-орос-
монгол толь бичиг, УБ., 2003, н. 13/ 

 бачимдал / Д.Санжжав, Сэтгэл судлалын нэр томьѐо, ШУА, 
Улсын нэр томьѐоны комиссын мэдээ, № 58, УБ., 1964, н. 5/ 

 аффект /Дуглас Браун, Хэл сурах сургах зарчим, УБ., 2014, н. 
186/ 

behaviorism бихевиоризм   
 

 зан үйлийн онол /Э.Равдан, Хэрэглээний хэл шинжлэл (хэл 
сурахуйн онол), УБ., 2013, н. 182/   

 зан байдалзүй /Г.Буяннэмэх, Хэлшинжлэлийн нэр томьѐоны 
товч толь (франц-монгол-орос), УБ., 2004, н. 21/ 
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 сэтгэлзүй, зан үйлийн онол /Ч. Зээнямбуу, М. Базаррагчаа, 
Хэлшинжлэлийн нэр томьѐоны тайлбар толь, УБ., 2014, н. 
38/ 

 зан байдлын үзэл /Д.Энхбат, Хэл шинжлэлийн англи-орос-
монгол толь бичиг, УБ., 2003, н. 31/ 

 бихевиоризм /Дуглас Браун, Хэл сурах сургах зарчим, УБ., 
2014, н. 13/ 

collectivism коллективизм  
 

 хамтач үзэл /Д.Ванчигсүрэн, Б.Энхтүвшин, Боловсрол 
судлалын ухагдахууны товч тайлбар толь /орос-монгол-
англи/, УБ., 1994, н. 42/ 

 хамтач үзэл, хамт олонч ѐс /Б. Бор, Сурган хүмүүжүүлэх 
зүйн нэр томьѐо, ШУА, Улсын нэр томьѐоны комиссын 
мэдээ, № 57, УБ., 1964, н. 15/ 

 коллективизм /Дуглас Браун, Хэл сурах сургах зарчим, УБ., 
2014, н. 237/ 

domain домэйн 
 

 үйлчилгээний салбар (муж), тодорхойлолтын салбар /Д. 
Энхбат, Хэл шинжлэлийн англи-орос-монгол толь бичиг, УБ., 
2003, н. 78/ 

 муж, салбар /Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн 
(Соросын Сан), Боловсролын үнэлгээний нэр томъѐоны 
тайлбар толь ―англи монгол‖, УБ., 2003, н. 5/ 

 хүрээ /Равдан Э., Европын олон хэлний суурь хөтөлбөр: 
сурах, сургах, үнэлэх, УБ., 2012, н. 275/ 

 домэйн /Дуглас Браун, Хэл сурах сургах зарчим, УБ., 2014, н. 
89/  

    
2. Ойролцоо олон үгээр орчуулан хэрэглэж буй нэр томьѐо дундаас хамгийн өргөн хэрэглэж 

байгаа, эсвэл оновчтой гэж үзсэн хувилбарыг сонгож хэвшүүлэх нь зүйтэй гэж үзэв. 
Жишээ нь, арга хандлага, чадамж, сургалтын хөтөлбөр, гүйцэтгэл гэх мэт үг хэллэг.  

 
Англи нэр 
томьѐо 

Орчуулсан 
байдал 

Эрдэмтдийн орчуулга 

approach арга хандлага  арга, аргазүй /Равдан Э., Европын олон хэлний суурь 
хөтөлбөр: сурах, сургах, үнэлэх, УБ., 2012, н. 273/ 

 арга, арга барил /Д. Лхагвасүрэн, Багшийн хөгжил, ур 
чадварыг үнэлэх арга зүй, УБ., 2009, н. 52/ 

 хандлага /Д. Ванчигсүрэн, Б. Энхтүвшин, Боловсрол 
судлалын ухагдахууны товч тайлбар толь, УБ., 1994, н. 79/ 

 арга хандлага /Дуглас Браун, Хэл сурах сургах зарчим, УБ., 
2014, н. 13/ 

competence чадамж  чадавхи /Э. Равдан, Хэрэглээний хэл шинжлэл (хэл сурахуйн 
онол), УБ., 2013, н. 213/   

 чадавхи, чадвар /Г. Буяннэмэх, Хэлшинжлэлийн нэр 
томьѐоны товч толь (франц-монгол-орос), УБ., 2004, н. 29/ 

 хэлний чадвар, чадамж /Д. Энхбат, Хэл шинжлэлийн англи-
орос-монгол толь бичиг, УБ., 2003, н. 48/ 

 чадамж /Л. Алтанцэцэг, Ж. Дэлгэрмаа, Боловсролын нэр 
томъѐоны англи-монгол товч толь,УБ., 2004, н. 7/ 

 чадамж /Дуглас Браун, Хэл сурах сургах зарчим, УБ., 2014, н. 
23/ 

curriculum сургалтын 
хөтөлбөр 

 сургалтын төлөвлөгөө /Д. Лхагвасүрэн, Багшийн хөгжил, ур 
чадварыг үнэлэх арга зүй, УБ., 2009, н. 53/ 

 хичээлийн төлөвлөгөө, сургалтын төлөвлөгөө /Л. 
Алтанцэцэг, Ж. Дэлгэрмаа, Боловсролын нэр томъѐоны 
англи-монгол товч толь,УБ., 2004, н. 9/ 
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 сургалтын төлөвлөгөө /Равдан Э., Европын олон хэлний 
суурь хөтөлбөр: сурах, сургах, үнэлэх, УБ., 2012, н. 275/ 

 сургалтын хөтөлбөр /Дуглас Браун, Хэл сурах сургах 
зарчим, УБ., 2014, н. 281/ 

performance гүйцэтгэл  
 

 хэрэглээ /Э. Равдан, Хэрэглээний хэл шинжлэл (хэл сурахуйн 
онол), УБ., 2013, н. 231/  

 хэлэхүйн хэрэглээ /Г. Буяннэмэх, Хэлшинжлэлийн нэр 
томьѐоны товч толь (франц-монгол-орос), УБ., 2004, н. 90/  

 хэлэхүйн хэрэглээ, хэлэхүйн чадамж /Д. Энхбат, Хэл 
шинжлэлийн англи-орос-монгол толь бичиг, УБ., 2003, н. 173/  

 биелэлт /Л. Алтанцэцэг, Ж. Дэлгэрмаа, Боловсролын нэр 
томъѐоны англи-монгол товч толь,УБ., 2004, н. 31/  

 үйлдэх өгүүлбэр /Ч. Зээнямбуу, М. Базаррагчаа, 
Хэлшинжлэлийн нэр томьѐоны тайлбар толь, УБ., 2014, н. 
443/  

 гүйцэтгэл /Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн (Соросын 
Сан),  Боловсролын үнэлгээний нэр томъѐоны тайлбар толь 
/англи-монгол/, УБ., 2003, н. 7/  

 гүйцэтгэл /Дуглас Браун, Хэл сурах сургах зарчим, УБ., 2014, 
н. 14/ 

 
3. Монголын гадаад хэл боловсролын салбарт тухайн ухагдахууны талаар тодорхой судалгаа 

хийгдээгүйн улмаас нэр томьѐо нь тогтоогүй байгаа зарим үг хэллэгийг шууд галиглан 
буулгалаа. Жишээлбэл, эмөржэнтизм /emergentism/, коннективизм /connectionism/.  

4. Мөн утга хэрэглээг харгалзан монголоор орчуулж болох ч галиглаж хэрэглэх нь эл нэр 
томьѐоны утгыг хоѐрдуулахгүй, шууд ойлгогдох давуу талтай  гэж үзэн зарим салбар 
дундын шинжтэй нэр томьѐог шууд галиглаж хэрэглэлээ. Жишээлбэл, рационализм 
/rationalism/, нативизм /nativism/, конструктивизм /constructivism/, сурах стратеги 
/learning strategies/, мета-когнитив /meta-cognitive/ гэх мэт.  

 
Англи нэр 
томьѐо 

Орчуулсан 
байдал 

Эрдэмтдийн орчуулга 

constructivism конструктивизм  конструктивизм /Дуглас Браун, Хэл сурах сургах зарчим, 
УБ., 2014, н. 16/ 

strategy стратеги  стратеги /Э. Равдан, Хэрэглээний хэл шинжлэл (хэл 
сурахуйн онол), УБ., 2013, н. 194/ 

 стратеги /Л. Алтанцэцэг, Ж. Дэлгэрмаа, Боловсролын нэр 
томъѐоны англи-монгол товч толь,УБ., 2004, н. 43/  

 стратеги /Дуглас Браун, Хэл сурах сургах зарчим, УБ., 
2014, н. 274/ 

 арга барил / А. Н. Щукин, Гадаад хэлний сургалт (онол-
практик), УБ., 2014, н. 4/ 

5. Нэг номыг олон хүн орчуулах явцад зарим нэр томьѐо өөрөөр буух тохиолдол гарч байсан 
учир нэр томьѐог нэгтгэхийн тулд орчуулагчид байнга уулзаж ярилцан, саналаа нэгтгэх 
шаардлага гарч байлаа. Тухайлбал, ―language input/output‖-ыг  ―хэлний орц/гарц /‖ гэх үү 
―оролт/гаралт‖ гэх үү, ―language transfer‖-г ―хэлний шилжилт‖ гэх үү ―шилжүүлэг‖ гэх үү 
зэргээр нэг үг үсгийн зөрүүтэй байдлаас авахуулаад ―explicit/implicit learning (ил ба далд 
сурахуй)‖, ―mistake/error (санамсаргүй ба ноцтой алдаа)‖ гэх мэт олон үг хэллэгийг нэг мөр 
болгоход хамтын ажиллагаа чухал байв.  

 
Дүгнэлт 

Энэ мэт мэргэжлийн ном орчуулах, салбарын нэр томьѐоны толь бичиг хамтран 
боловсруулах зуур бид зарим зүйлийг ажиглан дараах дүгнэлтэд хүрлээ. Үүнд,    

1. Гадаад хэлний боловсролын салбарт нэвтэрч байгаа шинэ нэр томьѐог буулгахын тулд эл 
салбарын онол, аргазүйн судалгааг гүнзгийрүүлэх шаардлага тулгарч байна. Хэл сурах 
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сургах хийгээд эзэмших онол аргазүйн дэг сургууль, судалгааны үндэс суурь гадны 
эрдэмтэдтэй холбоотой байдгаас эл салбарын онол аргазүйн нэр томьѐог монголчлоход 
галиглан буулгах арга хэрэглэгдэж байгааг бид дээрх жишээнээс харж болно. Гэхдээ энэ 
чиглэлийн онол аргазүйн судалгааг гүнзгийрүүлж, Монголын хөрсөнд нутагшуулж чадваас 
зарим нэр томьѐоны утга хэрэглээ тодорхой болж зөв сайхан хэвшин сууна.   

2. Нөгөөтэйгүүр энэ салбарын нэр томьѐонд хэрэглээний хэлшинжлэл, боловсрол судлал, 
сэтгэл судлал, соѐл судлал зэрэг олон салбар шинжлэх ухааны дундын шинжтэй мөртөө 
үүрэг хэрэглээгээр ялгардаг үгс байна. Ийм нэр томьѐог оноон буулгахын тулд эл нэр 
томьѐо тухайн салбарт ямар үүрэг хэрэглээтэй болохыг нарийвчлан судлах хэрэгтэй гэж 
үзэв.   

3. Гадаад хэл боловсролын салбарын нэр томьѐоны толь бичиг гаргах нь гадаад хэлний 
сургалтын стандарт, хөтөлбөр, хэрэглэгдэхүүний үндсэн ойлголт, ухагдахууныг жигдлэх, 
хөгжүүлэх ач холбогдолтой. Мэдээж сүүлийн жилүүдэд энэ чиглэлийн ном сурах бичиг 
зохиох, орчуулах ажил нэмэгдсэн ч нэр томьѐог жигдлэхгүй байх явдал өөрөө сөрөг үр 
дагавартай байдгийг бодолцож, нэр томьѐоны орчуулга, оноолт утга хэрэглээний талаар 
холбогдох эрдэмтэн судлаачид байнга хэлэлцэн зөвшилцөж байх шаардлагатай байна.  
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ХАРИЛЦАХ ДАДЛЫН ХИЧЭЭЛИЙГ ЗААХАД ТУЛГАРЧ БУЙ 

НИЙТЛЭГ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ ЗАРИМ БОЛОМЖ 
 

С.Чимэд1  
С.Энхтуяа2  

Abstract 
Students face a lot of problems in speaking English as L2. This study investigates  problems in using L2 as 
a speaking tool. The data has been analyzed statistically and graphically. The level of English is from 
elementary to upper-intermediate among the students of different schools of NUM. A sample of 100-113 
male and female students has been selected randomly. With the help of students‘ responses the collected 
data was processed into a grouped form for further analysis. This paper may also help the teachers and 
researchers, who intend to investigate the same issue.   
 
Түлхүүр үг  
ярих дадал, судалгаа, асуудал, хэлний мэдлэгийн түвшин  

 
Гадаад хэл сурах асуудал бол унших, сонсох, ярих, бичих зэрэг хэлний 4 чадварыг цогцоор 

нь эзэмших, мөн үүнд хамгийн чухал үүрэгтэй дуудах зүй, харилцах чадвар, үгийн сангийн 
хөгжил, дүрмийн талаар мэдлэг чадварын асуудал юм. Иймээс бид 2013-2014 оны хичээлийн 
жилээс эхлэн МУИС-ийн хэмжээнд ерөнхий эрдмийн англи хэлний сургалтыг академик түвшинд 
харилцах, унших, бичих гэсэн дадлуудаар төрөлжүүлэн зохион байгуулж жил бүр элсэгчдээс 
англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг авч түвшин бүрт тохирсон сургалтыг явуулж байна. 
Уламжлал ѐсоор 2014-2015 оны хичээлийн жилд МУИС-ийн салбар сургуулиудад элссэн англи 
хэлний мэргэжлийн бус ангийн 15799 оюутнаас англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт авахад 
анхан шатны 1833 оюутан, анхан дунд шатны 6484 оюутан, дунд шатны 5303 оюутан, ахисан дунд 
шатны 2179 оюутан шалгагдсан байна.  

График 1  
 

 
Элсэгчдийн шалгалтын дүнгээс үзэхэд хамгийн цөөн (1833) буюу 11.6 % нь анхан шатны түвшинд 
шалгагдсан харагдаж байгаа боловч бүрэн дунд боловсролын түвшний англи хэлний боловсролын 
бичих, сонсох, ярих, унших чадварын минимум шаардлагыг ―өдөр тутмын үйл явдал, юмс үзэгдэл, 
хүмүүсийн амьдралын тухай харилцан яриа, богино хэмжээний эхийг сонсож ойлгох, үгийн нөөц 
                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Гадаад хэлний төв  
2 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Гадаад хэлний төв  
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хэлзүйн бүтцийг ашиглан харилцан ярилцах, эхээс хэрэгтэй мэдээллийг авч өөрийн санааг цэгцтэй 
илэрхийлэн бичих, өдөр тутмын амьдралын сэдвээр болон уран зохиолын хялбаршуулсан эхийг 
уншиж ойлгох, тодорхой сэдвийн хүрээнд хүүрнэн ярих‖ зэрэг чадваруудыг хангахгүй байгааг 
харуулж байна. [3.х147] 
 Манай улсын хэмжээнд ЕБС-д англи хэлийг 4-р ангиас эхлэн судалж байгаа хэдий ч 
төгсөгчид англи хэлний ямар шатны мэдлэгийг эзэмшсэн байх стандарт одоогоор сургалтын 
хөтөлбөрт тодорхой тусгагдаагүй байна. Ахлах ангийн сурагчдад зориулсан англи хэлний сурах 
бичгүүд, жил бүр их, дээд сургуульд элсэгчдээс авдаг англи хэлний элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 
материалын түвшинд анализ хийж үзэхэд суралцагчид анхан дундаас дунд шатны түвшний 
мэдлэгийг эзэмшсэн байх шаардлагатай байдаг. Гэсэн хэдий ч элсэгчдийн англи хэлний түвшин 
харилцан адилгүй, тэр ч атугай зарим суралцагчид ЕБС-д орос хэл үздэг байснаас англи хэлний 
анхан шатны мэдлэг ч үгүй их сургуульд суралцахаар ирж байгаа нь академик түвшний сургалт 
явуулахад, ялангуяа харилцах дадлын хичээлийг заахад маш том асуудал болж байна. Энэ 
асуудлын гол шалтгааныг ЕБС-ийн сургалтын арга барил хуучинсаг, хэлзүйн дүрэм голлосон 
сургалт явагддаг, суралцагчдын яриаг хөгжүүлэх хичээл шаардлагын түвшинд ордоггүй, хэлний 
хичээлийн цаг хангалтгүй, сурах сургах орчин бүрдээгүй байгаатай шууд холбож үзэж болно.  
Иймээс ЕБС-д цаашид суралцагчдын хүлээн авах чадварт тулгуурлан тэдний бүтээлч чадварыг 
сайжруулахын тулд сургалтын агуулга, хичээлийн хөтөлбөрт хэлэхүйн 4 чадварыг жигд 
хөгжүүлэх ялангуяа суралцагчдын хамгийн их асуудалтай тулгардаг харилцааны чадварын талаар 
анхаарч тусгах нь зүйтэй. ―МУИС-ийн салбар сургуулиудад 2013-2014 оны хичээлийн жилд 
элсэгчдээс авсан судалгааны дүнгээс үзэхэд элсэгчдийн 52% нь англиар ярих чадвараа хангалтгүй 
гэж үнэлсэн байна‖.[1.х 87] 
 Бид 2014-2015 оны хичээлийн жилд МУИС-ийн хэлний мэргэжлийн бус ангид суралцаж 
буй оюутнуудын харилцах дадлын хичээлээр оюутны ярих чадвар хэрхэн хөгжиж байгаад дүгнэлт 
хийх зорилгоор салбар сургуулиудын оюутны 1-р улирлын шалгалтын дүнд түвшин бүрээр анализ 
хийж үзэх зорилго тавьсан юм. Шалгалтанд анхан, анхан дунд, дунд, ахисан дунд шатны түвшний 
1747 оюутан хамрагдсан байна.  
 

График 2  

 
Графикууд дээрх үзүүлэлтүүдээс дүгнэлт хийхэд анхан шатны оюутнуудын шалгалтын хангалтгүй 
үнэлгээний үзүүлэлт бусад түвшний оюутнуудтай харьцуулахад өндөр, 56 оюутан буюу 9,91% -г 
эзэлж байгаа нь дээр дурдсанчлан ЕБС-д англи хэлний ярих чадварын минимум стандартыг 
эзэмшиж чадаагүй орж ирж байгаагаар тайлбарлаж болох юм. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд багш, 
оюутнуудаас авсан судалгааны дүнгээс харахад англи хэлний анхан шатны түвшинд суралцаж 
байгаа оюутнуудад харилцах дадлын хичээл төдийгүй бусад унших, бичих дадлын хичээлийг 
заахад багш, оюутны аль алинд нилээд их бэрхшээл тулгарч байгаа нь илэрхий харагдаж байна.  
Үүний гол шалтгаан нь оюутан ЕБС дүүргэж МУИС-д элсэн орохдоо англи хэлний мэдлэгийг 
зохих түвшинд эзэмшиж чадаагүй байгаатай шууд холбоотой.  
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График 3

 
 

Анхан дунд шатны оюутнуудын шалгалтын үнэлгээг анхан шатны оюутнуудын үнэлгээтэй 
харьцуулахад хангалтгүй үнэлгээ авсан 48 оюутан буюу 6,89%, А, В үнэлгээ авсан оюутны тоо 297 
буюу 37,31% байгаа нь суурь мэдлэгийн түвшин нь харьцангуй дээгүүр байсантай холбоотой гэж 
үзэж болох юм.  

График 4  

 
Дунд шатны түвшний оюутнуудын шалгалтын дүнгээс үзэхэд А, В үнэлгээ авсан оюутны 

тоо 143 буюу 51,62% байгаа нь урдах 2 шатны түвшний оюутнуудаас чанарын ахицтай, 
дүгнэгдээгүй оюутны тоо 35 буюу 12,64% байгаа нь сургалтын явцад шантарч хичээлийг цуцалсан 
оюутны тоо цөөн байна.  

График 5  
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Ахисан шатны түвшний оюутнуудын шалгалтын дүнгээс үзэхэд А, В үнэлгээ авсан 
оюутны тоо 114 буюу 54,8%, хамгийн өндөр чанарын үзүүлэлттэй байгаа хэдий ч хангалтгүй 
үнэлгээ авсан оюутны тоо 17 буюу 8,17% байгаа нь энэ түвшний шалгуур нилээд өндөр байгааг 
харуулж байна.  

Оюутны мэдлэг чадварыг зөв үнэлэх нь багш бидний үнэлгээний зарчмыг баримталсан ѐс 
зүйн хэм хэмжээнд байх ѐстой үүргийн нэг юм. Бидний үнэлгээ хэр оновчтой, оюутны сэтгэл 
ханамж хэр байгааг мэдэх зорилгоор 113 оюутнаас доорх судалгааг авахад 21 оюутан буюу 19% нь 
маш сайн (4), 57 оюутан буюу 50% нь хангалттай сайн (3), 52 оюутан буюу 28% нь сайн (2), 3 
оюутан буюу 3% нь дунд зэрэг (1) гэж үнэлсэн байна. Багш бүрт оюутныг үнэлэх өөрийн гэсэн 
арга, хэлбэр байдаг хэдий ч дээрх үнэлгээний дүнгээс харахад цаашид аман шалгалтыг үнэлэх 
нэгдсэн стандарт боловсруулах зайлшгүй шаардлагатай байна.  

График 6  

Харилцах дадлын хичээлийг зааж байгаа 13 багшийн заах арга барилд 113 оюутны өгсөн 
үнэлгээнээс 60 оюутан буюу 53% нь маш сайн, 46 оюутан буюу 41% нь хангалттай сайн, 7 оюутан 
буюу 6% нь сайн, дунд зэрэг гэж үнэлсэн оюутан гараагүй байгаа нь манай багш нарын заах арга 
зүйд оюутнууд сэтгэл ханамжтай байгааг харуулж байна.  

График 7 

 
 

Англи хэлний хичээлийг хэлэхүйн 4 чадвараар ангилан зааж байгаа байдал тэдний хэрэгцээнд 
нийцэж байгаа эсэх, оюутны аль дадал илүү хөгжиж байгааг тодруулах зорилгоор доорх 
асуултуудаар оюутны санал асуулга авсан болно. Санал асуулгын дүнгээс харахад англи хэлний 
хичээлийн зохион байгуулалт тэдний хэрэгцээ, шаардлагад нийцэж байна. Харин бичих дадлын 
хичээлээр оюутан хамгийн их бэрхшээлтэй тулгардаг бол харилцах дадлын хичээлийг хамгийн их 
сонирхолтой, үр өгөөжтэй гэж үзсэн боловч оюутнуудын зөвхөн 19% нь тэдний ярих чадвар их 
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өссөн гэж үзэж байгаа төдийгүй 6% нь тэдний ярих чадвар буурсан гэсэн таагүй дүгнэлт хийсэн 
байна.  

  

  
График 8 
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График 9  

 
Дээрх судалгаанаас харахад оюутнууд үгийн баялаг дутмаг, лекцийг сайн сонсож агуулгыг 

ойлгох чадвар дутмаг байдлаас болж төлөвлөгөө гаргаж, товч тэмдэглэл хийж чаддаггүй. Энэ нь 
лекцийн агуулгыг ярихад бэрхшээл тулгардаг гэж хариулсан байна. Оюутнууд хичээлийн явцад 
багаар болон хосоор ажиллах үед англиар мэдээлэл солилцох, өөрийн санаа бодлоо илэрхийлэх, 
асуулт асуух зэрэгт тулгарч буй өөр нэг асуудал бол бусдаас ичих, биеэ барих, сандрах байдал гэж 
хариулсан байна. Энэ бол багш бидэнд өдөр тутам ажиглагдаж байдаг бөгөөд оюутны гадаад 
хэлээр харилцах эрмэлзлийг бууруулахад нөлөөлдөг аффектив хүчин зүйлүүдийн нэг юм.―Өөрийн 
үнэлэмж ба өөрийн чадварт итгэх тухай ухагдахуунтай нягт холбоотой, мөн зарим тохиолдолд 
эдгээр ойлголтод харьяалагддаг өөр нэг хэмжигдэхүүн бол биеэ барих (inhibition) тухай ойлголт 
юм. Хүн төрөлхтөн өөрийнхөө талаарх ойлголтондоо өөрийн эгогоо хамгаалах хаалт босгочихсон 
байдаг‖. [2. х192] Иймээс бид харилцах дадлын хичээлийн явцад оюутантай дотно, нөхөрсөг 
хандаж таатай орчныг бүрдүүлэх, ингэснээр тэднийг аль болох өөртөө итгэлтэй, чөлөөтэй байж 
өөрийгөө үнэлж сурахад суралцуулахыг хичээх шаардлагатай.  
 

График 10  
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Тэдэнд тулгарч байгаа асуудлыг тодруулахаас гадна хичээлийг оюутанд ойлгомжтой, үр 
өгөөжтэй болгох үүднээс багшид тавих саналыг сонсохыг зорьсон болно. Оюутнууд лекц бүрийн 
шинэ үгийн дуудлага дээр сайн ажиллах, хичээл дээр багаар ажиллуулах багш оюутан бүртэй тулж 
ажиллах, тэдэнд ярих боломжийг олгох саналыг түлхүү тавьсан байна. Харилцах дадлын хичээл 
зааж байгаа багш нар хамтарч ажиллах, сурах бичгийн агуулгыг багцалж, танхимд судлах 
хичээлээр оюутнуудын ярих чадварыг хөгжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай болохыг санал 
асуулгын дүн харуулж байна.  

Мөн харилцах дадлын хичээлийг зааж байгаа багш нарт тулгамдаж буй асуудлыг 
судалгаагааар авч нэгэтгэхэд доорх асуудлуудыг хөндсөн байна.  
 
Харицах дадлын хичээлийг зааж байгаа багш нарт тулгамдаж байгаа асуудлууд:  

 
 

-3 дадлын хичээлийг хэд хэдэн түвшинд заадаг;  
 

ж их, төлөвлөгөөг мөрдөж чаддаггүй;  
-28 цаг);  

-35);  
 

 
Багш нарт нилээд асуудал болж байгаа зүйлийн нэг бол зарим багш хэд хэдэн дадлын хичээлийг 
өөр өөр түвшинд зааж байгаа явдал. Доорх графикаас ГХТ-ийн багш нарын 1, 2-р улиралд нэг 
багш хэдэн дадлын хичээл заасан болохыг харж болно. Эндээс дүгнэлт хийхэд багш нарын ажлын 
ачааллыг харгалзан нэг багш 2–оос дээшгүй дадлын хичээлийг заахаар зохион байгуулах хэрэгтэй 
гэж үзэж байна.  

График 11  
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Дүгнэлт 
Энэ өгүүлэлд харилцах дадлын хичээлийн сургалтын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ 

хийж, багш нар болон оюутнуудаас авсан санал асуулгын дүнд тулгуурлан харилцах дадлын 
хичээлийн үр өгөөжийг сайжруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Үүний тулд дараах 
асуудлуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:  

 
-аас ихгүй);  

сургалтад тогтмол хэрэглэх боломжоор хангах;  
 

лгох;  

арга хэлбэрийг боловсруулах;  

сургалт семинарт хамруулах зэрэг болно.  
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ЯРИХ ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМУУД 

 
Ш.Чулуунцэцэг1 

Г.Байгалмаа2                                                              
Abstract 
The purpose of this research paper is to determine students‘ fears and obstacles, when speaking  English 
and ways of improving speaking skills of Mongolian students.  
Modern teaching methods of foreign languages count on involving the use of different organizational forms 
and activities, which support such a development. When teaching elementary English, an issue of 
improving students‘ speaking skills comes up. We are living in the era of information technology. 
Information technology requires high- level speaking skills of English. Speaking skills include several 
aspects that influence this process. It is more than obvious that a student and a teacher are the most 
important ones. 
 
Түлхүүр үг  
харилцан ярианы арга, ярих чадвар, ярих чадварыг сайжруулах, арга зам, ярианы хэлний үндэс 
суурь, хэлний бэрхшээл, сэдэл төрүүлэх 
 
Энэхүү судалгаагаар оюутнуудын ярианы англи хэлний чадварыг сайжруулах арга замыг 

судалсан бөгөөд оюутнуудын англи хэлээр харилцах үед тохиолддог бэрхшээлийг даван туулах 
арга замуудыг тодорхойлохыг зорьсон. Оюутнуудын ярианы англи хэлний чадвар төдийлөн 
сайжрахгүй байгаа нь энэхүү судалгааг хийх үндэслэл болсон болно. 

 
Онолын үндэслэл 

 1970 –д оны үеэс гадаад хэл заах аргазүйчид ярих чадварыг хөгжүүлэх үр дүнтэй аргыг 
судлан шинжилж эхэлсэн.  Гадаад хэлийг заахдаа хэлзүйн дүрэмд тулгуурлан заадаг байсан 
уламжлалт аргын зэрэгцээ  харилцан ярианы аргыг хэрэглэж эхэлсэн байна. 1970-1980 онд энэ 
арга нь /харилцан ярианд тулгуурлан ярих чадварыг хөгжүүлэх/  хүлээн зөвшөөрөгджээ. 
[Ж.С.Ричардс, 2008]. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам харилцан ярианы чадварыг сайжруулахын тулд 
олон арван харилцааны арга гарч ирснээс B.M. Риверс, В.С.Темперли нарын дэвшүүлсэн заах 
аргазүйн үзэл баримтлал онцлох байр суурь эзлэж байсныг Р.Баггетт 1987 онд иш татсан байдаг. 
Тэрхүү онол нь харилцан  ярих явцад олж авах чадвар, олж авсан чадвараа тодорхой зорилготой 
хэрэглэх чадвар гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Ур чадвараа ашиглах буюу тухайн хэлийг тодорхой үүрэг 
зорилготойгоор хэрэглэх нь гадаад хэл сурахад чухалд тооцогддог. Ярих явцад олж авах чадварт  
суралцагчид тухайн хэлний авиа үсэг, үг өгүүлбэр, аялгыг зөв дуудах, харилцан ярианы загварыг 
суралцах болно. Харилцан ярианы үндсэн дасгалуудыг хийлгэх явцдаа суралцагчдыг ярих техникт 
сургах, дөрвөөс таван өгүүлбэрээс бүтсэн аман танилцуулга хийлгэх, нэгэн зэрэг харилцан ярианд 
орох зэрэг дасгал ажлуудыг группээр хийлгэх хэрэгтэй гэсэн саналуудыг дэвшүүлжээ. Эдгээр 
дасгал ажлууд нь ярих нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөний үндсэн дээр хийгдэх ѐстой бөгөөд энэ шатанд 
суралцагчид хэлний бүхий л элементийг ашиглан өөрсдийгөө илэрхийлж сурдаг. Суралцагчдын 
ярианы хөгжил нь хэлэхүйн  шинэлэг, бүтээлч байдлыг хэр зэрэг ашиглан өөрсдийгөө илэрхийлж 
байгаагаас хамаарна. Суралцагчдаар мэндлэх, уучлалт гуйх, гомдол гаргах, сонирхдог зүйл, 
телевизийн хөтөлбөрийн талаар ярих зэрэг өөрсдийгөө чөлөөтэй илэрхийлэхэд  шаардагдах дасгал 
ажлуудыг хийлгэх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэвшүүлжээ. 

                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Гадаад хэлний төв 
2 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Гадаад хэлний төв 
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 Түүнчлэн ярианы англи хэлний чадварыг сайжруулах асуудалд үнэтэй хувь нэмэр 
оруулсан эрдэмтдийг төлөөлөл болох K.M.Байли, C.C. Гох нар нь англи  хэлээр ярих чадварыг 
гурван төрөлд хуваажээ.[2007] Үүнд: 

 Interaction буюу харилцаанд оролцох 
 Transaction буюу хэлэлцэх 
 Performance гүйцэтгэх 

 Харилцаанд орох ярианы онцлог нь нийгмийн харилцааг үүсгэж байдаг бөгөөд харилцаанд 
оролцогчид нь бие биендээ хандан ярих ба тэдний нийгмийн хэрэгцээнд анхаарсан яриа өрнөдөг. 
Жишээлбэл: хобби, цаг агаар, хүүхэд, гэр бүл, цалин, ажил эрхлэлт гэх мэт. 
 Багш нар харилцаанд оролцох яриаг заахдаа харилцан яриаг өдөөгч нь байж, тухайн 
сэдвийн дагуу асуултуудыг бэлдэх ѐстой. Жишээлбэл: The weather is hot these days? Do you like 
сэдвийн дагуу асуултуудыг бэлдэх ѐстой. Жишээлбэл: The weather is hot these days? Do you like 
cooking? How often do you cook? What sort of things do you like to cook? [Ойрын өдрүүдэд цаг агаар 
халуун байна уу? Чи хоол хийх дуртай юу? Чи хир их хоол хийдэг вэ? Чи ямар хоол хийх дуртай 
вэ?] 
 Хэлэлцэх ярианы онцлог шинж нь мэдээлэл өгөх, солилцох, бараа үйлчилгээг худалдан 
авах, харилцааны стратегид чиглэсэн байдаг бөгөөд ярьж байгаа өгүүлбэр, хэлзүйн дүрэмд ач 
холбогдол өгөх нь бага. Жишээлбэл: зам асуух, санал бодлоо хуваалцах, төлөвлөгөө хэлэлцэх гэх 
мэт.  
 Хэлэлцэх яриаг багш нар оюутнуудын харилцан ярианд дэмжлэг үзүүлэх, багаар хамтран 
ажиллуулах, тэднийг идэвхжүүлэх арга хэмжээг авах замаар хичээлээ явуулах хэрэгтэй.  
 Гүйцэтгэл ярианы онцлог шинж нь албан ярианы үг хэллэг, өгүүлбэр ашигладаг ба 
дүрмийн алдаагүй байдлыг хянамгай шалган засаж өгөх шаардлагатай  байдаг. Гүйцэтгэл ярианд 
бизнесийн илтгэлүүд, албан хэлэлцээрүүд, илтгэл зэрэг ордог.  

Харилцан яриа заах арга нь харилцаа гэдэг онолоос үүдэлтэй юм. Хэлний хичээлийн 
зорилго нь харилцааны чадварыг хөгжүүлэх явдал мөн. Харилцааны арга нь хэлний юуг заах вэ 
гэдгээс илүүтэйгээр яаж заах вэ гэдэг нь чухал юм. Юуг заах вэ гэдэг нь үг болон дүрэм дээр 
анхаарал тавихаас гадна  хэлний үүргийн ач холбогдлыг илүүд үзэх явдал юм. Гол зарчим нь 
оюутнуудад төрөл бүрийн зорилготойгоор хэлийг ашиглахад сургах явдал юм. Хэрхэн сургах вэ 
гэдэг асуудал нь хэлийг сурах асуудал дээр гол анхаарлаа хандуулна гэсэн үг. Оюутнуудыг 
өөрсдийн чадварыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай боломжуудыг олгох нь энэ асуудлын мөн чанар 
юм. Түүнчлэн ярианы хэл заах гол зорилго нь хэл ба харилцааны хамаарал дээр суурилсан арга 
техник, технологийг хөгжүүлэх явдал юм.  

 
Ярих чадварыг хөгжүүлэхэд тулгардаг бэрхшээлийн асуудал 
Ярианы англи хэлийг зааж сургах асуудал нь Монгол төдийгүй  бусад улсад ч чухал ач 

холбогдолтой.  Судлаачид энэ салбарыг судалж суралцагчдын ярих чадвар муу байдаг нь олон 
шалтгаантай байдгийн дотор суралцагчдын өөртөө итгэлгүй байдал, хэлзүйн дүрмийн талаарх 
мэдлэг дутмаг (өгүүлбэр зохиоход бэрхшээлтэй, дүрмийн алдаа их гаргадаг), удаан ярьдаг зэрэг 
сул тал нь зонхилж байдгийг [Ж.Трэнт 2009] судалгааны бүтээлдээ дурдсан байдаг. Тиймээс багш  
нар хэл сурахад гардаг бэрхшээлүүдийг арилгахын тулд суралцагчдын хэл сурах сонирхол, сэдэл 
төрүүлэхэд анхааран ажиллах шаардлагатай байдаг.  

Кэмбрижийн Их Сургуулийн Профессор Ричардс англиар ярихад тулгардаг 
бэрхшээлүүдийг дурдсан байна.Үүнд: 

 Богино өгүүлбэрээс цааш ярьж чадахгүй байх 
 Нийтлэг ярианы үгийн сангүй байх 
 Харилцан ярианы стратегигүй байх 
 Маш удаан бодож байж ярих 
 Харилцан ярианд идэвхтэй оролцож чадахгүй байх 
 Дүрмийн мэдлэггүй байх 
 Дуудлага муу байх 
 Англи хэлтэн хүмүүстэй адилхан ярьж чадахгүй хэмээн ичих байдал гэх мэт. 
Харин ярианы англи хэлийг зааж буй багш нарт тохиолддог бэрхшээлийг заах аргазүйн 

талаас нь дээрх судалгаанд тодорхойлсноос дурдвал: 
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 Оюутнуудын ярианы чадварыг сайжруулахад чиглэгдсэн сургалтын хөтөлбөр байдаггүй 
 Мэргэжлийн англи хэлтэй (TESOL/ESLийн зэрэгтэй) багш нарын тоо цөөн байх 
 Ярих чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн анги танхимын хомс байдал 
 Хичээлээс гадуурх ярианы чадварыг хөгжүүлсэн практик үйл ажиллагаа байхгүй байх 
 Шалгалт авах, үнэлгээний систем нь ярианы англи хэлийг дүгнэхэд тохирдоггүй байдал. 
 
Ярих чадварыг  сайжруулах асуудал 
Яриа гэдэг нь хэлээр дамжуулан бий болсон харилцааны хэлбэр юм. Яриа нь харилцааны 

явцад хэлний тусламжтайгаар санаа бодлоо томьѐолон буй болгож байгаа аргууд юм [И.А.Зимняя, 
1991]. Ярилцах гэдэг нь янз бүрийн сэдвийн талаар аман болон аман бус хэлбэрийг ашиглан санаа 
бодлоо илэрхийлэх явц юм. [М.А.Чаней, 1998 х13] Харилцан ярианы аргыг ашиглан оюутны ярих 
чадварыг хөгжүүлэхэд хэлзүйн дүрмэн дээр бус амьдралд ойр бодит харилцан ярианд сургах 
түүнчлэн чадвараа ашиглан нийгмийн харилцаанд оролцох боломжийг олгоход анхаардаг бөгөөд 
ярианы бус хэл нь хэлзүйн дүрэм, өгүүлбэрийн бүтцийг чухалчилдаг. [Ж.Хармер 2001] Ярианы 
хэлний тусламжтайгаар бичгээр хийсэн дасгалаас 20 дахин их хэмжээний материал эзэмшиж 
болно [Р.Ф.Пальмер, 1961] гэжээ. 

Гадаад хэлээр ярьж сургана гэдэг нь:  
 Англи хэлний авиа, авиан нийлэмжийг зөв дуудах 
 Үг болон өгүүлбэрийн өргөлтийг зөв дуудах, аялгыг зөв хэлэх 
 Тухайн нөхцөлд ашиглах тохирсон үг, дүрмийн хувьд зөв өгүүлбэрийг  сонгох 
 Бодол санаагаа зөв дэс дараалалтай, утга төгөлдөр гаргах 
 Өгөгдсөн нөхцөлд өөрийн санал бодол эргэцүүлэл зэргээ тухайн хэлээр илэрхийлэх 

хэрэгсэл болгон ашиглах 
 Тухайн хэлээ хурдан, итгэлтэй, чөлөөтэй ярьж сурахыг хэлнэ. [Д.Нюнан, 1995]  

Харилцан ярианы арга харилцаа шаардсан бодит амьдралын нөхцөлд суурилдаг ба 
оюутнуудын ярих чадварыг сайжруулахад нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тийм учраас хичээл дээр 
дүрмийн дасгалын тоог багасган ярианы үйл ажиллагаанд чиглэсэн дасгалыг нэмэгдүүлэх нь 
оюутнуудад бие биетэйгээ англиар ярих боломжуудыг олгодог. Товчоор хэлбэл багш бодит 
байдалд ойр хэлний орчинг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй гэж судлаачид тэмдэглэсэн байдаг. Үүнд:   

 Дүрд тоглох 
 Хэлэлцүүлэг 
 Дуурайлган үзүүлэх 
 Өгөгдсөн мэдээллийг ашиглан харилцан яриа зохиох 
 Ярилцлага 
 Хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэл ашиглах 
 Интернэт ашиглах 
 Өгүүллэгийг гүйцээж бичих 
 Зураг дээр ярилцах 
 Үгийн сүлжээ  
 Оюуны үйл шаардсан тоглоом 
 Зургийг тайлбарлан ярих 
 Суралцагчдаар англиар ярихад нь тохиромжтой байх нөхцөл, боломжуудыг бичүүлэх г.м. 

Ярих чадварыг хөгжүүлэх сургалтын явцад тулгарах бэрхшээлүүдийг даван туулахад 
чиглэсэн багш төвтэй ярианы 6 стратеги, чиглэлийг 1996 онд Тайваний Их Сургуулийн судлаач 
Ами Б.М. Цуй гаргасан. Үүнд:  
             1. Асуулт хариултын хоорондын зайг уртасгах 

2. Асуух техникийг сайжруулах 
3. Төрөл бүрийн хариултуудыг авах 
4. Оюутнуудад давтлага хийх боломж гаргах 
5. Хэлбэрээс илүү агуулгад анхаарах 
6. Оюутантай сайн харилцаатай байх  
Ярианы англи хэлэнд багшийн санаачилгаар харилцан ярих хоѐр төрлийн стратегийг 

ашиглах нь  зүйтэй гэж [Р.Күллэн 1994] үзжээ.  
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 Багш хичээлийг удирдах 
 Суралцагчдад хангалттай бэлтгэх хугацаа өгөх 

Багш хичээлийг удирдана гэдэг нь суралцагчдад мэдлэгийг бий болгох ба тэдэнд шууд 
нөлөөлнө  гэсэн үг юм. Гэвч энэ аргад суурилсан сургалтын явцад суралцагчид бүрэн хамрагдах 
боломжгүй байдаг. Суралцагчдад хангалттай бэлтгэх хугацаа өгөх сургалтын аргын үед багш 
тодорхой сэдвээр яриа бэлтгэх хугацааг хангалттай олгох ба оюутнууд өөртөө болон бусад 
оюутнуудад хамааралтай асуултуудад хариулах, хувийн туршлагаа хуваалцдаг. Энэ үед тэдний 
эзэмшсэн мэдлэг бататгагддаг. Үүнээс үүдэн багш нь туслагч, зөвлөгч, дэмжигч байх ѐстой.  

 
Судалгааны арга зүй 
Англи хэлний ярианы чадваруудыг сайжруулахтай холбоотойгоор бид МУИС-ийн  

оюутнуудаас түүвэр судалгааны аргаар судалгаа авсан ба судалгаанд 1-3-р курсын 116 оюутан 
хамрагдсан. Судалгаанд оролцогсдын 70 хувь нь англи хэлийг 4-7 жил үзэж байгаа бөгөөд тэдний 
90 хувь нь англиар чөлөөтэй ярьж чадахгүй гэсэн хариултыг өгсөн байна.  
  Судалгааны хариултыг дараах график 1-3-аас харъя. 

График 1. 

 
 
Та англиар чөлөөтэй ярьж чаддаг уу? гэсэн асуултанд оролцогчдын 90% нь чөлөөтэй ярьж 
чаддаггүй гэсэн хариулт өгсөн байна. 

График 2 

 
 

График 2 –с харахад,  Та англи хэлийг хэдэн жил үзэж байна вэ? гэсэн асуултанд суралцагчдын 
86% нь 8 ба түүнээс дээш жил суралцсан гэсэн хариултыг өгчээ. 
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График 3. 

 
Мөн монгол оюутны англиар ярихад тулгардаг бэрхшээлийг ажиглалтын аргаар судалж 

үзэхэд дараах үр дүн харагдлаа. 
 Оюутнууд англиар ярихдаа алдаа гаргахаас айж ичдэг. Энэ нь багш болон хамт 

суралцагчдад шүүмжлүүлэхээс айх эхний шат юм. 
 Бүлгээр болон хосоор (pair work) ажиллахад суралцагчид ихэнхдээ монголоор ярьдаг. 
 Оюутнууд тухайн сэдвээр ярихдаа хангалттай мэдээлэл, мэдлэггүй байдаг. 
 Оюутнуудад тухайн даалгаврыг хийхэд хэлний болон ярианы бэрхшээл тулгардаг. Ийм 

тохиолдолд багш нар хамтран ажиллах найрсаг уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй бөгөөд 
ингэснээр суралцагчид алдаа гаргахаас айхгүй болж шүүмжлэлийг хүлээж авах чадвартай 
болох болов уу. 
Оюутны англиар ярих чадварыг хөгжүүлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл бол сэдэл төрүүлэн 

урамшуулах явдал юм. Хэд хэдэн судалгаанаас харахад сэдэл төрүүлэх ойлголт нь гадаад хэл 
сурах үйл явцад чухал болохыг өгүүлсэн байна. Хэл сурахад зургаан янзын сэдэл нөлөөлдөг 
болохыг А. Бистон [2009]өөрийн бүтээлдээ дурджээ.Үүнд: 

 Хандлага (сурч буй хэлнийхээ мэдлэг чадварт санаа зовох) 
 Өөрийн итгэл (амжилт олох гэсэн хүсэл найдлага) 
 Зорилго (сурах зорилгоо тодорхой ойлгосон байх) 
 Оролцоо (сурах үйл ажиллагаанд ухамсартай идэвхтэй оролцох) 
 Хүрээлэн байгаа хүмүүсийн дэмжлэг (багш ,найз нөхөд) 
 Хувь хүний шинж чанар (авъяас чадвар, хэл сурах туршлага) 

  Энэ нь оюутны хэл сурах хэрэгцээ, сонирхол, зорилго, найдлага, сурах үйл ажиллагаанд 
урам зориг оруулах багшийн үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой. Гадаад хэлийг сонирхон үзэх, 
хэлний ашиг тусыг ойлгох, өөртөө итгэх итгэл, өөрийгөө үнэлэх, тэвчээр хатуужил, шаргуу 
тууштай оролдлого бол хэлийг амжилттай сурах хүчин зүйлүүд юм. [Валлас 2004]; [Хансакер, 
1990]. Зарим оюутнууд хамтран ажиллахдаа бусдыг дэмжих аргаар өөртөө урам оруулж, сонирхол 
төрүүлдэг байхад, нөгөө нэг хэсэг нь сорилтонд ялагдаж, дахин ялах хүсэл төрснөөр урам авдаг. 
Зарим нь байгалиас заяагдсан хэлний авьяасандаа урам орж, хэл сурах сонирхол нь нэмэгдэж 
байдаг. Ямартай ч оюутнууд багшаас урмын үг, дэмжлэг, сайшаалыг хүлээж байдаг.  

"Англи хэлийг амжилттай сайн сурахад багшийн ур чадвар их нөлөөлдөг" [Эриксон 1978, 
p.3]  Багш нь суралцагчдыг шаардлагатай мэдээллээр хангаж, мэдлэгийг өргөжүүлэн сурах 
сэдлийг төрүүлэх замаар хувь хүний сурах үйл явцад нөлөө үзүүлдэг [Синтиа 2008] гэжээ. Сурах 
явцыг оюутанд хүргэхдээ багш нь төлөвлөх, бие даан сурах, өөрийгөө үнэлэх, мэдлэг чадварыг 
олж авах замаар хүргэдэг. Багш нь гадаад хэл сурахад гол эх сурвалж нь болдог. [В.Волфф 1994]  
Гадаад хэлийг үр дүнтэй заахын тулд суралцагчдыг хэрхэн сурч байгааг олж мэдэх хэрэгтэй. 
Суралцагчдыг сайн сонсож сурга. Ярианы англи хэлийг сайн заая гэвэл тэдний сонсох чадварыг 
хөгжүүл. Ярианы англи хэл гэдэг нь зөвхөн үгийг ойлгох явдал биш сэдвийг ойлгох явдал гэжээ. 
[С.Н Кан 2003]   

Судлаачийн үзэж буйгаар хэл сурахад нөлөөлөх 2 төрлийн хүчин зүйл байна. [Эриксон 
1978, p.5] Үүнд: 
1. Суралцагчдад бага нөлөөлөх хүчин зүйлс - Энэ нь суралцагч тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд 
гадаад хэлийг сурдаг.  
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2. Хүчтэй нөлөөлөх хүчин зүйлс - Тухайн хэлээр ярьдаг хүмүүсийн амьдрал ахуй, соѐл, түүхийг 
сонирхож байгаа учраас энэ хэлийг сонгон судалж байдаг. [Р.Эллис, 2009. p75] 

Дээрх хоѐр төрлийн хүчин зүйлс нь хэлийг амжилттай сайн сурахад чухал нөлөө үзүүлдэг 
болохыг олон судлаачид нотлон харуулжээ. Судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын хувьд энэ 2 
төрлийн сэдэл тэмүүлэл  аль аль нь байна. Оюутнуудын 80 %  нь бага нөлөөлдөг хүчин зүйлтэй 
байлаа. Тэд зөвхөн англи хэлний шалгалтыг давж, кредит цуглуулах, сургуулиа төгсөх хүсэлтэй 
гэжээ. Хүчтэй нөлөөлөх хүчин зүйл хамааралтай болох оюутнуудын сурах чадвар сайн, ярианы ур 
чадвар нь байнга дээшилдэг. Тэд сургуулиа төгсөөд өндөр цалинтай ажилд орох, гадаадад 
үргэлжлүүлэн суралцах, гадаадад амьдрахын тулд хэлээ сайжруулна гэсэн зорилготой байна.  
 Ярианы англи хэлийг заахад дараахь зүйлс чухал болох нь ажиглагдлаа. Үүнд: 
 Багш нар ярианы англи хэл заахдаа суралцагчдын олны өмнө гарахаас айдаг айдсыг арилгах 

явдал чухал. Үүний тулд багшийн зүгээс тэдэнд урам зориг өгөх хэрэгтэй. 
 Суралцагчдыг олны өмнө гарч энгийн хялбар сэдвийг ярихад нь яриаг нь таслахгүйгээр 

зоригжуулж өгөх бөгөөд тэдний гаргасан алдааг засалгүйгээр үлдээх нь зүйтэй. 
  Суралцагчдын гаргасан дээрхи алдаануудыг бусдын өмнө биш дараа нь засаж өгөх, ингэхдээ 

тэдний алдааг дөвийлгөхгүй байх хэрэгтэй. 
 Суралцагчдад ном сонин англи хэл дээр уншихыг зөвлөх, гэхдээ эхлээд хялбар хэлээр бичсэн 

зүйлсийг уншуулах.   
 Англиар төгс ярихын тулд англиар сэтгэх явдал чухал. 
 Дүрмийн дасгалд хичээлийн бүхий л цагийг зарцуулж болохгүй. Суралцагчдыг тогтмол ярих 

дадал суулгах дасгалуудыг хийлгэхэд анхаарах. 
 Хичээл дээр тогтмол ярих дасгал хийлгэн суралцагчдад урам зориг өгсөнөөр тэдэнд өөртөө 

итгэх итгэлийг бий болгодог. 
 Бүлгээр ярилцах дасгал нь ярианы хамгийн сайн аргуудын нэг юм. Хэрвээ суралцагчид 

бүлгээр ярилцах дасгалд оролцохгүй байвал багш нар тэдэнд санаа өгөх юмуу эсвэл асуулт 
асууж туслах Эдгээр нь суралцагчдад англи хэл дээр бодох, янз бүрийн санаа олоход тусалдаг.  
Ингэснээр бүх суралцагчид ярьж эхлэх бөгөөд тэдний айдас нь арилдаг. 

 
Дүгнэлт 

Англи хэлээр чөлөөтэй ярих чадварыг эзэмшихийн тулд юуны өмнө чөлөөтэй ярьж 
сурахад саад болж буй хүчин зүйлүүдийг илрүүлэх нь чухал юм. Англиар ярихад хамгийн их саад 
болдог бэрхшээл нь үгийн нөөцгүй байх, дүрмийн мэдлэг тааруухан байх мөн ярьж чадахгүй гэсэн 
айдас байдаг байна. Монгол оюутнуудын хувьд англи хэлийг дунджаар 4-7 жил судалсан байдаг 
боловч тэдний 90 хувь нь англиар чөлөөтэй ярьж чаддаггүй байна. Багш нарын хувьд заах арга 
барилдаа сүүлийн үеийн техник технологийн дэвшлийг ашиглан, оюутныг англиар ярих сэдэл 
төрүүлэн, урамшуулах явдал чухал байна. Англиар ярих чадварыг хөгжүүлэхэд танхимын болон 
танхимын бус сургалтыг хослуулан хэрэглэх нь зүйтэй юм. Танхимын сургалтанд оюутны 
дүрмийн мэдлэг, үгийн санг баяжуулах дасгал ажлуудыг хийж, танхимын бус сургалтаар англиар 
ярьж чадахгүй гэсэн айдсыг үгүй хийсэн, оюутнуудыг чөлөөтэй ярихад нь дэмжиж өгсөн идэвхтэй 
үйл ажиллагааг өрнүүлэх нь үр дүнтэй арга гэж үзэж байна. Харилцааны аргаар гадаад хэлийг заах 
үйл явцад суралцагчид харилцааны бүхий л чадварыг эзэмшиж, харилцах итгэлтэй байдаг бөгөөд 
багш нь урамшуулагч, дэмжигч, туслагч, суралцагчдын ярилцах явцад суралцагчдыг ярих 
чадварыг нь үнэлэгч байгаад зогсохгүй хичээлийг сонирхолтой арга барилаар заах болон хандлага 
чухал гэж үзэж байна.  
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ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР 
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ЯПОНЫ АЗИЙН УЛС ОРНУУД РУУ ЧИГЛЭСЭН 

ШООВАГИЙН ЭХЭН ҮЕИЙН ГАДААД БОДЛОГО 
 

Э.Батжаргал1 
Abstract 
The cause of the Khalkyn gol war, a historic event in Mongolian-Japanese relations, has drawn attentions 
of international scholars. These scholars explain this issue from different angles. 
However, my intention is to study this cause as a part of a Japanese foreign policy towards Asian 
countries. This period belongs to the early era of Showa.  
My focus has been to unfold the reason why the Japanese foreign policy was directed to Northeast Asia 
specifically and establishment of Manchukuo bordering directly with Mongolia. The study is limited to the 
analysis of the first and secondary literature by Japanese scholars. 
 
Түлхүүр үг  
шоова, Манжуур, ноѐрхол, бодлого, Манжго  

      
Шоовагийн эхэн үеийн гадаад бодлогыг тодорхойлохын тулд юуны өмнө орчин үеийн 

гадаад бодлогын эх тавигдсан мэйжигийн түүхийг эргэн харах нь зүйтэй болов уу. Учир нь 
мэйжигийн2 үеэс хэрэгжүүлсэн гадаад бодлогын үргэлжлэл нь шоовагийн үеийн бодлого юм.  

1880-аад оны сүүл хагаст Японы орчин үеийн гадаад бодлогын чиг хандлага тодорхой 
болж, 1890-ээд оны үед амжилтын үндэс тавигдсан юм. Гэхдээ үүнд тухайн цаг үеийн олон улсын 
уур амьсгал, бодлогын чиг хандлага Япончуудын хувьд харьцангуй нааштай байсан нь ихээхэн 
нөлөөлжээ. Олон улсын харилцаа эрх тэгш байх ѐстой гэсэн ойлголт нь Японы хүчтэй аймаг 
хошуудын баримталж ирсэн гадныхныг хөөн зайлуулах бодлыг өөрчилсөний зэрэгцээ дэлхийд 
Япон улс ямар байр суурь эзлэх вэ гэдгийг бодоход хүргэсэн болов уу. Олон улстай харилцахын 
тулд яах ѐстой вэ, энэ асуултанд хариулт олохын тулд мэйжигийн шинэчлэлийн дараа Америк, 
Европын улс орнуудад очих, тэднээс суралцахыг зорилго болгосон байна. Япончууд улс орноо 
хөгжүүлэхгүйгээр тусгаар тогтнолоо хамгаалж чадахгүйд хүрэх тул өрний соѐл иргэншилт улс 
орнуудыг  гүйцэх нь цор ганц зам гэж үзэх болсонтой ч холбоотой.  

Энэ бүхэн газар нутгаа хамгаалах бодлогоос нь харагддаг. Газар нутгынхаа аюулгүй 
байдлыг хамгаалахын тулд ямар бодлого баримтлах, ямар хэмжээний цэргийн хүчийг базаах 
хэрэгтэй вэ гэдэгт ч Америк, Европын бодлогыг гол болгож байсан нь тодорхой байдаг. Тухайн 
үед Америк, Европын улс орнууд Японы хөрш зэргэлдээ орнууд болох Хятад болон Зүүн Өмнөд 
Ази, Солонгос зэрэг улс орныг эрхшээлдээ оруулж, гадаад бодлогын хүрээнд улс орноо 
өргөжүүлэн хүчирхэгжүүлж байсан нь Японы аюулгүй байдалд нөлөөлж түгшүүрийн харанга 
дэлдэж байсан нь ойлгомжтой. Тиймээс Япон улс Азийн эдгээр улс орныг өөрийн эрхшээлд 
байлгах уу, өөр аргаар Америк, Европын улс орнуудын хүчиржихийг зогсоох уу гэдэг асуудал 
тулгарсан юм.  

Мэйжигийн үеийн гадаад бодлогын чиг хандлагад Солонгосын хойгийн асуудал маш 
чухалаар тавигдаж, Солонгосын ойр орчмын газар нутаг гуравдагч орны эрхшээлд орох нь Японы 
аюулгүй байдалд шууд нөлөөлөх учир энэ байдлаас зайлсхийх гадаад бодлогыг баримтлан, 
өөрсдөө эрхшээлдээ оруулах бус гуравдагч орны мэдэлд өгөхгүй байлгах арга зам хайж олсон нь 
Солонгос улсын тусгаар тогтнолыг хамгаалах явдал байв. Энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд 
цэрэг, зэвсэглэлийг сайжруулах шаардлага гарч, 1880-аад оноос орчин үеийн батлан хамгаалах 
хүчин бий болсон байдаг.  
                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Ази судлалын тэнхим, докторант 
2 Мэйжигийн үе-1868 оны 1 сарын 25-наас 1912 оны 7 сарын 30 
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Тухайн үеийн Японы удирдагчид хийсвэр бодол, ѐс суртахууны ойлголтонд авталгүй, улс 
хоорондын гэрээ хэлэлцээрийг дахин шинэчлэн засварлах ажлыг хийж байсан нь орчин үеийн 
Японы гадаад бодлогын үндэс болж, бодит зарчимд тулгуурлан хүчтэй нь хүчгүйгээ ноѐлох 
болсон цаг үед Америк, Европын улсуудын адил хүчирхэг болж, тэдгээр улс оронтой өрсөлдөх 
хүчийг олох ѐстой гэх үзэл давамгайлсан юм. Тиймээс ч дорныг нэгтгэж, Япон улс гол хүч нь 
байхыг эрмэлзсэн явдал өрнийхний бодлоготой сөргөлдөж эхэлсэн байна. [4.х14-29] 

Өрний хүчирхэг гүрнүүд Ази руу зөвхөн газар нутгаа тэлэх зорилгоор бус цэргийн 
хүчийг ашиглан зах зээл, эрх ашгаа хамгаалах үүднээс чиглэх болсон тухай Итоо Хиробүми 1 
―чимээгүй дайн‖ хийж, улс орнууд гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар улс 
орноо хүчирхэгжүүлэх болсон бөгөөд энэхүү дайны талбар нь Ази байх болно гэж хэлсэн байдаг. 
[4.х34]          
 Энэ бүгдээс харахад Америк, Европын улс орнуудаас үлгэр авч хүчирхэг гүрнүүдийн 
гадаад бодлогын чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн алхах нь Япон улсын хувьд хамгийн зөв зам 
байсан болов уу.  
 1897 онд Франц улсад элчин сайдын алба хашиж байсан Күрино Шин-ичироо2 тухайн 
үеийн гадаад явдлын яамны сайд Оокүма Шигэнобүд 3  илгээсэн захидалд ―Олон улс орны 
сонирхол Ази тэр дундаа Хятад улс уруу чиглэж байна. Эрт орой хэзээ нэгэн цагт Америк, 
Европын улс орнууд Хятадын эдийн засагт хөндлөнгөөс оролцож, Хятадын улс төрийн хэрэгт 
хутгалдах болов уу. Энэ байдал даамжирч Европын хүчирхэг улс гүрнүүд холбоотон болж, Хятад 
улсын хэрэгт оролцох тул үүнд Японы төрийн бодлого болгож нэн даруй нэгдэх нь манай улсын 
эрх, ашгийг хамгаалах чухал арга юм‖ гэж хэлсэн байдаг. [4.х34] 
 1880-аад оны сүүл үеэс 20 гаруй жил Америк, Европын улс орнууд Азийг чиглэсэн 
бодлогыг хүчтэй хэрэгжүүлэх болж, Солонгосын хойг, Төв Азид Англи, Орос улс, Хятадын өмнөд 
хэсэг болон Зүүн Өмнөд Азид Англи, Франц улсууд ноѐрхолоо тогтоох өрсөлдөөн явуулж, Герман 
улс Хятадад түрэмгийлэн орж, Америк улс Хавай, Филиппинийг нэгтгэх зэргээр асар богино 
хугацаанд Ази тив хүчирхэг гүрнүүдийн гадаад бодлогын бай болсон нь харагддаг. 
 Ийм нөхцөл байдалд Солонгос, Тайвань руу чиглэсэн Японы гадаад бодлого нь Азид эрх 
мэдлээ тогтоох гэсэн хүчирхэг гүрнүүдийн эгнээнд Япон орныг багтааж, гадаад бодлого нь 
амжилттай болох эсэх нь тэдний булаан эзэлсэн газар нутгийг хүчирхэг гүрнүүд хүлээн зөвшөөрөх 
мөн олон улс хооронд эрх мэдлийн төлөөх тэмцэл болж байгаа энэ нөхцөл байдлыг өөрт хэрхэн 
ашигтайгаар эргүүлэхээс хамаарах нь тодорхой байжээ.  
 Япон улсын мэйжигийн үеэс хэрэгжүүлж эхэлсэн бодлого нь дөчөөд жилд улс орноо 
сэргээн мандуулж, орчин үеийн улсыг бий болгосон бол түүнээс хойших дөчөөд жилд улс орны 
хүчийг сулруулсан он жилүүд болсон гэж Японы түүх судлаач Хандоо Казүтоши үздэг. Яахын 
аргагүй 1865 онд Голландын хөлөг онгоц Японы эрэгт тулан ирж, нээлттэй бодлого явуулахыг 
шаардаж, энэхүү шаардлагыг Токүгавагийн засгийн газар4 хүлээн зөвшөөрсөн энэ үеэс л Япон улс 
орчин үеийн улс болон хөгжих эхлэл тавигдсан юм. Нээлттэй бодлого явуулсанаар улсаа  шинэ 
шатанд хөгжүүлж, дэлхийн улс орны соѐл иргэншилтэй энэ зэрэгцэж, тэдэнд хүчрэгдэхгүй, том 
гүрнүүдийн колони улс болохгүйн тулд тулгараад байсан олон асуудлыг хойш тавин төрөө 
төвхнүүлэхэд анхаарсан нь ажиглагддаг. Энэ нь бодит үр дүнгээ өгч Азийн зарим улс орнуудын 
адил Европын хүчирхэг гүрнүүдийн эрхшээлд оролгүй орчин үеийн улс байгуулж чадсан байна.           
 Энэ үед Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын ихэнх нь Америк, Европын улс орнуудын колони улс 
болсон байв. Тухайлбал: Энэтхэг, Мянмар, Сингапур улс Английн (Гонконг Английн колони улс 
биш хэдий ч Англичууд Хятадаас хүчээр тулган 100 жил эзэмших эрхийг олж авсан байсан), 
Индонез Голландын, Вьетнам Францын, Филиппин Америкийн хагас колони гэх мэт. Энэ үед 
Африкт томоохон дайн дэгдсэний улмаас Америк, Европын улсууд цэргээ татсанаар Япон улс 
золоор колони бололгүй үлдсэн байж ч болох юм. Харин эсрэгээрээ дээр өгүүлсэнчлэн хүчирхэг 
улс болох зорилго тавьж чармайсны дүнд 1894-1895 оны хооронд Азийн хүчирхэг улс болох Манж 
Чин улс (Япон- Манж Чин улсын дайн), 1904-1905 онд дэлхийн хүчирхэг таван орны тоонд зүй 

                                                     
1 Итоо Хиробүми-Японы улс төрч (1841-1909) 
2 Күрино Шин-ичироо-Мэйжи, тайшогийн үеийн дипломатч (1851-1937) 
3 Оокүма Шигэнобү- Мэйжи, тайшогийн үеийн улс төрч (1838-1922) 
4 Токүгавагийн засгийн газар-1603 онд их цэргийн жанжин Токүгава Иэясүгийн Эдод (одоогийн Токио хот) байгуулсан 
цэргийн засаглал. 1867 онд эзэн хаанд эрх мэдлээ шилжүүлэн өгөх хүртэл оршин тогтносон.  
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ѐсоор тооцогддог байсан Орос улстай (Япон Оросын дайн) дайн хийж ялалт байгуулсанаар 
дэлхийн улс орнуудад Азид Япон хэмээх хүчирхэг гүрэн байгааг хүлээн зөвшөөрүүлсэн юм. 
Тиймээс ч нээлттэй бодлого явуулж эхэлсэн 1870-аад оноос 1910-аад он хүртэлх энэ дөчөөд жил 
Япон улсыг хүчирхэгжүүлсэн он жил байв.  
 

Гадны халдлагаас улс орноо хамгаалах бүс болох Манжуур 
 1900 оноос хойш дэлхийн хүчирхэг гүрнүүдтэй энэ зэрэгцэх болсон улс орныхоо хил 
хязгаар, аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах асуудал Японы өмнө тулгарсан юм.  
 Тухайн үеийн хаант Орос улс өвөлдөө хүйтэн байдаг Сибирт чөлөөтэй ашиглаж болох 
боомт байхгүйн улмаас хэзээ ч ашиглаж болох хөлддөггүй боомтыг эрэлхийлэн Хятадын зүүн 
хойд нутаг болох Манжуур руу хүчээр цэрэглэн орж, Хятадтай гэрээ байгуулан Манжуур дахь 
захиран зарцуулах эрхийг олж авсан байдаг. (Лиао Дун хойгт байх Лү Шүн, Далиянь том боомт 
хотуудыг өөрийн болгосон) [6.х15-16]  
 Хаант Орос улс Өмнөд рүү түрэмгийлэн орж Лү Шүн, Далиянийг Хятадаас булаан авч, 
цаашлаад Солонгосын хойгт нөлөөгөө тэлэх болсон явдал нь Япон улсын хувьд түгшүүрийн 
харанга дэлдэж, Оросын өмнөд рүү чиглэсэн ноѐрхолыг зогсоож, тусгаар тогтнолоо хамгаалахын 
тулд арга буюу Япон улс Оростой дайныг эхлүүлсэн юм. Энэ дайнд ялсанаар Япон улс Орос 
улстай хийсэн гэрээ, мөн Хятад улстай ―Манжууртай хамааралтай гэрээ‖-г байгуулсанаар олон 
талын давуу эрхийг олж авчээ. Япон Оросын дайны дараа Америкийн ерөнхийлөгч Рузвельт хоѐр 
талын хооронд зуучлан Америкийн Портсмут хотод энхийн гэрээ байгуулсныг ―Портсмутын гэрээ‖ 
гэдэг. ―Портсмутын гэрээ‖-ний агуулга:  

・Солонгосыг Японд шилжүүлэх 
・Хятадын зүүн хойд бүс нутагт байрлах Оросын цэргийн ангийг татан буулгах  
・Сахалийны өмнөд хэсгийн хагасыг Японд шилжүүлэх зэрэг байв.  

Харин дайны нөхөн төлбөр төлөгдөхгүй нөхцөлтэй гэрээ байгуулсан юм. [5.х260-261]  
―Манжууртай хамааралтай гэрээ‖-ний агуулга 

・Лиао Дун хойгийн ихэнх хэсгийг Хятад улстай тохиролцсоны үндсэн дээр эзэмшиж,                   
чөлөөтэй захирах 

・Манжуурын өмнөд хэсгийн төмөр зам (Чан Чүн хотоос Лү Шүн хүртэлх төмөр зам)    
・Цэргийн зориулалттай Анпоо төмөр замын шугам1 зэргийг эзэмших эрхийг олж авсан 

юм. Ингэснээр өмнөд Манжуурын төмөр замын дийлэнхийг эзэмшсэн. [6.х16] 
Түүгээр ч зогсохгүй өмнөд Манжуурын төмөр зам дагуух нүүрсний уурхай, Яа Лү мөрний2 

баруун эргийн бүсийн ойг ашиглах эрхтэй болов. Мөн хамгийн чухал нь эзэмших эрх олж авсан 
төмөр замын шугамын аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс цэргээ оруулах өөрөөр хэлбэл төмөр 
замыг хамгаалах цэргийн баазтай болсон явдал байлаа. Япон, Оросын дайнд ялсан хамгийн том 
ололт нь тухайн үедээ Япон улсын аюулгүй байдлыг хамгаалах гол түшиц газар болох Манжуурт 
хөл тавьж, цэргээ оруулах эхлэл тавигдсан явдал юм.  

Энэ бүхний дараа Орос улс алдсан эрхээ эргүүлэн авахын төлөө дахин өмнө зүг рүү чиглэх 
нь тодорхой байсан учир улс орноо хамгаалах үүднээс тэргүүн шугам болох Манжуурт эрхшээлээ 
тогтоож, Кантоошүүгийн 3  Лү Шүн, Далияньд цэргийн төв штабаа байгуулсан нь хожмын 
Квантуны арми юм. (Төмөр зам, ард иргэдээ хамгаалах зорилготой цэргийн тоо арван мянга 
байсан бол хожим далан мянга болон өссөн) 

Нөгөөтэйгүүр газрын баялагаар хомс Япон улс тухайн үеийг хүртэл төмөр, нефьт, цагаан 
тугалга, цайр зэргийг Америк, Английн колони болох Зүүн Өмнөд Азийн улсуудаас импортолж 
байсан бол Манжуурт ноѐрхолоо тогтоосноор дотоодоо хангах зам нээлттэй болжээ. Япон орноо 
хамгаалах баялагийн нөөц болох Манжуурт ихээхэн анхаарах болсон нь бас чухал. Харамсалтай 
нь Манжуурт төмөр, нүүрсний нөөц их хэмжээгээр байсан ч нефьтийн орд байгаагүй юм. Нефьт 
байсан бол шоовагийн түүх өөрөөр эргэх байсныг үгүйсгэхгүй. Эдгээр газрын баялагийг 
олборлосноор Америк, Английн хараат байдлаас гарч Японы эзэнт гүрэн хүчирхэгжин дэлхийн 

                                                     
1 Анпоо төмөр замын шугам-Андонг-оос Хоодэнг-ийн хооронд татсан төмөр замын шугам 
2 Яа Лү мөрөн-Хятадын зүүн хойд хэсэг болон Солонгосын хойгийн хилийн зурвас дагуу орших мөрөн 
3 Кантоошүү-Евроазийн эх газрын Лиао Дун хойгоос Манжуурын өмнөд хэсгийн төмөр замыг хамрах түрээсийн газар. 
Япон Оросын дайны дараа Орос улсаас Японд шилжиж, Япон улс колончлолоо явуулсан газар.   
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том гүрнүүдийн эгнээнд багтах нэгэн сэжим болсон учир Манжуур Япон улсын хувьд чухал газар 
болсон болов уу. 

1930-аад оны эхээр Танакагийн меморандум хэмээх төлөвлөгөө Хятадад нэг биш нилээд 
хувилбараар тарч байжээ. Тухайлбал , ―Манжуур, Монголыг Японд нэгтгэх нууц төлөвлөгөө‖ гэгч 
нэртэй баримт байсан байна. МанМо 1  буюу Манжуур-Монголд явуулах идэвхтэй бодлогыг 
Хятадад явуулах бодлогын оршил хэмээн зарлан тунхагласан энэ төлөвлөгөө Японы цэргийнхний 
үнэнхүү зорилгыг илтгэн харуулсан гэж үздэг. [1.х38-39] Мөн 1927 онд хуралдсан Манжуур-
Монголын асуудалд холбогдол бүхий иргэний болон цэргийн 100 орчим түшмэдийг цуглуулан 
Дорнодын асуудлаархи хурал гэдгийг хуралдуулжээ. Энэхүү хурлаас гарсан шийдвэрт үндэслэн 
Танака нь Эзэн хаандаа өргөх бичиг барьсан гэж үздэг тал бий. Уг өргөх бичигт ―Манжуур-
Монголын талаарх идэвхтэй бодлого‖, ―Эх газрын бодлого ба Манжуур-Монголын төмөр зам‖, 
―Манжуур дахь худалдааны бодлого― зэрэг дэд гарчигууд багтжээ. Гэвч уг баримтаас хамгийн их 
иш татдаг нь ―Хятадыг эзлэн авах аваас юуны өмнө Манжуур-Монголыг эзлэн авах хэрэгтэй. 
Дэлхийг эзлэн авах гэвээс юуны өмнө Хятадыг эзлэн авах хэрэгтэй...‖ гэсэн хэсэг байдаг. [1.х41] 
Эндээс харахад аюулгүй байдлаа хамгаалах, байгалийн баялаг олж авахаас гадна Азид болон 
Хятадад ноѐрхолоо өргөжүүлэх, үүний тулд Манжуурыг эзлэн авах зайлшгүй шаардлагатай байсан 
Японы гадаад бодлого харагдана. 

Цаашлаад хүн амын тоо ихээр өсч асуудал болоод байсан Япон улсын хувьд хүн ам 
шилжин суурьшихад Манжуур ихэд тохиромжтой байв. Мэйжигийн сүүл үеэс цагаачлах бодлогыг 
эрчимтэй хэрэгжүүлэх болж, Япончууд далай гатлан Манжуурт очсоноор эртнээс сууришин 
амьдарч байсан Манжуур, Монгол, Солонгос иргэдийн газар нутгийг хүчээр булаан авах, эсвэл 
маш бага үнээр худалдан авч, тэдний дургүйцлийг хүргэх болсон нь илт. Шоовагийн 11-р онд 
(1936) Хирота Кооки2 ерөнхий сайд ―20 жилийн хугацаатай сая өрхийг шилжүүлэн сууришуулах 
төлөвлөгөө‖-г гаргасан боловч энэ хооронд дайн самуун дэгдэж, энэхүү тоонд хүрээгүй хэдий ч 
амьдрал хүнд, дарамт шахалтанд орж Японд амьдрах аргагүй болсон коммунистууд гээд олон 
иргэд Манжуур руу нүүж, тэдний тоо дөчөөс тавин мянгад хүрсэн нь баримтаар нотлогддог. 
[6.х18-21] 

Эдгээр үндэслэлээр Япончууд Манжуурыг эзэлсэний дараа хэрхэн залж явах вэ гэдэг гол 
асуудал болсон. Гадны хүчирхэг гүрнүүд Японы газар нутаг руу халдан довтолбол хоромхон зуур 
эзлэгдэх тул далайн чанад дахь хуурай газрыг хамгаалалтын бүс болгон ашиглах зорилгоор 
Солонгосын хойгт цэргээ байршуулах, Солонгосын хойгийг хамгаалахын тулд хил залгаа 
Манжуурыг эзлэн сахих нь нэн тэргүүний асуудал байв. Ингэхдээ эхлээд Манжуурыг төвхнүүлж, 
хожим нь Солонгосыг нэгтгэн Япон улсын гадаад бодлого улам хойш түрсээр хүчирхэгжих 
болжээ.  
 Мэдээж энэ бүгдийг Хятад улс зүгээр хараад суугаагүй нь лавтай. Хятадын газар нутгийн 
дийлэнх хэсэг Англи, Франц, Герман, Орос, Америк, Голланд, Япон зэрэг харийн 
түрэмгийлэгчдийн эрхшээлд ороод байсныг Японд суралцаад буцсан оюутнууд, залуу цэргүүд 
эсэргүүцэж, эзэн хаанаа түлхэн унагаж, шинэ төр улсыг байгуулах хувьсгалт хөдөлгөөнийг 
өрнүүлэв. Үүний дүнд эзэн хаанаа түлхэн унагаж, шинэ төр улс болох Хятад ард улсыг байгуулсан 
бөгөөд энэ цаг үе нь Японы Солонгос, Манжуурт ноѐрхолоо тогтоосон цаг үетэй давхцдаг. 
Мэдээж Манжуурын асуудлаас болж Хятадын хаант засаглалтай зөрчилдөөнтэй байсан болохоор 
шинэ төр улс болох Хятад ард улс байгуулагдсанаар тэдний хувьд Япон улсын Манжуур дахь 
ашиг сонирхолыг хүлээн зөвшөөрөхгүй нь лавтай. Энэ нь хожмын Шоовагийн үед гарсан Япон 
Хятадын зөрчилдөөний эхлэл болох нэгэн сэжим болсон нь дамжиггүй.   
 

Улс орноо доройтуулахад хүргэсэн Шоовагийн гадаад бодлого 
 Япон улсын эмээж байсан асуудал болох Хятад улсын дотоодын дайн самуун намжиж, төр 
улс нь нэгдэх явц ойрхон болсон цаг үе нь тайшог3ийн сүүл, шоовагийн эхэн үе юм. Шоовагийн он 
тоолол Хятадын асуудалтай зэрэгцэн тэдний гол өрсөлдөгч Орос улсад ч хувьсгал дэгдэж, шинэ 
төр улс байгуулагдан Япон улсыг тойрсон асуудлууд хурцадаж, олон улсын байдал ч үймээнтэй 
болсон тэр цаг үед эхэлсэнээрээ онцлогтой.  

                                                     
1 МанМо- Ман гэдэг нь одоогийн Зүүн хойд Хятадын нутаг, Мо гэдэг нь Өвөр Монголын зүүн хэсэг 
2 Хирота Кооки-Японы язгууртан гэр бүлээс гаралтай парламентын гишүүн, улс төрч, дипломатч 
3 Тайшогийн үе-Тайшо эзэн хааны хаанчлалын 1912-1926 оны үе 
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 Шоовагийн эхэн үеийн гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэхэд Японы дипломатч Шидэхара 
Кижүүроо1 гол үүрэг гүйцэтгэсэн билээ. Шидэхара японы гадаад харилцаа цэрэг, эдийн засаг, үзэл 
санааны хувьд эмх замбараагүй болоод байсаныг нэгтгэхэд хүчин чармайлт гаргаж, олон улсын 
харилцааны шинэ ойлголтонд тулгуурлан дэлхийн улс орнуудтай харилцахыг эрмэлзсэн юм. 
Тэрээр цэрэг арми хүчирхэгжсэнтэй холбоотой өрнийхнийг үл тоомсорлох бодлогыг эсэргүүцэж, 
Хара Такаши2 ерөнхий сайдын дэлхийн улс орнуудтай зохицох зарчмыг дэмждэг байсан байна. 
Энэ нь үндсэндээ хаант засаглалт улс орнуудын эв найрамдал, тэдний ойлголцлыг хамгаалахаас 
хэтрэхгүй, өнөөг хүртэлх гадаад харилцааны цар хүрээнээс хэтрээгүй. Харин Вашингтоны 
хурлаас3 хойш Шидэхара төдийгүй Япон улсын гадаад бодлого бүхэлдээ шинэ ойлголттой болж, 
―Вашингтоны тогтолцоо‖4-нд тулгуурлан Япон улс урагшлах замаа чиглүүлэх болов.   
 1921 оны 7-р сард Америкийн засгийн газар усан флотын хэмжээг багасгах, атлантын 
далай, алс дорнодын асуудлаар хэлэлцэхээр Вашингтонд хуралдах албан бус саналыг Япон, Англи, 
Франц, Итали улсад тавихад Япончууд ихэд цочирдсон билээ. Учир нь японы нөлөө бүхий 
хэвлэлүүдэд Америк улс Англитай хуйвалдан Японыг олон улсын шүүхийн өмнө дуудаж, дэлхийн 
нэгдүгээр дайны үед эзлэн авсан их газруудыг буцааж, Манжуур, Монгол (өвөр монгол)-ын тусгай 
ашиг сонирхолыг маань үгүй хийхээр санаархаж байна гэж нийтлэсэн юм. Энэ байдалд Шидэхара 
―Том асуудал хэдий ч сүр бадруулах зүйл биш‖ гэсэн байр сууринаас хандсан байна. [7.х20-23]  
 Вашингтонд болсон хурлаар Япон улсын хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрх мэдлийг үгүй хийх, 
номхон далайн аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах үүднээс улс орнуудын мэдэлд байсан байлдааны 
хөлөг онгоцнуудын тоонд хязгаарлалт хийх, цэргийн хүчийг багасгах зорилгоор гэрээг байгуулжээ. 
Үүний хариу болгож Япон улс Америк, Англичууд Японы усан флотоос эмээж байна гэж үзээд 
хөлөг онгоцны тоонд бус бэлтгэл сургуулилтандаа илүү анхаарал хандуулах нь тэднийг ялах 
боломж гэж харах болов.  
 Мөн Америк, Англи улсуудтай цэргийн хүчээр өрсөлдөхөөс зайлсхийж, Хятад руу эдийн 
засгийн ашиг сонирхолоор дамжуулан хүч түрэн орж, зах зээлээ тэлэх гадаад бодлогыг барих 
болов. Гэтэл Хятад улсад хятадын ардын намыг тэргүүлж байсан Чан Кайши, Манжуур дахь 
цэргийн эрхтэн Жан Золинг нар хүч хавсран улс орноо нэгтгэн, харийн түрэмгийлэгчдийг хөөн 
гаргаж, Хятадыг нэгтгэхийг эрмэлзэв. Хятадыг нэгтгэх нь Япон улсын хувьд их газар руу чиглэх 
гадаад бодлогод харшлах учир энэ хоѐр хүчнийг сөргөлдүүлж, өмнөд Манжуурын төмөр замыг 
нууцаар дэлбэлж, үүнийгээ хятадын ардын намын хэрэг болгон тохож үүнийг төвхнүүлэх 
нэрийдлээр эзлэн түрэмгийлэх дайныг өдөөснийг түүхэнд ―Манжуурын хэрэг явдал‖ гэж 
тэмдэглэсэн байдаг. [5.х306-309]  
 Квантуны армийн штабын офицерүүд 1929 оноос эхлэн Манжуурыг цэргийн хүчээр эзлэн 
авах төлөвлөгөөг боловсруулж 1931 оны эхээр үндсэндээ бэлэн болгожээ. Токио дахь Жанжин 
штабын зарим ахлах генералууд тэднийг нууцаар дэмжин өөгшүүлж байснаас гадна хэт радикал 
үзэлтэй ―Сакура кай‖ зэрэг нийгэмлэг тэднийг илэрхий дэмжиж байлаа. [2.х142] 
 Квантуны арми засгийн газар, цэргийн удирдлагуудынхаа тушаалыг дагалгүй эзлэн 
түрэмгийлэх аян дайнаа үргэлжлүүлэн 3-н сарын дотор Манжуурын дийлэнхийг эзлэн 1932 онд 
Манжго улсыг байгуулан Синь Хай хувьсгалын5 үед хаан ширээнээс огцорсон сүүлчийн хаан 
Пүиг6 Манжго улсын эзэн хаанаар өргөмжилсөнийг судлаачид их газар уруу хүч нөлөөгөө тэлэх 
үүднээс хийсэн үйл явдал хэмээн үздэг.  
 1932 онд НҮБ-ын нэгдсэн хуралдаан болж, Япон улс Манжуурт хүчээр улс байгуулсныг 
шүүн хэлэлцэж, Манжуурыг хүчирхэг гүрнүүд хуваан захирах ѐстой, Япон улс Манжуур дахь 
ноѐрхолоо зогсоо гэсэн улс орнуудын байр суурийг хуралд оролцсон Мацүока Ёосүкэ 7  эрс 
                                                     
1 Шидэхара Кижүүроо-Японы нэрт улс төрч, дипломатч. 1924-1927, 1929-1931 оны  хооронд японы гадаад явдлын 

яамны сайдын алба хашиж байсан хүн.  
2 Хара Такаши- Японы нэрт улс төрч, дипломатч. 19 дахь удаагийн ерөнхий сайд, 1921 оны 11 сарын 4-нд бусдын гарт 

амиа алдсан.  
3 Вашингтоны хурал-1922 онд дэлхийн I дайн дууссаны дараа дайнд ялсан гүрнүүдийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс 

зохиогдсон хурал 
4 Вашингтоны тогтолцоо-Вашингтоны хурлаас гарсан гэрээ, хэлэлцээрийг бүгдийг ингэж нэрлэсэн 
5 Синь Хай хувьсгал-1911 онд гарсан цагаагчин гахай жилийн хувьсгал. Чин улсын төр нурснаар Хятадын түүхэнд 2000 

гаруй жил үргэлжилсэн феодалын эзэнт төрийн тогтолцоо эцэслэж, Хятадын түүх шинэ үе шатанд дэвшин орсон  
6 Пүи-Манж Чин улсын 12 дахь удмын сүүлчийн хаан. Хожим Манжго улсын эзэн хаанаар өргөмжлөгдөн 1934-1945 оны 

хооронд хаан ширээнд суусан. (1906-1967) 
7 Мацүока Ёосүкэ-Япон нэрт дипломатч, гадаад явдлын яамны сайд. (1880-1946) 
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үгүйсгэсэн нь Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын гишүүн орноос Япон улс гарахад хүрэв. Үүнийг 
ард түмэн гадаадын шахалтыг зоригтойгоор няцаасан хэмээн талархан угтаж байхад Японы 
засгийн газар олон улсын тавцанд Япон улсыг өнчрүүлсэнд ихээхэн түгших болсон байдаг.  

Энэ хооронд улс орны байдал, ард түмний амжиргаа доошилсон зэрэгт засгийн газрыг 
буруутган цэргийн хүчээр төрийн эргэлт хийх оролдлого удаа дараа гарч бүтэлгүйтсэн ч цэргийн 
хүчний нөлөө их болж,  Япон улс дэлхийн улс орнуудтай дайн хийж уруудах зам руу орсоны тод 
жишээ бол 1937 онд болсон Япон Хятадын дайн юм. Тухайн үеийн засгийн газар дайн хийхгүйгээ 
улс хоорондын асуудлыг шийдэхийг эрмэлзэж байхад засгийн газрын тушаалыг үл зөрчин цэргийн 
удирдлагууд дайныг өдөөсөн байдаг. Цаашлаад Япон улс Зүүн Өмнөд Ази руу эзлэн түрэмгийлэх 
бодлого явуулсаныг судлаачид Япон Хятадын дайн сунжирч, дайнд шаардлагатай эд материалын 
хомсдолд орсоноор тайлбарладаг. Мэдээж өнгөн дээрээ байгалийн баялаг тэр дундаа нефьтийг 
эрэлхийлж зүүн өмнөд ази уруу чиглэсэн гэх боловч үнэндээ дэлхийн II дайн дэгдэж, Японы 
холбоотон болоод байсан Герман, Итали улс ялалт байгуулж, ялагдсан Англи, Франц, Голланд 
зэрэг улс орны колони байсан зүүн өмнөд азийг эзлэн түрэмгийлэх боломж хэмээн харсан ч байж 
болох юм. Мөн Япон Хятадын дайны үед Хятадын засгийн газарт цэргийн хүнс, эд материалын 
дэмжлэг үзүүлж байсан Америк, Англи улсын хангалтын замыг хаах үүднээс Английн колони 
Гонконг, Мянмар улс руу, Францын колони Вьетнам руу чиглэсэн гэж үзэх судлаачид ч байдаг. 
Ямартаа ч Япон улс улс орноо мөхөлд хүргэх дайнд тууштай татагдан орсон байна.      
 

Дүгнэлт 
 Япон улс 1968 онд нээлттэй  бодлого хэрэгжүүлэх болсоноор өрнөдийн улс орнуудын 
жишгээр хөгжих хөгжлийн шатандаа орж, гадаад бодлогоо ч дэлхийн улс орнуудтай уялдуулан 
тухайн үеийн хүчирхэг гүрнүүдээс суралцаж, тэдэндтэй ижил төвшинд очих, өрсөлдөхүйц улс 
орон болгохын төлөө үйл ажиллагаагаа чиглүүлжээ.         
 Мэйжигийн эхэн үед Япон улсын хувьд хүчирхэг, өндөр хөгжилтэй Америк, Европын 
улсын хаана нь ч хүрэхгүй гэдгээ мэдэж байсан төдийгүй хөрш зэргэлдээ орших Хятад, Зүүн 
Өмнөд Ази, Солонгос зэрэг улс орон тэдний эрхшээлд орсон байсан учир тухайн үед дорно руу 
чиглээд байсан өрнийхний эзлэн түрэмгийлэх бодлогоос сэргийлэх үүднээс эх орноо хамгаалах  
зорилгоор Солонгос, Хятад улс руу халдах бодлогыг явуулсан нь илт байна. Эхэндээ Улс орноо 
хамгаалах гэж явуулсан бодлогын хүрээнд хийсэн аян дайнууд нь ялалт авчирсанаар Япон улс 
хүчирхэг гүрнүүдэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нь тэдний Азид ноѐрхолоо тогтоох үндэс болов. 
 Тэгвэл хил хязгаар, улс орны аюулгүй байдлаа хамгаалах үүднээс явуулсан гадаад бодлого 
нь амжилт авчирсанд омогшиж, хил хязгаараа хамгаалаад зогсохгүй цаашид эдийн засгийн ашиг 
сонирхол, хүчирхэг гүрэн болохоо харуулах гэж гадаад бодлогоо Ази руу чиглүүлэх болсон нь 
Манжуурт халдан довтолсон хэрэг явдал, Япон Хятадын дайнаас харагдаж байна. Хүчирхэг гүрэн 
гэдгээ харуулах үүднээс өдөөсөн Япон хятадын дайн нь удааширч, Япон улс дайнд шаардлагатай 
эд материал ялангуяа нефьтийн хомсдолд орж улмаар өмнөд рүү чиглэсэн гадаад бодлого 
явуулсан юм.   

Япон улсын Ази руу чиглүүлсэн бодлого нь эхэндээ улс орны тусгаар тогтнолоо 
хамгаалахад чиглэгдэж байсан бол дэлхийн хүчирхэг гүрнүүдийн төвшинд хүрсэний дараа тэдний 
адил булаан эзлэх, түрэмгийлэх бодлого явуулж байгаад дотоодын нөөц шавхагдаж, арга буюу 
Зүүн Өмнөд Ази руу байгалийн баялаг эрэлхийлсэн гадаад бодлого баримтлах болжээ.      
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Т.Мөнхцэцэг1 
Abstract 
The article aims to describe origins and development of cooperation between Mongolian and Japanese 
researchers, factors affecting it, research directions and trends on the example of the social sciences 
sector. Two stages- from 1970‘s to 1990 and from 1990 to the present are examined.   
 
Түлхүүр үг   
Монгол Япон улсын эрдэмтдийн хамтын ажиллагаа, Соѐлын солилцооны ноот бичиг, нийгмийн 
ухааны салбар дахь хамтын ажиллагаа, судалгааны чиглэл хандлага.  
 
1950-иад оны сүүлээр Улаанбаатар хотноо Олон улсын монголч эрдэмтдийн хурал [23] 

хуралдсан тэр үеэс Монгол Японы эрдэмтдийн хооронд харилцах болсон бөгөөд энэ нь хожмын 
хамтын ажиллагааны эхлэлийг тавьжээ. Түүний зэрэгцээ эрдэмтэн зохиолч Ц.Дамдинсүрэн 1957 
онд Токио хотноо хуралдсан атом устөрөгчийн бөмбөгийг эсэргүүцэх олон улсын бага хуралд 
оролцох үеэрээ японы монгол судлаач эрдэмтэдтэй уулзаж, ном сэтгүүл солилцох талаар санал 
бодлоо хуваалцсан байдаг[4].  

Хоѐр орны шинжлэх ухаан, соѐлын салбар дахь хамтын ажиллагааг бодитой хэрэгжүүлэхэд 
хоѐр хүчин зүйл чухал үүрэг гүйцэтгэжээ. Үүнд: Нэгд, 1972 онд Монгол Япон улсын хооронд 
дипломат харилцаа тогтсон, Хоѐрт, 1974 онд хоѐр орны Засгийн газар соѐлын харилцааг 
хөгжүүлэх тухай ноот бичиг солилцсон явдал судлаачдын хамтын ажиллагааны эрхзүйн нөхцлийг 
бүрдүүлсэн байна. Түүнээс хойш 40 жил гаруй жил өнгөрчээ. Энэ хугацаан дахь хоѐр улсын соѐл, 
шинжлэх ухааны салбарын хамтын ажиллагааг цар хүрээ, агуулгаар нь 1970-аад оноос 1990-ээд 
он, 1990-ээд оноос өдгөөг хүртэл гэж хоѐр хуваав. 

1974 онд солилцсон ноот бичгийн агуулгаас харахад хоѐр орны соѐлын харилцааг нэлээн 
өргөн хүрээг хамрахаар үйлдсэн байна.2 Тухайлбал, дадлага хийгч, жүжигчин, эрдэмтэн судлаач, 
оюутан, тамирчин хийгээд соѐлын салбарт ажиллаж буй хүмүүсийг солилцох, эрдэм 
шинжилгээний ажил хамтран хийх, лекц, кино, уран бүтээлийн үзэсгэлэн гаргах, ном хэвлэл 
солилцох гэсэн 8 зүйлээр соѐл, шинжлэх ухааны салбарын олон талыг хамарсан арга хэмжээ, 
бодлогыг тусгажээ. Эл соѐлын солилцооны ноот бичгийн ач холбогдол нь соѐл шинжлэх ухааны 
харилцааг хөгжүүлэх, мөн хоѐр орны ард түмэн нэг нэгнийгээ ойлголцох үүдийг нээсэнд оршино.  

1970-аад оны дундуур цөөн багш, судлаач Япон улсад очиж судалгаа хийхийн сацуу 
эрдэмтэн судлаачтай санал солилцох, Японы их сургуулиудын номын сан, фондод хадгалагдаж 
буй судалгааны материалтай танилцах, цуглуулах боломжтой болов. Гэсэн хэдий ч 1970-аад оноос 
1990-ээд он нь хүйтэн дайны үе байсан тул харилцаа алгуур, хүрээ нь хумигдмал байлаа. 

Монгол Японы соѐл, шинжлэх ухааны салбарын хамтын ажиллагаа нь 1990 оноос шинэ 
шатанд гарсан гэж болно. 1974 оны ноот бичигт Соѐлын солилцоог өргөн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
тусгасныг нэгэнт дурдсан билээ. Энэхүү ноот бичгийн агуулга бүрэн утгаараа хэрэгжсэн нь 1990-
ээд оноос юм. Түүнээс хойш хоѐр орны соѐлын харилцаа нь олон салбарыг хамрах болов. Түүний 
дотор шинжлэх ухааны салбарын хамтын ажиллагаа нь хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, анагаах ухаан, 
биологи, биотехнологи, шинэ материал судлал гэх мэт байгалийн ухааны, түүх, археологи, 
угсаатны зүй, соѐл, хууль, эдийн засаг зэрэг нийгмийн ухааны чиглэлээр хөгжих болсон юм. Энэ 

                                                     
1Доктор, проф., МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Ази судлалын тэнхимийн  
2 Ноот бичгийн эх хувь Монгол улсын Гадаад харилцааны яаманд хадгалагдаж буй. 
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удаа шинжлэх ухааны салбарын хамтын ажиллагааг нийгмийн ухааны зарим нэг салбараар 
жишээлэн өгүүлье. 

Монгол Японы шинжлэх ухааны салбарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд тодорхой 
нөлөө үзүүлсэн нь монгол, японы судлаачдын Чингис хааны онгоныг хайх “Гурван гол” төсөл 
юм. 

Уг төсөл нь 1990 оноос эхлэж гурван жил хэрэгжсэн. 1990-ээд оны эхэн үе нь Монгол 
улсад өөрчлөн байгуулалт, ардчиллын уур амьсгал орж эхэлсэн үе байв. Тухайн үед Чингис хааны 
онгоныг хайхтай холбоотойгоор зарим нэг буруу ташаа ойлголт гарч байсан ч даван туулсан, 
өөрөөр хэлбэл, Монгол, Японы эрдэмтэн судлаачдын хүчин зүтгэлийн үр дүнд хэрэгжсэн төсөл 
гэж болно. 

Судлаачид Хэнтийн салбар уулс, Онон, Хэрлэн, Туулын сав газарт археологи, геологи, 
этнологи, газар зүй, сансрын мэдээлэл зүй, агаарын болон газрын геофизикийн цогц судалгаа 
хийсэн байна. Түүний үр дүн нь Чингис хааны онгоныг олж тогтоогоогүй ч уг асуудлыг зөв 
шийдэхэд, цаашдын судалгааны чухал үндэс суурь болсон байдаг.  

Хамтын судалгаагаар Чулуун зэвсгийн үеэс XV зууны үед холбогдох бууц суурин, булш, 
хөшөө дурсгал, хадны зураг, бичээс зэрэг хэдэн зуун дурсгалыг шинээр илрүүлж, бүртгэж, газрын 
зурагт тэмдэглэх зэргээр баримтжуулж, баримт мэдээллийн сан бүрдүүлсэн нь шинжлэх ухааны 
үлэмж ач холбогдолтой ажил болсон байна[1, 3, 12, 29, 33]. 

Нөгөөтэйгүүр, ―Гурван гол‖ төсөлд түүхч, археологич, угсаатны зүйч, геофизикч, 
геоморфологич, газарзүйч, палентологич, сансрын нисгэгч, сансрын археологич, геокрилогич, 
геоботаникч гэсэн шинжлэх ухааны 10 гаруй салбарын судлаач эрдэмтэд оролцсон юм. Энэхүү 
хоѐр орны шинжлэх ухааны салбарын хамтын ажиллагаа нь дээрхи судалгааны чиглэлүүдээр 
цаашид хөгжих боломжийг бий болгосон гэж үзэж болно.  

Төслийг хэрэгжүүлэхдээ геофизикийн аргаар судлах газрын гүний судалгаа, сансрын 
тандалтын судалгаа гэх мэтээр байгалийн шинжлэх ухааны хамгийн сүүлийн үеийн техник 
технологид тулгуурлан судалгаа хийхийн зэрэгцээ археологийн хайгуул хийжээ. Мөн төсөлд 
оюутнууд оролцсон бөгөөд тэдний дундаас Б.Цогтбаатар, Б.Гүнчинсүрэн нарын доктор төржээ. 
Тэд тухайн үед японы эрдэмтдийн хээрийн шинжилгээний ажлын арга барил, туршлагаас 
суралцсан нь судлаач болоход үлэмж тус болсныг тэмдэглэдэг. 

―Гурван гол‖ төслөөс улбаатайгаар 20 гаруй жил өнгөрсөн өнөөдөр ч судалгаагаа 
үргэлжлүүлсээр байгаа нь хоѐр улсын эрдэмтэн судлаачдын дунд тогтсон харилцаа, хамтын 
ажиллагааны бодит жишээ юм. Хоѐр орны судлаачид монголын эрт, дунд, шинэ үеийн түүх, 
археологи, угсаатны зүй, бичээс судлал, япон судлал, харьцуулсан хэл, соѐл зэрэг чиглэлээр 
судалгаа хийсээр байна. 

Зарим нэг жишээ татъя. 
 “Эртний Хархорум хотын туурийг хадгалж хамгаалах нь” эрдэм шинжилгээний 

төсөл: 1995-1997 онд монгол японы эрдэмтэн судлаачид ЮНЕСКО-гийн ивээл дор Японы 
засгийн газрын санхүүгийн дэмжлэгээр хэрэгжүүлсэн. Хамтарсан хээрийн шинжилгээгээр 
Хархорум хотын байршлын 1:500, 1:1000 м масштабтай хоѐр төрлийн дэвсгэр зургийг гаргаж, 
туурийн цар хүрээ, хамгаалалтын бүсийг тогтоож, мөн туурийг тойруулан хашаа барьжээ[12, 33].  

”Бичээс” эрдэм шинжилгээний төсөл: Төв Азийн эртний нүүдэлчдийн бичиг үсгийн 
дурсгалт зүйлсийг судлах уг төсөл нь 1994 оноос хэрэгжиж эхэлснээс хойш 20 жил болж байгаа 
бөгөөд Төв, Булган, Сэлэнгэ, Архангай, Өвөрхангай, Завхан, Дундговь, Өмнөговь, Говь-Алтай, 
Хөвсгөл, Хэнтий зэрэг Монголын бараг бүх аймгийн нутагт хайгуул хийж, эртний түрэг, уйгур, 
монгол, хятад, перс, согд, дөрвөлжин, тод бичээс бүхий 50 гаруй гэрэлт хөшөөг судалсны зэрэгцээ 
зарим нэг хөшөөний хугархайг шинээр олсон хэсэгтэй эвлүүлэн бүтэн болгох, үйсэн дээр бичсэн 
номыг Японд сэргээн засварлах зэрэг ажил  хийж буй. Мөн урьд нь илрүүлсэн бичээсийг дахин 
уншиж, галиглан тайлбар хийж, судалгааны эргэлтэнд оруулсан ба ―Бичээс‖ төслийн явцад 20 
гаруй бичээсийг шинээр илрүүлжээ. Хамтарсан судалгааны үр дүнгээ Японд нийтлүүлсэн 
байна[15, 30, 31]. 

“Уушигийн улаан” эрдэм шинжилгээний төслийг 2000-2006 онд ШУА-ийн Түүхийн 
хүрээлэн, Улаанбаатар Их Сургууль, Сока Их Сургууль, Каназавагийн Их Сургуулиудтай хамтран 
хэрэгжүүлжээ[33]. Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын нутаг Уушигийн улааны орчим судалгаа 
хийж, Монгол улс дахь Хүрэл зэвсгийн үеийн буган чулуун хөшөө бүхий хиргисүүр, дөрвөлжин 
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булшны соѐл нэгэн цагт зэрэгцэн оршсон, дараагийн төрт улсуудын соѐлд хэрхэн уламжлагдсныг 
харьцуулан нягталжээ.  

“Зүүн Монголын палеолитын экспедиц”-д Саппорогийн соѐлын өвийн төв, ШУА-ийн 
Археологийн хүрээлэн оролцож, 2004-2006 онд Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Баянмөнх сумдын 
нутгаар урсах Хэрлэн голын сав дагуу чулуун зэвсгийн хайгуул судалгаа хийсэн байна[33].  

―Монголын палеолитын шинжилгээний анги‖ 2006 оноос Саппоро Гакүин Их Сургуулийн 
судлаачидтай Хэнтий аймгийн Батширээт, Биндэр, сумдын нутаг Рашаан хад, Хурх, Өглөгч, Барх, 
Эг, Онон голын сав газраар чулуун зэвсгийн хайгуул хийж, шинэ чулуун зэвсгийн үеэс хуучин 
чулуун зэвсгийн дээд үед холбогдох олон дурсгалт газрын байршлыг GPS-ээр тэмдэглэн 
мэдээллийн сан бүрдүүлсэн юм. 

 “Чинтолгой” эрдэм шинжилгээний төсөл: Хятан улсын үеийн дурсгал Чинтолгойн 
балгасын туурийг судлах ажил хийж байна. 2006-2008 онд Саппоро Гакүин их сургууль, ШУА-
ийн Археологийн хүрээлэнгийн судлаачид Чинтолгойн балгаст геофизикийн хэмжилт хийсэн[33]. 
Түүний зэрэгцээ ойролцоох тууриудыг нягтлан тогтоох зорилготой судалгаа явуулжээ. 2009 оноос 
Нара Их сургууль ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнтэй дээрхи судалгааг үргэлжлүүлж, 
Чинтолгойн балгасны урд орших тоосго шатаах зуухны туурийн судалгааг хийсэн байна.  

“Эртний монголчуудын палеантропологийн судалгаа” эрдэм шинжилгээний төсөл: 
ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, Күмамото Их Сургуультай хэрэгжүүлж байгаа төсөл. 2009--
2010 онд хүрэл зэвсгийн үеийн дурсгал судлах хэсэг Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутаг 
Дарам уулын дурсгалуудыг бүртгэн тэмдэглэж, дөрвөлжин булшинд малталт хийсэн[33]. 
Малтлагаар хүрэл зэвсгийн үеийн эртний нүүдэлчдийн эд соѐлын олдвор олджээ.   

“Эртний төмөрлөг боловсруулалтын үеийн судалгааны экспедиц”- ШУА-ийн 
Археологийн хүрээлэн, Эхимэ Их Сургуулийн судлаачидтай  Монголын эртний төмөрлөгийн 
түүхийн чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажилдаа ороод байна[33]. Эл хүрээнд Дундговь, 
Өмнөговь, Төв аймгийн нутгуудаар хайгуул хийв.  

“Шинэ зуун” эрдэм шинжилгээний төсөл”- нь Чингис хааны Их Аураг ордын туурийг 
судлах, сурталчлах, хамгаалах зорилготой. ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн Нийгата Их 
Сургууль, Кокүгакүин Их Сургуультай хамтран 2001 оноос ―Шинэ зуун‖ төсөл хэрэгжүүлж, 
Чингис хааны ―Их Аураг‖ ордын туурийг судлах, хадгалах, хамгаалах ажлыг эхлүүлээд байна. 
Хөдөө арал нь монголчуудын түүхийн голомт нутгийн нэг агаад тэнд үе үеийн хаад хаан ширээнээ 
заларч, удаа дараа Их Хуралдай чуулж, төрийн хэргийг шийдэж байсан, ―Монголын нууц товчоо‖-
г туурвисан, хааны Их орд, Монголын анхны нийслэл, хожим онгон шүтээний төв удаан 
хугацаагаар төвлөрч байсан нь тогтоогдсон газар юм. Малталтаар нэг барилгын тууринд 3 өөр цаг 
үед холбогдох барилга байсан давхрага илрүүлсэн. Хамгийн доод талд нь Чингис хааны үеийн 
ордон, дундах туурь нь Өгөдэй хааны орд, гуравдахь буюу дээд талын туурь нь Юань гүрний үед 
барьсан их хаадын сүнс сүлдийг тахих тахилын сүм байсан гэж таамаглаж байна. Шинэ зуун 
төслийн судалгааны ажлын эхний үр дүнд үндэслэн Монгол улсын засгийн газар 2003 онд 
―Аврагын балгас‖-ын хамгаалалтын бүсийг 1230 га талбайг хамруулан тогтоосон нь түүхийн 
дурсгалт газрыг хамгаалахад чухал алхам болов.  

Шинэ зуун төслийнхөн хээрийн шинжилгээний ажлын тайлан болон судалгааны үр дүнгээ 
ном, өгүүлэл болгон нийтийн хүртээл болгожээ [21, 35, 36]. Монгол Японы эрдэмтэн судлаачдын 
хамтын ажиллагаа нь зөвхөн судалгаагаа, шинжилгээний ажлаар  хязгаарлагдаагүйг тэдний хийсэн 
ажил харуулж байна. Тухайлбал, Монголын түүхэнд холбогдох дурсгалыг сэргээх, хамгаалах, 
сурталчлахад анхаарлаа хандуулж, бодит ажил болгож ирснийг дурдах нь зүйтэй. Жишээ нь, Япон 
улсын засгийн газрын тусламжаар ―Хархорум музей‖, Аураг ордын туурийг хадгалж хамгаалах 3 
км урт хамгаалалтын төмөр хашаа барьсан байна. Тэрчилэн Монгол улсын засгийн газрын 
дэмжлэгээр Археологийн судалгааны төв байгуулсан зэрэг нь хоѐр орны археологич судлаачдын 
хүчин чармайлт, хичээл зүтгэлийн үр гэж болно.  Дээрхи судалгааны төв, музей нь соѐлын 
дурсгалыг хадгалах, хамгаалах, олон нийтэд сурталчилах зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Соѐлын өвийг хамгаалах хадгалах төсөл хэрэгжүүлжээ. Үүнд, Хэнтий аймагт байдаг 
Рашаан хад, Сэрвэн хаалганы дурсгалт газрын хадгалалт хамгаалалтын төсөл орно. Түүний 
зэрэгцээ Токиогийн соѐлын өвийн хүрээлэн ―Соѐлын өвийн олон улсын хамтын ажиллагаа 
солилцооны төсөл‖-ийн хүрээнд Монголын Соѐл урлагийн газар хамтран монгол, японы соѐлын 
өвийн хамгаалалтын талаар семинар зохион байгуулжээ [20]. 
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Судлаачид сүүлийн хориод жилийн дотор Монголын эрт үе, эзэнт гүрэн, Чингис хааны үйл 
хэрэгтэй холбоотой түүхийн эд өлгийн баримт, олдворыг илрүүлэх, байгалийн шинжлэлийн 
хамгийн сүүлийн үеийн арга зүйгээр он цагийн хамаарлыг нь тогтоох, гүнзгийрүүлэн судлах, 
сэргээн засварлах, хадгалах, хамгаалах, сурталчлан таниулахад чиглэсэн төслүүд хэрэгжүүлээд 
байна. Судалгааны тайлангаа монгол, япон, англи хэлээр хэвлүүлсэн нь Монгол нутагт оршин 
тогтнож ирсэн улсууд хийгээд нүүдэлчдийн түүх, соѐлыг мөшгин судлах гол сурвалж 
хэрэглэгдэхүүн болж буй. 

Мөн 1990 оноос хэрэгжүүлсэн хоѐр орны эрдэмтэн судлаачдын хамтарсан төсөл бол ―Говь, 
нүүдлийн бүс нутгийн судалгааны төсөл‖ юм. Түүх, соѐл, угсаатны зүй, мал аж ахуй, эдийн засаг, 
цаг уур, байгаль экологи, бэлчээр, ургамал, нар салхины хүч зэрэг чиглэлийн Япон, Монголын 60 
гаруй судлаач оролцсон байна.   

Судлаачид зах зээлийн эдийн засагт шилжих явцад хөдөө аж ахуйн нэгдэл задарсан, 
хувийн өмчид тулгуурласан гэр бүлийн аж ахуй хот айл дахин сэргэсэн, тэдэнд нүүрлэсэн 
бэрхшээл, түүнийг даван туулж байгаа малчдад анхаарлаа хандуулсан юм. 1992 онд хийсэн нэг 
жилийн суурин судалгаандаа тулгуурлан ―4 улирал-Нүүдэл‖ баримтат кино хийж, Токио, Оосака 
зэрэг олон газар үзүүлсэн нь япончуудад өнөөгийн Монголын малчдын амьдрал ахуй, түүгээр 
дамжуулан нүүдэлчдийн соѐл, зан заншилын талаар ойлголттой болоход ач холбогдолтой болов. 

Говь төслийнхэн судалгаагаараа малчид байгалийн гамшиг тохиолдоход ч, олон улсын зах 
зээлийн үнийн өөрчлөлтөнд ч бэлтгэлгүй байгааг, мал маллахаа больж, хотод суурьших 
хандлагатай болсныг, хөдөө нутагт хүн ам сийрэгшиж ирснийг, Монголын засгийн газраас 
малчдын талаар дорвитой бодлого явуулахгүй байгаа зэрэг асуудлыг хөндсөн байна. Тэрчилэн мал 
аж ахуй гэсэн уламжлалт үйлдвэрлэлийг ашиг муу, хоцрогдсон салбар гэж үзэх бус, энэ л 
Монголын байгальд тохирсон, өвөрмөц үйлдвэрлэл, амьдралын тулгуур үндэс гэдгийг ойлгон, мал 
аж ахуйг үүрч яваа малчид тэдний орон нутгаа хөгжүүлэх үзэл санааг идэвхитэй дэмжих бодлого 
явуулах шаардлагатай гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. Мөн ―Говь‖ төслийн үргэлжлэл ―Монголын 
нүүдэлчдийн нийгмийн өөрчлөлт, ирээдүйн дүр төрх‖ сэдэвт төсөл хэрэгжүүлсэн байна. Төслийн 
хүрээнд хэд хэдэн ном товхимол хэвлэгдсний зэрэгцээ  судалгааны тайлангаа монгол японоор 
хэвлүүлсэннь өдгөө тухайн үеийн монголын нийгмийн төлөв байдал, зах зээлийн нийгэмд аж 
төрөх болсон малчдын бодол санаа, үйл ажиллагааг нэхэн судлахад үнэтэй хэрэглэгдэхүүн болно 
[6, 7, 6, 9, 10, 11, 24, 25, 27, 28]. 

Сэндай их сургуулийн дэргэдэх Зүүн хойд Ази судлалын төвтэй ШУА-ийн Түүхийн 
хүрээлэн хамтын ажиллагаатай. 2003 оноос 2 жилд 1 удаа Монголчуудын түүх, сурвалж бичиг 
судлалын чиглэлээр олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах, өөрсдийн 
судалгаагаа танилцуулах, санал солилцох зэргээр хамтран ажиллаад 10 гаруй жил болж байна. 
Мөн хурлынхаа эмхэтгэлийг хэвлүүлж, монголын түүхийн судалгааны эргэлтэнд оруулсаар байгаа 
билээ[5, 34]. Түүхийн хүрээлэн нь 2010-2014 онд Шига мужийн их сургууль[17], Оосакагийн 
үндэсний музей, Сэкигүчи төрийн бус байгуулага[16], Васэда их сургууль, Токиогийн гадаад 
судлалын их сургуультай[2] судалгааны төсөл хэрэгжүүлж, олон улсын эрдэм шинжилээний хурал 
зохион байгуулах зэргээр хамтран ажиллаж байна. 

Монголын шинэ үеийн түүхээр хамтарсан судалгаа хийсний дотор Халх голын байлдааны 
асуудлыг ч хөндөн судалжээ. Эл асуудлаар 1989 онд Монгол, ОХУ, Японы хамтарсан эрдэм 
шинжилгээний бага хурлыг Улаанбаатарт  анх зохион байгуулснаас хойш Москва, Токио хотноо 
хуралдаж, нийт 3 орны судлаачид 6 удаагийн хурлаар 84 илтгэл хэлэлцүүлсэн байна. Түүний 
зэрэгцээ монгол японы эрдэмтэн судлаачид өөрсдийн байр сууринаас өгүүлсэн хэд хэдэн ном 
товхимол хэвлүүлжээ[32]. Түүний үр дүнд Халх голын дайны түүхийг гурван талын материалд 
тулгуурлан бодит үнэнийг олохын төлөөх судалгаа гүнзгийрсээр байна.     

Мөн Токиогийн Гадаад Судлалын Их Сургуулийн монгол судлаач эрдэмтэд Монголын 
Үндэсний Архивын газар[14], ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэн[2], МУИС-ийн[8] судлаач эрдэмтэдтэй 
удаа дараа олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж, илтгэлийн эмхэтгэлээ 
Монгол хийгээд Японд хэвлүүлжээ. 

Түүний зэрэгцээ Монгол улсад Японыг судлах явдал чухалчлагдах болсон юм. Энэ нь хэд 
хэдэн шалтгаантай холбоотой. Зах зээлийн тогтолцоонд шилжээд удаагүй манай улсын тухайд 
хэдийнээ зах зээлийн гольдролоор хөгжиж ирсэн Япон улсын туршлага, сургамжаас суралцах 
явдал чухал байлаа. Үүний сацуу монголчуудын дунд Япон улсыг танин мэдэх гэсэн сонирхол 
өссөн явдал юм. 1998 онд МУИС-ийн социологийн тэнхим, Японы хэл судлалын хүрээлэнтэй 
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хамтран Монгол улсад ―гадаад хэлний тархалтын судалгааг хэрэгжүүлсэн бөгөөд санал асуулгаар 
япон хэл сурах хүслийг төрүүлж буй шалтгааны дотор судалгаанд хамрагсдын 58.1% нь шинэ 
мэдээлэл мэдлэг олж авахад, 38.3% нь японы соѐлыг ойлгоход[26] гэж хариулжээ. Санал асуулгаар 
гарсан монголчуудын энэ бодол санаа өдгөө ч нэг их өөрчлөгдөөгүй гэж болно. Монголын япон 
судлалын нэг онцлог нь нийгэмд үүссэн дээрхи хэрэгцээнээс үүдэн харьцангуй  богино хугацаанд 
судалгааны өргөн хүрээг хамрахад хүрсэн байна. Өөрөөр хэлбэл, японы эдийн засаг, хууль, улс 
төр, боловсролын тогтолцоо, түүнчилэн түүх, соѐлыг судлах гэх мэт. Энэхүү судалгааг хийхдээ 
японы судлаачидтай хамтран судалгаа хийх буюу төсөл хэрэгжүүлж ирсэн бөгөөд үүнд япон фонд 
үлэмж үүрэг гүйцэтгэжээ. Мөн 1975 оноос дотооддоо япон хэлтэй боловсон хүчин бэлтгэх болсон 
нь япон судлал Монгол улсад хөгжих нэг хүчин зүйл болсон байна. Өдгөө ШУА-ийн Олон улс 
судлалын хүрээлэн, МУИС-ийн Япон судлалын тэнхим Монгол улс дахь Япон судлалын хоѐр 
нөлөө бүхий төв болжээ. МУИС-ийн Япон судлалын тэнхим нь Токиогийн гадаад судлалын их 
сургууль, Оосакагийн гадаад судлалын их сургууль, Азийн их сургууль, Нийгата их сургуулийн 
эрдэмтэн профессоруудтай хамтран ―Японы түүх, соѐл‖(1993),‖Монгол, япончуудын байгалиа 
дээдлэх уламжлал, орчин үе‖(2001), ‖Зүүн Азийн гэр бүлийн тогтолцооны уламжлал, өөрчлөлт-
Монгол, Япон, Солонгосын жишээгээр‖(2002), ―Япон хэл, түүх, соѐл, эдийн засаг, улс төрийн 
судалгаа‖(2008-2010) зэрэг хэд хэдэн хамтарсан судалгааны төсөл хэрэгжүүлсэн хийгээд энэ нь 
Монгол дахь Япон судлалыг хөгжүүлэхэд түлхэц үзүүлсэн юм[13, 19, 37, 38]. Мөн МУИС-д 
Нагояа их сургуулийн Японы хуулийн сургалтын төв 2006 онд байгуулагдсан бөгөөд японы 
хуулийн түүх, тогтолцоо, нийгэм хуулийн харилцаа зэргийг сурч, судалдаг.  

Хоѐр орны эрдэмтэн, судлаачдын хамтын ажиллагаа идэвхижсэн 1990-ээд оноос хойш 20 
гаруй жилийн хугацаанд судлаачид археологи, түүх, бичээс судлал, угсаатны зүй, нүүдэлчдийн 
соѐл, япон хэл-орон судлал зэрэг салбарт эрдэм шинжилгээний төсөл хэрэгжүүлж, симпозиум 
зохион байгуулахын зэрэгцээ хэдэн арван нэг сэдэвт зохиол, өгүүлэл, илтгэлийн эмхэтгэл, хээрийн 
шинжилгээний тайлангаа хэвлүүлсэн нь тухайн тухайн чиглэлийн судалгааг гүнзгийрүүлжээ. 
Түүний сацуу Монгол, Японы эрдэмтэн судлаачдын нийгмийн ухааны салбар дахь хамтын 
ажиллагааны үр дүнд судалгааны чиглэл олон талыг хамрах болсны дээр цар хүрээ улам өргөжих 
хандлагатай байгаа нь хэрэгжүүлсэн төсөл, судалгааны өнөөгийн төлөв байдал, цаашдын 
зорилгоос нь харагдаж байна.  
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МОНГОЛ, ХЯТАДЫН ДУУ, ХӨГЖМИЙН УЛАМЖЛАЛТ  

ТҮҮХЭН ХАРИЛЦААГ ХӨНДӨХҮЙ 
 

Л.Одонтуяа1 

 Abstract 
 We are living in the era of globalization, when cooperation between nations is based on mutual 
understanding, peaceful agreements are made to deal with conflicts, commercial, economic and cultural 
relations develop in broad aspects. 

 Culture and art are important aspects for development of trust and friendship between nations and states. 
The historical traditions of cultural relations between Mongolian and Chinese people are viewed on the 
ground of below mentioned reasons: 
-Since the ancient times the geographical position of Mongolia and China implied a common border, so 
trade, economic, cultural relations developed a long time ago; 
In over two hundred years of oppression by the Chin empire the Mongolian and Chinese people developed 
friendly ties and shared their joys and sorrows; 
-A fact that groups of Chinese people resided in a sparsely-populated Mongolia, marrying Mongolian, 
living for their entire lives in the country, having children, created conditions for introduction of Chinese 
words into Mongolian folk songs; 
-Mongols went with caravans to China to engage in trade; 
-The frame of mutual relations has expanded even further at present; 
-Existence of Chinese words in Mongolian folk songs is not related to poor vocabulary or lack of words for 
common use, but rather indicates that Mongolian were intellectually capable of enriching their vocabulary 
with foreign words. I hope that the issue of Mongolian-Chinese relations in the field of culture and music, 
raised in this paper, will contribute, even if in a small measure, to further harmonization of cultural 
relations of our countries. If researchers pay attention to further careful study of the links between 
Mongolian and Chinese folk songs from theoretical and historical point of view, enriching it with new facts 
and evidence, developing and determining its future, the tradition of Mongolian-Chinese cultural relations 
will become even more comprehensible. 
 
 Түлхүүр үг  
соѐлын харилцаа, ардын дуу, хөгжим, зан заншил, шашин шүтлэг, оюуны өв соѐл,  Хүннү, 
нутагшсан хятад, төвд үг  

  
 Түүхэн урт үеийн турш хөрш зэргэлдээ оршдогийн хувьд аль нэгэн үед хэн нэгийгээ 
хялайн үздэг удаа гардаг байсан ч өөр нэгэн үед бие биедээ тусалж, хамтран ажиллах зэргээр хүн 
төрөлхтөнд байдаг жам жишгээр хөгжиж ирсэн Монгол, Хятадын соѐлын харилцааны түүх нь 
олон талтай, өргөн хүрээний асуудлыг хамаатгадаг.  
 Монгол-Хятадын харилцааны түүхэн тоймыг авч үзвэл улс төр, эдийн засаг тухайлбал 
худалдаа наймааны асуудал зонхилж, соѐлын харилцаа хомс судлагдсан бололтой юм. Чухам 
үүнээс үүдэн энэ удаа Монголын төрт улс байгуулагдсан үеэс ХХ зууны эхэн буюу Чин гүрний 
төгсгөл хүртлэх хугацаанд тус хоѐр орны соѐлын харилцааны бүрэлдэхүүний хэсэг болсон 
талуудын дуу, хөгжмийн уялдаа холбооны уламжлалын заримыг тойм төдий хөндөхийг зорьсон 
болно. Энэхүү сэдвийг дэлгэрүүлэн үзвэл судалгааны суурь бүтээл болон өргөжих магадлалтай.  
 Ардын дуу, хөгжим нь Монгол, Хятад орнуудын өвгөд дээдсээс бидэнд өртөөлөн ирсэн 
соѐлын үнэт өв, чухамдаа эрээд олдохгүй эрдэнэ, сураглаад олддоггүй сувдтай зүйрлэж болох 
оюуны хэрэглээ билээ. Ардын дуу, хөгжим нь агуулгаараа тухайн цаг үеийн нийгмийн амьдрал, 
тэмцэл, хүсэл мөрөөдөл, түүхэнд мөнхрөн үлдсэн бодит хэрэг явдал, уусан ус, унасан газар шороо, 
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эцэг, эх, элгэн саднаа мөрөөдөх, аж байдлаа уянгалан магтах, амрагийн сэтгэлийг зүйрлэн 
илэрхийлэх яруу сайхан эгшиглэнг хадгалж байдаг. Нэр үл мэдэгдэх чадамгай зохиолч, яруу 
найрагч, хөгжимчний өөдтэйхэн бүтээл бол ардын дуу болон улирч он цагийг элээдэг нь илт юм.  
Ардын дуу, түүхийн хувьд тухайн орны зан заншил, төр шашны судлалд ховор чухаг 
хэрэглэгдэхүүн болдог. Нэгэн үе нүүдэлчдэд сууршмал орны соѐлын нөлөө гүн гүнзгий туссан 
байдаг тухай ойлголт давамгайлж байв. Миний хувийн бодлоор бол үндэстнүүдийн соѐлын 
харилцаа хоѐр талтай байдаг жишигийн дагуу Монгол, Хятад орны соѐл харилцан нөлөөлж 
ирсэнийг үгүйсгэх аргагүй.  
 Энэ удаа бид эртний монголчуудын дуу хөгжмийн соѐл Хятадад хэрхэн нэвтэрсэн хийгээд 
Монгол ардын хожуу өрнөсөн дуунд хятад, төвд үгүүд хэрхэн орж нутагшсаны заримыг авч үзлээ.  
 Сэдвийг бэлтгэхэд Монгол улсын соѐлын гавъяат зүтгэлтэн ХХ зууны алдарт дууч 
Ж.Дорждагва, урлаг судлаач Ж.Бадраа, У.Загдсүрэн,  Я.Ганбаатар Ш.Эгшиг нарын туурвисан 
бүтээлүүд болон С.Мөнхсайхан ―Монгол хэлний хятад гаралтай үг‖ (2014), С.Мөнхсайхан 
―Монгол ардын дууны яруу найраг дахь хятад гаралтай зарим үгийн тухай‖ Боть I, 33 (2008), 
О.Сүхбаатар ―Монгол хэлний харь үгийн толь‖, Н.Балжинням ―Монгол хэлний гадаад үгийн толь‖ 
зэрэг зохиолтой танилцаж ӨМӨЗО-ны Ардын хэвлэлийн хорооноос 1979 онд анх удаа хэвлэн 
гаргасан Ү.Наранбат, Д.Ринчин нарын эмхэтгэсэн Монгол ардын дууны 1858 тал хуудас бүхий 
дээд, доод хоѐр ботид орсон 552 дууны үгэнд судалгаа хийсэн болно.  
 
 а. Монгол, Хятадын дуу, хөгжмийн харилцааны шижим 
 Монгол, Хятадын дуу, хөгжмийн уялдаа холбоог эртний Хүннү нарын үеэс хөндөе. 
Монголын анхны төрт улс Хүннү нар уртын дуу дуулдаг байжээ. Сурвалжид бичсэнээр: МЭӨ 121 
онд Хүннү нар Ганьсу муж дахь Циляньшан хэмээх уул, Яньчжи нуруу хоѐроо Баруун Хань улсад 
булаагдаад уртын дуу бололтой нэгэн дууг дуулдаг болсон аж. Тэр дуунд ―Цилянь уулаа алдаад 
зургаан хошуу мал маань өсөхөө болилоо. Яньчжи уулаа алдаад авгай нар маань энгэсэггүй болоо‖ 
гэсэн гунигийн бадаг орсон байна. Хүннүчүүд орой үдшийн цагт цуур, лимбэ, морин хуур, хэл 
хуур зэргээр хөгжимдөж, дуу дуулан наргидаг байжээ. Хүннүд олзлогдсон Хятадын элч МЭӨ 80-
аад оны үеэст Хүннүчүүдийн дунд амьдрахад оройн цагаар цуур хангинан, адуу янцгааж, үхэр нь 
мөөрөөлдөөд нойр авахуулахгүй байв гэж бичсэн байна. (Монгол улсын түүх. 2003 он. Тэргүүн 
боть. тал 240). Хүннү нарын дуу, хөгжим Хятадын хаад, ноѐдод сүрхий таалагдаж байсан баримт ч 
үзэгддэг. МЭӨ I зууны үед Хүннүгийн Шаньюй, олзлогдон дагаар орсон хятад жанжин Ли Линг, 
Байгал нуурын тэртээ нутаг заагдан суусан Хятадын элч асан Сүн-Үгийн зүг илгээж, хөгжим 
тоглуулан найр хийж байжээ. Зүүн Хань улсын Линди (168-190) хаан Хүннү нарын хувцас, гэр, 
хэнгэрэг, лимбэ, бүжгэнд дуртай байсан тухай мэдээ бий (Фань Е. Зүүн Хань улсын түүх. Шанхай. 
1894. 23-р дэвтэр, тал 108. Г.Сүхбаатар. Монголчуудын эртний өвөг. тал 131-132). Энэ нь Хүннү 
нарын хөгжмийн аялгуу Хятад хүмүүсийн сонирхлыг татаж байсны гэрч гэлтэй. Хүннү нарын 
хөгжмийн аялгуунд Хятадын зохиолч шүлэг бичиж байсан баримт байдаг. 95 онд Өмнөт Хүннү 
нар Хятадад довтлохдоо шүлэгч эмэгтэй Цай Веньцзийг олзлон авчээ. Тэрээр ―Ху нарын цуурын 
эгшгийн 18 бадаг‖ хэмээх шүлэг бичиж Хүннү нарын дуу хөгжмийн эгшиг аялгуунд оруулсан нь 
олонд ихэд алдаршсан байна (И.С.Лисевич. Древнекитайская поэзия и народная песня. М. 1969. 
стр. 115-118). Хүннү нарын дуу, хөгжим энэ мэтээр Хятад болон бусад олон оронд нөлөөлсөн байх 
юм. 
 Хүннү нарын дараа, Монгол нутагт оршиж байсан олон ханлиг, Сямби, Муюн,Тоба нар ч 
дуу, хөгжмийг эрхэмлэн үздэг байжээ. Тэдний дуулж байсан хоѐр дууны үг эртний Хятад 
орчуулгаар үлдэн өдгөө хүрч ирэв. Малчдынх нь дуулж байсан нэгэн дууны үгийг Хятад хэлээс 
Монгол болгон хөрвүүлсэн нь:  
 ―Инь уулын хормойд 
 Чилэ голын савд 
 Нүүдэлчдийн өргөө гэр 
 Нэлгэр талыг бүрхэнэ. 
 Хаврын ногоо шиг, Тэнгэр хөхрөнө. 
 Хаяа хярхаггүй тал цэлийнэ.  
 Үлээх салхинаа өвс үеэлзэнэ.  
 Үхэр, хонио хариулнам‖ 
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 Өөр нэг дуу нь ах, дүү Муюн Гүй хаан, Түгүхүнь ноѐн нарын нэртэй холбоотой. Энэ хоѐр 
адууны ноцолдооноос болж өөр хоорондоо муудалцаад ах Түгүхүнь нь дүүгээ орхин алс баруун 
зүгийн Хөх нуурт өөрийн аймгийг авч очин нутаглажээ. Муюн Гүн ахынхаа өмнө буруугаа хүлээж 
хичнээн ятгасан ч буцаж ирсэнгүйд гунигласнаас ―Ахын дүү‖ дуу төржээ. Уг дууны үгийг Хятад 
хэлнээс Монголд хөрвүүлсэн нь:  
 ―Ах минь явчаад эргэж ирсэнгүй 
 Амь аминаасаа салж одох нь хялбар  
 Ахин бие биетэйгээ уулзах хэцүү 
 Адуу ноцолдоно. Хүн ноцолдохгүй 
 Дайсагналцах нь хүмүүст ч бий 
 Дайсагналцах нь адуунд ч бий. 
 Та Байгаль (Куэнь лүнь уулын салбар) уул тийш явсан  
 Түмэн газар надаас холдсон  
 Уул Лүн (Шэньси, Ганьсү мужийн зааг Вэй голын эхэн) нь өндөр  
 Уул Инь нь хүйтэн. 
 Энд ах минь үзэгдэхгүй нь  
 Элэг зүрхийг минь шимшрүүлнэ‖ гэсэн байх юм. Эдгээр баримт нь эртний монголчуудын 
дуу, хөгжим, Хятадын оюуны соѐлд мэдэгдэхүйц нөлөөлж байсны нотолгоо мөн. Чингэхдээ 
Монгол, Хятадын дуу, хөгжмийн харилцаанд зөвхөн Монголын тал давуутай нөлөөлсөн гэж 
дүгнэвэл хэтрүүлэг болно. YIII-IX зууны үед Монгол нутагт ноѐрхож байсан феодалын түрүү 
үеийн Уйгурын хаант улсын язгууртнууд Хятадаас ордны ѐслолын хөгжим захиалан авч 
хэрэглэдэг байжээ (Н.Я.Бичурин. Собрание сведении о народах, обитавших в Средней Азии в 
древние времена I том. стр. 223). 
 IX-XII зуунд Монгол нутагт оршиж байсан Хятан гүрний үед хөгжмийн боловсрол их 
хөгжиж, хааны ордонд хэнгэрэг, бишгүүрийн эзэн хэмээх албан тушаалтан, дуучид, бүжигчдийн 
хэсэг бүлгүүдтэй болсны зрэгцээ Хятадын хөгжмийн зарим зохиолыг авч хэрэглэдэг байжээ. 
(БНМАУ-ын түүх. УБ. 1966. Тэргүүн боть, тал 162). Сурвалжид бичсэнээр хааны ордон нь 
хятадаас авсан 80 төрөл хөгжим оролцсон чуулгатай байсан тухай мэдээ байдаг. Хятанчууд цэрэг 
үдэж мордуулах, буух, анд явах, хааны ордны ѐслолд хэрэглэх дуу, хөгжмийн хэв журмыг тогтоож 
байжээ. 
 Их Монгол улсын үед ѐслол хүндэтгэлд дуу хөгжим тэргүүн зэрэгт тавигдаж, овог 
ханлигуудын дуу хөгжмийн өнгө аяс шинэ шатанд гарч, дэг дэглэм нь төгөлдөржсөн ажээ. Хааны 
ордонд 350 хүний бүрэлдэхүүнтэй их найрал хөгжим байсан мэдээ байдаг. Сэтгүүлч С.Бадарч, 
доктор С.Дулам нарын бичсэнээс үзвэл ―1207 оны цагаан сарын шинийн нэгэнд эзэн Богд Чингис 
өглөөний бүгд ѐслолыг үйлдэн гүйцээж, Өөлөн эхэд очиж золгоод ордондоо морилон ирэхэд нь 
гүн хөгжим үүсгэж, арван анхимлын хүж зандан шатааж, зуун түшмэл гурвантаа мөргөн, ихэд 
хүндэтгэн угтсан байна. Тэгэхэд нь эзэн Богд Чингис ―энэхүү дохио тэмдэг, жагсаал хөгжим 
нийтээрээ цөм Өмнөд Дундад улсын хууль дүрэм болой. Энэ дүрмийг хэрэглэхэд хэдий үл болох 
газаргүй боловч үүний дотор бас нэгэн зүйлийн гэм буюу дээрэнхүй омгийг төрүүлэх муу чанар 
байна. Эдгээр зүйлийн ѐслол хөгжмийн дүрэм хэмжээ ба өнгөн байдал сүрдээх, цочоох төлөвтэй, 
манай хойт газар хэрэггүй‖ гэсэнд олон сайд, түшмэл цөм зөвшөөрч ―Энэ зарлиг түмэн үеийн 
тасархай сургаал болтугай‖ гэсэн байх юм. Энэ нь Чингис хаан дуу, хөгжмийг хичнээн их чухагт 
үзэж байсны үнэлэмж мөн. Энэ зэрэгцээ дуу хөгжим бол харь орны бүтээлийг хуулбарлан 
эгшиглэхэд биш Монгол үндэстний онцлог дээр суурилсан байхыг сургасан, одоо ч ач холбогдлоо 
алдаагүй сургаал юм. Чингис хааны зарлиг хэрэгжиж Их гүрний үед урт, богино монгол дууны 
зааг тодорч, төрөл зүйл нь баяжин төлөвшжээ.  
 Урлаг судлаач эрдэмтэн Г.Ринчинсамбуугийн тодорхойлсноор ―... Халх монголын ―Эртний 
сайхан‖ хэмээх дуу бол Нэгдсэн Их Монгол улсын төрийн дуулал, их айзмын дуу‖ юм. Энэ дууны 
шүлгээс ганц бадгийг сонирхуулахад:  
 ―Зээ, эртний сайхан ерөөлөөр  
 Энэ Монголын орондоо  
 Эзэн Чингис хаан-бээр  
 Тэнгэр мэт заяатай  
 Тэгш таван ухаантай‖ гэх зэргээр эзэн Чингис хаанаа их төрийн сүлд бэлэгдэл болгон 
дуулж байжээ.  
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 Мэсийн хүчээр байлдан дагуулсан Монголын эзэнт улсын нэг хэсэг болсон хятад төвтэй 
Юань улсын үед өмнөт орны чийглэг уур амьсгалтай орчинд морин хуурны царны арьс суларч хөг 
алдагддаг байжээ. Тэгэхэд нь монгол хаад, ноѐд тухайн газар орон, цаг уурт тохиромжтой 
хөгжмийн зэмсгийг сонгож, төрийн ѐслолын зохиолуудыг тоглуулж байсан мэдээ байдаг. 1260 
оны үед Хувилай хаан ―Их хөгжмийн яамыг‖ үүгэж, 550 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй их найрал 
хөгжмийг нээн ажиллуулж байсан мэдээ бий (У.Загдсүрэн. Монгол дууны судлалын товч тойм. 
УБ. 1975 он. Тал 4.) Юань гүрний иргэдийн зонхи нь хятадууд байснаас хятад хэлээр зохиол 
бүтээлээ туурвиж байсан ихэс дээдэс, төрийн зүтгэлтэн, ноѐд, түшмэд, ард гаралтай сэхээтнүүд ч 
мундахгүй байжээ. Өвөр Монголын судлаачдын тооцоо судалгаагаар хятад хэлээр зохиол бүтээлээ 
туурвиж байсан монголчуудын тоо 230 шахам хүн, тэдгээрийн хэдэн зуун зохиол бүтээл олджээ. 
(Mongolia an international annual of mongol studies. vol (42) 2008.59). Эдгээрийн дотроос чухамхүү 
дуу болон үлдсэн судалгаа хомс юм.  
 Цаг хугацааны хувьд авч үзвэл монгол ардын дуунд нутагшсан хятад, төвд үг нь XIII 
зуунаас наашлан хятадын Мин, Чин төрт улсын үе буюу XX зууны эхэн хүртлэх үед холбогдоно 
хэмээн үзэж байна. Үүнтэй уялдуулан ардын аман зохиолын дээжис Монгол ардын зарим дуунд 
дархлан үлдсэн хятад үгийн тоймыг үзье.  
 
 б. Хятад үг орсон ардын дуунууд 
 Монголчууд, байлдан дагуулсан орныхоо соѐлын ололтод амтархан шунаж олзуурхан 
хятад хэлний зарим үгийг шохоорхон дууныхаа шүлгийн урын санг баяжуулдаг байжээ. Энэ нэгэн 
жишээнд монголчууд нийтээр түгээмэл мэддэг ―Арван тавны сар‖ хэмээх дууны шүлгийг дурдаж 
болно. Уг дуунд:  
 ―Арван тавны сар нь  
 Агаар тэнгэртээ дэнлүү 
 Арван тавтай шуужуу нь  
 Аав ээждээ дэнлүү‖ гэсний ―дэнлүү‖ гэдэг хятад үг хэвээр орж ирсэн бол ―шоожи‖ гэдгийг 
хазгайдуу хэлэлгээр өөрийн болгон зохицуулан хэрэглэсэн байдаг. Энэ мэтээр үзэсгэлэн гоо 
охидын цэцэглэн торниж байгаа зохиомол нэрийг сонгохдоо ―цэцэг‖ хэмээх үгийн оронд “хуар” 
хэмээх хятад үг хэрэглэх нь олонтаа тохиолдоно. Жишээ нь: ―Ялин хуар‖ ―Үүлэн хуар‖, ―Хэен 
хуар‖ г.м. Барга ардын дуу ―Үүлэн хуар‖-ын шүлгийг аваад үзье: 
 Баруун дээр гарахлаар  
 Багын залуу үүлэн хуар  
 Багын залуу үүлэн хуар 
 Багачууд дотроо үзүүр (сайхан) нь хө гэжээ. Харь хэлний үг идээшсэн хэлэндээ хүний нэр 
болох хүртэл хэрэглэгдэнэ гэдэг нь мэдээж урт хугацааны замыг туулсан байж таарна. Энэчлэн 
―Чин хай нуур‖ хэмээх дуунд: 
 Чин хай нуурын давс нь  
 Шаатан (хятад үг. нунтаг элсэн чихэр) болон чихэр шүү  
 Саруулхан төрсөн Чин сай хуар чинь  
 Саран болоод наран шүү дээ хө‖ гэсэн байдаг. Энэ мэтээр Хятад зарим ормол үг нь шинэ 
нутагт идээшин зохицож, улмаар Монгол үг шиг болон хувиран өөрчлөгдсөн байна. Жишээ нь: Хэ 
хуар. (нийлмэл үг).  
 Утга гүн, үг цөөн, цээжлэхэд хялбар, амьдралд дасан зохицсон, толгой холбон яруу 
сайхнаар зүйрлэн, маш чадамгай шүлэглэсэн Монгол, Хятад үгтэй дууны нэгэнд ―Ум зандан 
ширээ‖ орно.  
 Түүнд өгүүлэхдээ: 
 Далай цагаан гэрүүд байна 
 Давсанд дарсан шанцай байна  
 Давхар голтой байцаанууд нь  
 Дараа дараалан ургаад байна гэж дуулдаг бол сархадын тухай дуунд:  
 Мэлхий мэлхий нэг амтай даа  
 Дөрвөн хөлтэй, хоѐр нүдтэй дээ  
 Дэвхэрч цовхроод зүнзэнд орох бий дэ 
 Зүнзтэй архийг хэн маань уух вэ? гэсэн байна.  
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 Өвөрлөгчдийн шог хошин дууны нэг сэтгэл татам үзэсгэлэнт эмэгтэйд эмч лам (маам)-ын 
эргэлт хэмээх дуунд: 
 Шууд л хайртай Валин чамайгаа  
 Маам нь эргэхээр мордсон хө  
 Шуубон (шообин хятадаар хайрсан боов) болоод маахуур (хятадаар махуа сүлжмэл 
гурилан боов) 
 Гучин хоѐрыг ганзгалсан хө  
 Шугуй болоод модыг дамжсаар  
 Арван зургаагий нь гэчихжээ хө гэжээ. 
 Ийнхүү Монголын ардын дуунд хятад үг (Уул ус, ургамал, хот суурин, эд агуурс, хүнсний 
зүйл, хүний нэр, албан тушаал, зэрэг дэв, буу зэвсгийн нэр) орсон дуу 50 гаруй байна. (зарим 
нэрийг хавсаргав).  
 Өвөр Монголын таван зуун дууны түүвэрт ороогүй хятад үг орсон монгол ардын дуу олон. 
Үүнээс энд зөвхөн хоѐр дууг төлөөлүүлэн авч үзье.   
 ―Цонхон дээр суусан ялаа нь бол  
 Цочоод нисэх нь зэвүүнхэн байдаг юм аа‖ гэдэг дууны ―цонх‖ гэдэг хятад үг нь орон 
барилгад гэрэл оруулах ―гэгээвч‖ юм. Үүнийг анхны утгаар нь хэрэглэхийн зэрэгцээ сургуулийн 
газар хуваарт цагтаа хичээл эс орохыг ―цонх гарах‖, ―цонхлох‖, ―цонхтой байх‖ гэх зэргээр хэлнэ. 
Ингэж зарим дуунд орсон хятад ормол үгийн утга монгол хэлэнд өргөжин шинэ утга санаа 
үүсгэдэг удаа ч бий.   
 Хоѐр дахийг Ган төмөр гэдэг дууны үгээс сонирхож болно.  
 Ган төмөр гайгүй  
 Галд орохоор уярана 
 Ганихарсан сэтгэл гайгүй  
 Хүний үгийг дагана гэдэг.  
 Энд дурдсан ―Ган‖ гэдэг хятад үг нь монголоор маш хатуу төмөр, оросоор ―сталь‖, англиар 
―steel‖ гэдэг . Энэ нь хятад ормол үгс монгол хэлнээ идээшиж, улмаар монголчуудын өргөн 
хэрэглээний үгс болсныг харуулна.   
 Монгол ардын дуунд хятад үг хэлээд олон байгаа нь хятад үг монголчуудын ярианы 
хэлэнд эрт дээр үеэс өргөн хэрэглэж ирсэнтэй холбоотой. Учир нь сүүлийн зуугаад жил буюу ХХ 
зууны турш улс төр, эдийн засаг, соѐлын хүрээнд хамгийн ойр дотно харилцаатай байсан Зөвлөлт 
Холбоот Улсаас Монгол ардын дуунд ийм олон нэр томъѐо ороогүй байна. Нэгэн үе харь хэлийг 
адил тэнцүү хэмээр хэрэглэхийг санаархсан монголын зарим сэхээтэн хятадаар хэлдэг зарим үгийг 
оросчлох санаа сэдэхдээ ―Дэнлүү гэхийг ―Пинар‖ гэх санал дэвшүүлжээ. Тэгэхэд нь манай монгол 
хэлний нэрт эрдэмтэн Бямбын Ринчин гуай энэ саналыг эрс эсэргүүцэж, хэрэв ингэхэд хүрвэл  
 Арван тавны сар нь  
 Агаар тэнгэртээ (дэнлүү) ―пинар‖ гэж дуулах уу хэмээн няцаасан гэдэг.  
 Монгол дуунд Орос хэлний үгтэй харьцуулахад  хятад үг давамгайлж байгаа нь догшин 
эриний дуулиант хэрэг явдалд бусдаас хавьгүй ихээр татагдан оролцсон Монгол, Хятад хоѐр 
үндэстэн ард түмний соѐл урлагийн харилцаа олон зуун жилийн тэртээгээс эхэлсэнтэй холбоотой 
байсны  илрэл яах ч аргагүй мөн.  
 
 в. Төвд үг орсон ардын дуунууд 
 ХYII-XIX зууны Монголын соѐлын онцлог нь шарын шашин Монголчуудын оюун санаанд 
ноѐрхох байр суурьтай болж, сүм хийд ноѐлогч ангийн голомт болон хувирсан нөхцөлд төвд үг 
монгол нутагт идээшиж, ардын дуунд түгээмэл үзэгдэх болжээ.  
 Бид эхлээд бурханы шашин дэлгэрсэн, ихэс лам нарыг магтсан, хойт насаа бодсон, сайн 
үйлсийг хүссэн дуунуудаас хөндье. Өвөрлөгчид ―Дэлгэр сайхан хангай гэдэг дуундаа:  
 Сарнай гэгч тал байна 
 Юун ч сайхан тал вэ 
 Шашин бурхан дэлгэрсэн  
 Юутай сайхан орон вэ 
 Будлан гэгч уул байна 
 Юун ч сайхан уул вэ 
 Бурханы шашин дэлгэрсэн  



 
 

212 
 

 Юутай сайхан орон вэ  
гэсэн бол ―Ар талын арц‖ хэмээх дуунд: 
 Баян өндрийн сүм нь  
 Баруун талдаа овоотой  
 Хоѐр талдаа Чойжинтой 
 Хоѐр алтан ганжиртай гэнэ. Эсхүл 
 Шандын голын эхэнд 
 Шарлаж боссон дуган  
 Тэр юун дуган вэ? 
 Манай богдын залрах дуган. 
―Нарийн шаргал морь‖ дуунд: 
 Нарийн шаргал морио  
 Наадмын түрүүнд унам зэ 
 Нар болсон Богдыгоо  
 Намрын сард залнам зэ 
 Мөнгөн амтай бишгүүрийг  
 Мөрийнхөө дунд татнам зэ 
 Мөргөл болсон богдыгоо  
 Мөнгөн ширээндээ залнам гэж дуулдаг байв.  
 Өршөөл эрсэн дуунуудаас авч үзвэл ―Мянган зуугийн бараа‖  
 Хойт уулын энгэрт  
 Хорин нэгэн дара эх  
 Хойтын гэгээн замыг  
 Хутагтын гэгээн өршөөгөөрэй.  
―Нарийн голын бургас‖ дуу:  
 Нарийн голын бургас нь  
 Нааш цааш ганхана 
 Намайг чамайг хоѐрыг  
 Наран банчин өршөөтүгэй гэжээ.  
 Хүсэл хагацлын дуунд шашны номлол хэрхэн туссаныг сонирхоѐ. Өвөрлөгчийн Хан Шиү 
ин хэмээх зохиомол нэр бүхий охин, нутгийн нэгэн залуутай айл гэр болохоор тохиролцсоныг аав, 
ээж нь зууч хүний үгэнд хууртан бусдад богтлон өгчээ. Хайртыгаа санан мөрөөдсөн залуу доорхи 
дууг зохиосон домогтой.  
 Алтан ганжуурыг уншуулах авгай нар хө  
 Алтан дэлхийд дахиж төрөхөө бодсон юм болов уу 
 Ангаа бага (энхрийлсэн үг) Шиү ин бид хоѐрыг салгасан хүн чинь  
 Арван найман тамын ѐроолоос гарч ер чадахгүй дэ.  
  Эрдэнийн ганжуурыг уншуулах эхнэр нь хө 
  Энэ ертөнцөд дахин төрөхөө бодсон юм бол уу 
  Элбэг сайхан Шиу ин бид хоѐрыг салгасан хүн чинь  
  Эрлэг тамын ероолоос гарч ирж чадахгүй дэ хэмээн үзэл бодлоо шашинтай холбон 
шаналсан өнгө төрхөөр зохиосон нь бий.  
 Чингэхдээ дундад зууны бүдүүлэг харанхуй нөхцөлд оршиж байсан Монгол дахь шарын 
шашныг дайрч давших, шүүмжлэн эсэргүүцэх үзэл санааны илрэл болсон тодорхой эзэнгүй 
дуунууд олон байв. Жишээ нь: Ламтны үгэнд хууртаж, хараа муудсан нэгэн баянд охиноо өгөхийг 
завдсан ээждээ Дугараа охин хандаснаар зохиосон Хорчин ардын дууны шүлгэнд:  
 Агаар тэнгэр гэгч нь хоосон юм шүү хө 
 Арван орны эрлэг гэгч нь хуурмаг юм хө  
  Ай хө мөмөө 
 Ашиг болоод зоосонд нь ховдоглосоор  
 Алаг сохорт өгөх нь үү зэ хө 
  Эцэг тэнгэр гэгч нь хэрэггүй хө 
  Эрлэгийн орон гэгч нь худал юм шүү хө 
  Ай хө мөмөө 
  Эд болоод ашигт нь ховдоглосоор байгаад  
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  Элбэг Дугараагаа худалдах нь хө гэсэн байна. Шашны хоосон чанарыг шүүмжлэн 
няцаасан энэ мэтийн дуу цөөнгүй байна.  
 Ялангуяа бурханы шашны дэг ѐсыг алдсан лам нарыг тохууран даажигнасан дуу олон юм. 
Тийм хошин шог дууны нэг нь ―Вашаахүү‖ хэмээх дуу мөн. Уг дуунд:  
 Эр саарал илжиг нь ийш тийш чангаана 
 Эрдэнэ ширээтийн цохичин унзад зөв тийш нь чангаана 
 Элс болоод манх нь боривийг нь чангаана  
  Вашия хүү хэ 
 Эрдэнэ мэт чамин хүүхэн элэг зүрхийг нь чангаана 
 Мааниа уншихыг бодохгүй юу да 
 Машзиширдээ төрхийг бодохгүй юу да 
 Магад намайг гэсээр байгаад чи  
  Вашия хүү хэ 
 Малтай газрын мэлхий болж төрүү зэ чи гэсэн байх юм.  
 Ийм дууны зэрэглэлд ―Бээжин лам‖, ―Жинжүүрмаа‖, ―Жанамаа‖, ―Юн лин‖, ―Шиү Ин‖ 
зэрэг дорд ардын зориг чадал, сэц ухаанаар төгс боловсорсон төвд ормол үгтэй дуунууд орно.  
 ―Шиу Ин‖ дуунд:  
 Гэгээн ламаа үзвэл  
 Гэлэн болое гэж бодно  
 Гэнэтэд Шиу Инийг үзвэл  
 Гэзэг тавъяа гэж бодно 
  Хувилгаан ламаа үзвэл  
  Хувраг болое гэж санана 
  Хайрлалтай Шиу Инийг үзвэл  
  Хар болое гэж санана гэж дуулдаг бол ―Жанамаа‖ гэдэг дуунд бүх лам нарыг 
төлөөлөн гоо үзэсгэлэн Жанамаа охиныг сэтгэлдээ бодон шаналсаар мэдрэлийн өвчтэй болохыг 
завдсан ламын тухай шог хошиноор шүлгэлжээ. Үүнд: 
 Дунгаа аваад татъяа гэсэн нь  
 Дух руугаа цохичихжээ  
 Долоон тошгидоо эхлье гэсэн нь 
  Жанамаа гээд орилчихжээ 
 Дор нь суусан долоон зуун хувраг  
 Түр хийтэл инээлээ.  
 Ай да яах вэ гэх зэргээр шогложээ. Шог хошин дуунууд иргэдийн үзэл санааг илэрхийлсэн 
шинжтэйн хувьд олны ухамсарыг сэргээж, нийгэм, олны шүүмжлэлийн чиглэлийг аман зохиол дуу 
хуураар эгшиглэн хүчтэй болгосон онцгой ач холбогдолтой ажээ.  
 Бурханы шашны сүм хийд, бурхан, ном хутагт хувилгаадыг магтан дуулахын хамт дэг 
жаяг алдсан лам нарыг шүүмжлэхдээ төвд ормол үгийг чадамгай ашиглаж, сонсогчдын ой тойд нь 
ортол, ухаан санаанд нь буутал дүрслэн зүйрлэсэн монгол ардын дуу 70 гаруй байна (нэрсийг 
хавсаргав). Энэ нь Төвд уламжлалын шашны нөлөө монголын нийгэм, соѐлд хүчтэй туссаны 
нотолгоо болно.  
 Чингэхдээ үндэстнүүдийн соѐлын харилцаа харилцан нөлөөлдөг жишгээр Монголчуудын 
мэдлэг ухаан, соѐл ч Төвдөд нөлөөлж байсан баримт бас бий. Аливаа үндэстнүүдийн хэл бол 
соѐлын чухал хэрэглэгдэхүүн билээ. Америкийн эрдэмтэн В.Лауфер ―Төвд хэлэн дэх зээллэг үгэс‖ 
хэмээх зохиолдоо Монголын засаг, муж, зам, хатан, далай зэрэг 29 үг Төвд хэлэнд орсныг 
тэмдэглэсэн байна. Монгол зураач, шуумалчдын бүтээлээс Төвдчүүд бурхан бүтээхдээ авч 
хэрэглэсэн нь бий.  
 Ийнхүү Хятад болон Төвд үг Монгол ардын аман зохиолын маш идэвхтэй төрлийн нэг 
болох монгол ардын дуунд нэлээд хэмжээтэй байгаа нь талуудын соѐлын харилцаа эрт дээр үеэс 
уламжлагдан ирсний гарч хэмээн үзэж болох юм.  
 Дашрамд өгүүлэхэд Монгол түмний чихний чимэг болсон ардын дуунд маань төвд үг 
орсноос үзэл суртлын хэлмэгдэлд өртөж байсан удаа бий. ХХ зууны гучаад оны сүүлчээс ―Уяхан 
замбуутив‖ хэмээх уртын дуу ―Замбуутив‖ гэсэн шашны холбогдолтой үг орсноос радио болон 
концертуудад дуулахаа хэсэг хугацаанд зогссон боловч 1950-аад оны дундаас уянгалаг сайхан 
аялгуу нь үгүйлэгдэж ―Дэлхийн нар‖ гэсэн нэрээр гарч ирж байв. Энэ мэтээр ―Алтан богдын шил‖ 
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гэдэг дууг ―Богд‖ гэдэг үг орсноос зөвхөн лимбэний эгшиглэнгээр илэрхийлж, ―Уму зандан 
ширээ‖ хэмээх дуу ―Уму‖ үгнээс шалтгаалан дан ганц шанз хөгжмөөр хөгжимдөж радиогоор олны 
сонорт хүргэдэг байв.  
 Аливаа үндэстний үүсч хөгжсөн түүхийн бүрэлдэхүүний хэсэг нь түүний соѐл мөн. Энэ 
соѐлын салшгүй хэсэг нь Ардын урлаг дуу, хөгжим юм. Ардын дууны увидас нь тухайн нийгмийн 
соѐлын түвшин, ертөнцийг үзэх үзэл, оюун санаа, ѐс суртахууны төлөвийн нэг чухал хэмжгүүр, 
гоо сайхны таашаалын биет бус төвлөрсөн илэрхийлэл мөн. Ардын дуу нь аливаа юм үзэгдлийг 
хүндэтгэх, дээдлэх, басамжлах, тохуурхах өнгө аясыг илэрхийлдэг онцлогтой байдаг.  
 

Дүгнэлт 
 Улс гүрнүүдийн хооронд харилцан ойлголцох, хэлэлцэн тохиролцох зарчмаар дайн, 
энхийн асуудал нааштай шийдвэрлэгдэж, худалдаа, эдийн засаг, соѐлын харилцаа даяаршил 
өргөжин тэлж байгаа эрэн үед бид аж төрж байна.  
 Соѐл урлаг бол улс орнуудын нөхөрлөл, итгэлцлийг бэхжүүлэх чухал хүчин зүйлийн нэг 
юм. Монгол, Хятадын ард түмэн эрт дээр үеэс урлаг соѐлоор харилцан уялдаатай явж ирсэн түүхэн 
уламжлалыг дор дурдсан үндэслэлтэй холбон үзэж байна. Үүнд:  

- Монгол, Хятад орон газар зүйн байрлалаараа олон зууны тэртээгээс хил залгаа оршин 
сууж, өнө эртнээс худалдаа эдийн засаг, соѐлын харилцаатай болсон:  

- Чин гүрний дарлалд Монгол, Хятад иргэд хоѐр зуу гаруй жил ноѐрхуулах хугацаанд 
өөр хоорондоо харилцан нөхөрлөж, жаргал, зовлонгоо хуваалцаж байсан: 

- Цөөн хүн амтай монгол оронд хятад иргэд хэсэг бүлгээр оршин сууж, монголчуудтай 
гэр бүл болж, насан турш амьдарч үр удмаа үлдээсэн зэрэг нөхцлүүд нь хятад үг 
Монгол ардын дуунд орох боломжийг бүрдүүлсэн: 

- Монголчууд, хятад газар аян жин тээж, худалдаа арилжаа хийж ирсэн:  
- Одоо талуудын хоорондын харилцааны хүрээ өргөжин тэлсэн: 
- Монгол ардын дуунд хятад, төвд ормол үг олон байгаа нь монгол хэлний үгийн сан 

ядмаг, хэрэглээний үг дутагдсандаа бус, харин ч монголчууд оюунлаг, үгсийн сангаа 
ямар ч цаг үед оньч мэргэнээр баяжуулах чадамжтай болохыг харуулсанд оршино.  

 Монгол, Хятадын дуу хөгжмийн уламжлалт харилцааг энэ удаа хөндсөн нь тус хоѐр орны 
соѐл урлагийн харилцааны түүхийг цаашид төгөлдөржүүлэхэд бага боловч тус дэм болно хэмээн 
үзэж байна. Монгол, Хятадын ардын дууны харилцан шүтэлцээг цаашид онол, түүхийн үүднээс 
ултай шинжилж, шинэ шинэ баримт хэрэглэгдэхүүнээр баяжуулах, сэргээх, хөгжүүлэх, ирээдүйг 
нь зөв тодорхойлоход эрдэмтэд анхаарлаа хандуулвал Монгол, Хятадын урлагийн харилцааны 
уламжлал улам тод болно.  

 
Хавсралт 

Шашны холбогдолтой ардын дуунууд 
1. Алтан богдын шил 
2. Алтай хангай 
3. Ар талын арц 
4. Ариун тунгалаг  
5. Ач төгс лам 
6. Баян хангай 
7. Байшин гэр барих нь  
8. Бор борын бялзуухай 
9. Буянхишиг да лам 
10. Богд эзэн 
11. Будлан уул 
12. Булагийн ус 
13. Бултгар хуар 
14. Бээжин лам  
15. Вашаахүү 
16. Ганган хул  
17. Гэлэгравжай  
18. Да ен жүн 
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19. Догта голын ус 
20. Дөрвөлжин их Бээжин  
21. Дугараа  
22. Дүүрээ ангаа 
23. Дүнхэр далам 
24. Дэлгэр сайхан хангай 
25. Жаргалтай дэлгэр 
26. Жанамаа 
27. Жижүү хот 
28. Жижиг шарга морь 
29. Зандан хүрэн 
30. Зуу лангийн жороо луус 
31. Маамын эргэлт 
32. Мянган зуугийн бараа 
33. Найман гүнгийн аялгуу 
34. Нарийн голын эхэнд 
35. Нан 
36. Найртын өвс 
37. Нарийн шаргал морь 
38. Намтай дээрээ 
39. Өндөр монийн орой 
40. Өндөр уулын орой 
41. Саруул минь 
42. Сансарын хүрд 
43. Сийлэн бөөр 
44. Сумъяагийн цэцэг 
45. Сүмрү 
46. Тайбусын түрда 
47. Торой Баньд 
48. Тужийн шан  
49. Тунгалаг 
50. Түшээт монийн өвөр 
51. Ум зандан ширээ 
52. Уяхан замбуутив 
53. Үлэмж буян (урьдахаас өөр Алшаа нутгийн)    
54. Үнэн гурван эрдэнэ 
55. Хавар цагт 
56. Хан уулын шил 
57. Хан шү ин  
58. Хошуугаар тахидаг хайрхан  
59. Хоѐр богд 
60. Хотол гурван богд 
61. Хүүхэн мордуулах дуу 
62. Шажинтын даваа 
63. Шар алаг лам шувуу 
64. Шандын голын эх  
65. Шингэржав 
66. Шиу ин (энхрийлсэн нэр) 
67. Эртний цагаан буян 
68. Эртний ерөөл буян 
69. Эх дагинын дуу 
70. Эзэнд нь хайрт 
71. Эрхэм дээд лам 
72. Юн Ли ян 
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Хятад үг орсон ардын дуунууд 
1. Алтан хоѐр бугуйвч (Мүгдэн хотын дархан, Амбас ноѐд) 
2. Алтан чэгчүхэй 
3. Алсын бараа 
4. Ар шилийн тариа 
5. Арван тавны сар 
6. Баян дүү 
7. Бай ху хэ (номын гарчиг) 
8. Бултгар хуар (төвд үг бий) 
9. Буянхишиг да лам (Төвд үг бий) 
10. Бээжин лам (Төвд үг бий) 
11. Го шүү жиа 
12. Гэлэгравжаа (Төвд үг бий) 
13. Дагуул 
14. Доржирхоо 
15. Дүү дагуул 
16. Дүүрэн булаг (Дүншин, Нанжин хот, лан, наймаа) 
17. Дүүрээ ангаа 
18. Дугуй малгай  
19. Жижүү хот (Жинтүү, У тай, Бээжин, Төвд үг бий) 
20. Жинжүүр  
21. Жойхуар 
22. Индэнгэ 
23. Лам шувууны ангаахай  
24. Лиугийн хиа 
25. Лиянгийн дүн (номын гарчиг) 
26. Маамын эргэлт (Төвд үг бий) 
27. Манхан дээрээ гарахад 
28. Монь уул 
29. Угалзан оройтой малгай 
30. Үүлэн хуар (Төвд үг бий) 
31. Салаатай уул (Чиян мин зээл) 
32. Саримбуу Сүй Лин 
33. Тунгалаг гэгээн 
34. Тужийн шан (Төвд үг бий) 
35. Хорин тэмээ 
36. Хандарын шил  
37. Хоѐр богд (Төвд үг бий) 
38. Хүзүү нь алаг шаазгай 
39. Хэ Ен хуар 
40. Хошуугаар тахидаг хайрхан  
41. Цагаан сайрын бургас  
42. Цэндийн Бадам 
43. Цээлийн өндөр 
44. Чин хай нуур 
45. Отгийн баруун зах  
46. Ринчин хэ хэ (номын гарчиг) 
47. Шар хад 
48. Шар алаг лам шувуу (Төвд үг бий) 
49. Ширамгаатай 
50. Шингэржав 
51. Шилэнд шингэсэн жоошин (гэрэл зураг) 
52. Яшил тэнгийн бургас 

 
 



 
 

217 
 

Номзүй 
1. Бадраа Ж. Уртын дуу ―Утга зохиол урлаг‖. сонин, УБ., 1965 № 31 
2. Бадарч С. ―Хөдөлмөр‖ сонин, 1989, №9 
3. БНМАУ-ын түүх. Тэргүүн боть, УБ., 1966  
4. Дорждагва Ж. Уртын дуу. УБ., 1970 
5. Дулам С. Цагаан сарын бэлгэдэл. УБ., 1992 
6. Загдсүрэн У. Монгол дууны судлалын товч тойм. УБ., 1973 
7. Наранбат Ү., Ринчин Д. Монгол ардын дуу таван зуу. Өвөрмонголын монгол бичиг хэвлэх 

үйлдвэр, 1979 
8. Монгол Улсын түүх, Тэргүүн боть. УБ., 2003 
9. Мөнхсайхан С. Монгол хэлний хятад гаралтай үг. УБ., 2014 
10. Мөнхсайхан С. Монгол ардын дууны яруу найраг дахь хятад гаралтай зарим үгийн тухай. Боть 

I, 33, УБ., 2008 
11. Сүхбаатар Г. Монголчуудын эртний өвөг, УБ., 1978 
12. Рэнчинсамбуу Г. Монгол ардын дууны төрөл зүйл, УБ., 1959 
13. Бичурин Н.Я.. Собрание сведении о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, I 

том 
14. Лисевич И.С.. Древнекитайская поэзия и народная песня. Москва, 1969 
15. Mongolia an International Annual of Mongol Studies. 2008vol (42) 

 
 
 
 

  



 
 

218 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ 
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ 

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР 
Эрдэм шинжилгээний бичиг 

 
Боть 430                  2015                                            Дугаар 19 

 
НАНГИАД СУРВАЛЖ ДАХЬ ХЯТАНТАЙ ХОЛБОГДОХ  

МЭДЭЭГ МӨШГӨХҮЙ 
 

Д.Ундрах1 
 

Abstract 
There are numerous facts related to the ancient history of Mongols in Chinese historical sources. The 
present survey introduces facts about the Kidan culture and customs into research exchange by translating 
and explaining some samples. Some samples from the volume 45 of the History of Liao- Liao Shi                 
(《辽史》) , volumes 2,3 of the Records of a Chinese official of the Kidan state (《辽汉臣志》), Records 
of a Liao State,  Historic records of a Liao State are included.  History of Liao- Liao Shi (《辽史》) and 
Records of a Chinese official of the Kidan state (《辽汉臣志》) were used as main sources. In addition, 
there is brief introduction of sources on history of Kidan that resided in the Northern and North-Eastern to 
North-Western parts of modern China in X-XII centuries. 
 
Түлхүүр үг 
Хятан улс, Хятаны соѐл, Ляо улсын түүх, Нангиад сурвалж бичиг 

 
Эх сурвалжуудын тухайд:  
Хятаны түүхийн талаар хэд хэдэн сурвалж нангиад хэлээр  байдаг.  

Нэг. Хамгийн анхны түүхэн сурвалж гэгддэг Ляо улсын Елүй Яаний бичсэн ―Ляо улсын 
үнэн магад түүх‖ 70 дэвтэр зохиол юм. Энэ тухай Х.Пэрлээ : ―《Хуан-чао-ши-лү》（《хаан 
төрийн үнэн тэмдэглэл 》 70 дэвтэр （ бүлэг ） -ийг Елүй Янь зохиосон ..... ‖ гэж дурьдсан 
байна.[1.х71]  

Хоѐр. Алтан улсын Чэн Дарэний бичсэн ―Ляо улсын түүх‖. Алтан улс Ляо улсыг 
мөхөөсний дараа, ―Ляо улсын түүх‖-ийг хоѐр удаа засварласан. Эхнийх нь 1141-1149 онд 
Елүйгүгийн удирдлагаар нэмж бичиж 75 дэвтэр болгожээ. Дараагийнх нь Жан Зун (1168-1208) 
хааны үед хааны ивээл дор Хао У, Ицэй нарын 20 эрдэмтэн 17 жилийн турш ―Ляо улсын түүх‖-ийг 
нэмж нөхөрлөн засварлан бичиж 1207 онд Чэн Дарэн бичиж дуусгажээ. Гэвч Чэн Дарэний бичсэн 
―Ляо улсын түүх‖-ийг Алтан улс хэвлэсэнгүй, ингээд эх бичмэл нь Юань улсын үе хүртэл бүрэн 
эхээрээ хадгалагдаж үлдсэнгүй үрэгджээ [5]. 

Гурав. Өмнөд Сүнгийн Е Лунлигийн ―Хятан улсын тэмдэглэл‖. Хожим Юань улсын үед 
―Ляо улсын түүх‖ номыг ордны түшмэл Төмөрдаш, Тайпин нарын олон эрдэмтэн 4 хэсэг 
хуваагдан ажиллаж 1343 онд бичиж эхлэн 11 сарын дотор дуусгасан гэж тэмдэглэгджээ. Хожим 
Ляо улсын түүхийн нөхвөр олон удаа гарсан бөгөөд  үүн дотроос Ли Ёоутаны ―Ляо улсын түүхийн 
тэмдэглэл‖ хэмээх 2 хэсэг бүхий 40 дэвтэр зохиол судлаачдын дунд ихэд тархжээ. ―Ляо улсын 
түүх‖-ийг гол болгож бичсэн бөгөөд үүнийг нь олон арван бичгийн түшмэдүүд урт удаан 
хугацаанд нэмэн засварлаж Бадруулт төрийн 19 дүгээр он буюу 1893 онд эхний хэвлэл, Бадруулт 
төрийн 29 он буюу 1903 онд удаах хэвлэлт нь гарчээ.  Хорьдугаар зууны эхэн хагаст Хятан улсын 
түүхийн талаар олон арван бүтээлүүд хэвлэгдэн гарсан бөгөөд энэ нь сурвалж бичиг дэх 
мэдээнүүдийг судалгааны эргэлтэнд оруулах эхлэл болж эхэлсэн байдаг ажээ.[5.х.18]  

Дөрөв. Дээр дурдсан сурвалжуудын талаар хятад хэлээрх материалаас шүүн үзэж 
танилцуулсан бол Монголын эрдэмтэн Х.Пэрлээ: XIV дүгээр зууны үед монгол түүхч Тогтуга /То-
то/тэргүүлэн хятад хэлээр зохиосон  《Ляо-ши 》, XVII зууны нэгдүгээр хагаст Дайчин улсын 

                                                     
1 Доктор, МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Ази судлалын тэнхим 
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засгийн газрын комисс манж хэлээр товчлон зохиосон 《Дайляо-гүрүн-и сүдүри》мөн Дайчин 

улсын цагт, түүхч Ли Ю-даны хятадаар зохиосон, 1925 онд Тэмгэтийн монголчилсон 《Ляо улсын 

эх, адгийн хэрэг явдлыг тэмдэглэсэн шастир》буйг дурдсан байна.[1.х.7]  
Хятанчуудын талаар  сурвалжуудад тэмдэглэгдсэн нь 
Хувцас өмсгөлийн тухайд: 
―Хаад ноѐд нь магнаг эсгий малгай,  торгон дээл, арьсан гутал өмсөж, алт мөнгөн, хаш чулуун 
бүс бүсэлж, усан болор сувдан чимэглэл хэрэглэдэг‖ (衣朋制度。蕃官戴氈冠，上以金華為飾，，

朋紫窄袍，用金，玉，水晶，碧石綴飾。) [4. х.127]   
―Сайд түшмэл алтан хээтэй, эсвэл сувд, хашаар чимэглэсэн, номин өдтэй эсгий малгай өмсөнө‖ (
臣僚載氊冠，金華偽飾，或加朱玉翠毛。) [4. х.127]   
―Язгууртнууд нь булган дах өмсөх ба хар хүрэн өнгөтэй арьс дээд зэрэгт, хөх өнгөтэй нь удаах 
зэрэгт орно. Энгийн ард булганы үс, хонь, хярсны арьсаар дах хийж өмсөнө‖. (貴者被貂裘，貂以

紫黑色為貴，青色為次；賤者被貂毛，羊，沙狐裘。) [4. х.127]   
―Хятан улс тухай бүрийд нь хирсний ясан хаш бүс, магнаг торго, архитай жимс, хонь, адуу 
зэргээр хариу барьдаг.‖ (契丹每次回賜物件，犀玉腰帶，綿綺，酒菓子，羊，馬。) [4. х.131] 
байсан байна.  
―Таван сарын тавны морин цагт, агь сойх  түүж, хөвөнтэй нийлүүлэн, долоон ширхэг хувцас 
зулж, улсын эзэнд барив. Улсын эзэн болон түшмэдийн дайллагын үеэр Бохай нутгийн тогооч 
сойхтой боов авчран гишүүнтэй шөлөний хамт барив‖ (端五。五月五午時，採艾葉與綿相和，絮

衣七事，國为著之。囯主及臣僚飲宴，渤海廚子進艾糕，各點大黃湯下。) [4. х.141] хэмээн 
ариутгах ѐслолын тухай дурьджээ.   
Эм тангийн тухайд: Эртний улсуудын нэг болох Хятан нь эмийн хэрэглээний олон аргыг мэддэг 
байжээ. Эмийг эмчилгээнд хэрэглээд зогсохгүй, хортой эмийн хэрэглээ нь ч нэлээн өндөр түвшинд 
хүрчээ. Энэ тухай тэмдэглэлээс буулган үзвэл хортой эмийн дундаас хамгийн хортой  нь одоогоор 
устаж үгүй болсон шувууны хор /鴆毒/ байжээ.  
Эмийн сударт: ―Энэ шувуу нь тусгайлан хорт могой барьж иддэг учраас биеийн бүх хэсэг нь 
хортой, хошууг нь нунтаглан хэрэглэх, өдөөр нь архи хутгахад хүнийг хоромхон зуур үхүүлнэ‖ гэж 
бичжээ. /本草綱目  / [2] Энэ  нь маш нарийн судалгаатай байсныг нотолж байна. Үүгээр ч 
зогсохгүй тухайн үед зөвхөн Хятан оточ нар хортой эмийн хэрэглээг эзэмшээд зогсоогүй 
язгууртан энгийн хүн ч хэрэглэдэг байжээ. Энэ тухай ―Ляо улсын түүх‖-нээ ―Бао Нингийн найман 
дугаар  онд язгууртны эхнэр хортой архи найруулан хэргэм зэргийг булаан авсан‖ (―以毒藥……駙

馬…….保寧八年妻造鴆毒奪爵 . ) [2.бүлэг 45.х.317] гэжээ. Эдгээр хортой хүчтэй эмүүдийг 
хэрэглэж байсны зэрэгцээ Хятаны язгууртнууд урт наслахыг эрмэлзэн эмийн хүчээр  насан 
хутгийг олох аргыг эрэлхийлдэг байжээ. Энэ талаар ―Удган Сяогүшан нас уртасгадаг ханд эмийг  
эрэгтэй  хүний цөсөөр найруулахын тулд богино хугацаанд олон хүн алж дураар загнасан тул 
цагаагчин могой жил харваж алав‖ (女巫肖古上延年藥方，當用男子膽和之。不數年，殺人甚多

。至是，覺其妄。辛巳，射殺之。) [4. х.74 ] хэмээснээс тодорхой байна. Мөн түүнчлэн хөрш 
улсуудаас нь хаанд элч зарж эм, цай зэргийг барьдаг байсан тухайд сурвалжид: ―Хөх луу өдөр, 
Жин улс элчээ илгээн эм барив‖. (九月庚子，金遣使貢藥。) [2.х.72] ―Улаан луу өдөр, Хань улс 
элчээ илгээн цай, эм барив‖ （  丙辰，漢遣使進茶藥。）[2.х.72] хэмээжээ. 
Архи идээ ундааны тухайд: Хятан улсад архины үйлдвэрлэл ихээхэн хөгжсөн байжээ. Энэ талаар 
Х.Пэрлээ ―Хятан нар, тэдний монголчуудтай холбогдсон нь‖ зохиолдоо: ―...Хятан улсын үед 
нилээд дэлгэрсэн бололтой. 《Архи нэрэх хүн》гэдэг тусгай мэргэжилтэн хүмүүсийн ба архины 
гаалийн тухай сурвалж бичигт дурдсан байна‖ гэсэн байдаг.[1.х. 48] 
  Тухайн үед Хятан улсаар аялж явсан түшмэлийн тэмдэглэн үлдээснээр: ―Дээд нийслэл, 
дунд нийслэл зэрэг газрууд нь архи үйлдвэрлэдэг маш чухал төвүүд юм. Хятанчууд нэрмэл архийг 
албаны ба хувийн хэмээн хоѐр ангилна. Хүрээний буудайн архи нь албаных харин архины мухлагийн 
архи нь хувийнх. Ляо улс архи үйлдвэрлээд зогсохгүй, харъят улсууд ч бас архиар алба барьдаг‖ 
гэсэн байна.[11.х.28] Энэ талаар  ―Хөх бичин өдөр, шинэтгэл, Хань улс элчээ илгээн усан үзмийн 
архи барив‖. (冬十月甲申朔，漢遣使進葡萄酒。) [4.х.70]  ―Цагаан луу жил, есөн сарын есний 
өдөр, Тэмээ уулын өндөрт гарч, олон сайд түшмэдэд удвал цэцгийн архи хүртээв‖. (庚辰，重九，
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駱駝山登高，賜羣臣菊花酒。) [2. х.116] ―Хятанчууд агтаар баян, цэргээр хүчирхэг. Агт морьд нь 
бэлчээр даган идээшиж хүн зон нь айраг хэрэглэдэг‖  (有以茱萸研酒，灑門戶間辟惡。) [2. х.116]  
Идээ ундаа, ан агнуурын тухайд: Энэ тухай Х.Пэрлээ ―Хятан нар, тэдний монголчуудтай 
холбогдсон нь‖ зохиолдоо агнуур, загасчлах ажил, шувуучлах ажил зэргийн талаар тодорхой 
дурдсан байна.[1.х.47-48 ] Хятанчууд үхэр, адуу, тэмээ, хонь, гахай, туулайг өсгөн үржүүлж мах, 
айраг, цагаан идээг нь хэрэглэдэг байсан ба дөрвөн улирлын ан аваар зээр, баавгай, зэрлэг гахай, 
туулай, буга, ирвэс, чоно, барс, хээрийн галуу, зэрлэг нугас, загас зэргийг авлаж хоол хүнсэндээ 
хэрэглэдэг байжээ. Түүхэн сурвалжууд дээр тэмдэглэснийг үзвэл: дөрвөн улирлын ав нь хаан 
төвтэй дөрвөн улиралд нутаг сэлгэн ан гөрөө хийдэг байсан байна. Ан агнуурын талаар: ―Нэг 
өдөрт дөчин зээр, хорин нэгэн чоно агнав‖. (射黃羊四十，狼二十一。) [2. х.154 ] Мөн:  ―Хаврын 
ав: Хаан Галуутын гол уруу хөдөлж, ойролцоогоор жар хоног явж сая хүрч, явуулын харшаа 
босголоо. Хун шувуу хараахан ирээгүй учраас мөсөн дээр асар босгож мөс цоолон загасчлав. Мөс 
хайлахад харцага шонхроо тавин хун, галуу бариулав.‖ [2.х.32] гэжээ. Мөн түүнчлэн ―Намрын ав 
нь бар бүгэх шугуйд хийгддэг. Долоон сарын дундуур зуслан газарт буудаллан буга, барс агнав‖ . (
秋捺鉢：曰伏虎林。七月中旬自納涼處起牙帳，入山射鹿及虎。) [5.х.374]   ―Хаан угсааныхан 
жил бүр хөсөг тэргээр Луошүй голын хажууд ирэн тархан буудаллав. Шөнийн хагаст буга 
давстай  уухыг сэм ажиглан, анчнаар эвэр бүрээг бугын дууг дууриалган үлээлгэж,  буга 
цуглармагц нь харвана. Үүнийгээ хужир долоосон буга гэж нэрлэдэг.‖ （ 每歲車駕至，皇族而下分
佈濼水側。伺夜將半，鹿飲鹽水，令獵人吹角校鹿鳴，既集而射之。謂之「舐鹻鹿」）[4. х.375]   
―Жан Сюньмин умард оронд элчээр зорчсон тэмдэглэл‖ [6] - д:  ―Умард орны иргэд ан хийхдээ 
цагаан сард далайн мөсөн доороос том загас барина. Хоѐр, гуравдугаар сард далайн зүүнд шонхор 
тавьж галуу бариулна. Дөрөв, тавдугаар сард хандгай буга агнана. Зургаа, долдугаар сард сэрүүн 
нутагт сэлгэн очно.  Найм, есдүгээр сард барс ирвэс агнана. Цагаан сараас жилийн сүүл хүртэл 
өмнөд газрын иргэд цаг улиралдаа тохируулан газар хагалан тариа тарьдагтай адилаар ан ав 
хийдэг‖ (―正月钩鱼海上，于冰底钩大鱼，二三月放鹘子海东青打雁，四五月打麋鹿，六七月凉淀

坐夏, 八九月打虎豹之类，自正月至岁终，如南人趁时耕种也‖.) [6]  гэж тэмдэглэжээ.  ―Есөн 
сарын есний өдөр, Улсын эзэн анд явж, бар харваж,  өндөрлөг газар буудаллан асар барьж, хятан 
хийгээд хятад түшмэдүүд өндөрт авиран, удвал цэцгийн архи хүртэв. Туулайн элгийг түүхийгээр 
нь бугын хэлтэй холин жанд багсарч идэв. (。九月九日，囯主打團斗射虎。於地高處卓帳，與番

漢臣登高，飲菊花酒。出兔肝切生，以鹿舌醬拌食之。)[4]  Мөн ―Шарагчин гахай жил, баавгай 
агнав.‖ 己亥，猎熊。）[4] гэх мэт тэмдэглэл байна. Хятанчууд дан ангийн мах, тэжээвэр амьтдын 
мах идээд зогсохгүй далайн гаралтай хоол хүнсийг хэрэглэдэг байжээ ―Бохай тэнгисийн 
наймаалж, улаан өнгөтэй, хавчуур нь том бөгөөд зузаан‖ . (波海螃蟹，紅色，大如茆，螯巨而厚

。) [2.х.27] хэмээн тэмдэглэжээ. ―Хятан улсын бичиг‖-ийн  Ху Чяо Умардад зорчсон тэмдэглэл 
бүлэгт: ―Дээд нийслэлэээс зүүн тийш дөчин газар яваад, Жэншүд хүрээд хүнсэндээ ногоо хэрэглэж 
эхэлжээ. Маргааш өдөр нь зүүн тийш явахад газрын байдал аажмаар өндөрсөнө. Тэгээд 
Пинчуанд очиход, өвс ногоо, мод сөөг ихтэй, тарвас  хэрэглэж эхэлжээ. Хятанчууд Уйгурыг эзлэх 
үеэр тарвасны үрийг олж аваад саравчиндаа үхрийн баасаар хучин тарвас тариална. Томоороо 
хятадын дунгуатай адил ба амтлаг амттай‖ (自上京東去四十裏，至真珠寨，始食菜。遂入平川

，多草木，始食西瓜，云契丹破回紇得此種，以牛糞覆棚而種，大如中國冬瓜而味甘。) [2. х.134] 
хэмээн бичжээ. ―Сүн улсын хааны төрсөн өдөрт, Хятан улсаас баяр хүргэн бэлэг хүргүүллээ. 
Умард төрөөс:  хүрэн булганы арьс, алтан луутай усан болор бүс,  цагаан өнгийн элдсэн арьсан 
гутал, зөгийн балтай хатаасан зэрлэг жимс, баланд дарсан зэрлэг жимс, туулайн бөөр, хушны 
самар, хүрэн улаагана, нунтаг чавга, лийр, цагаан давс, хөх давс, адуу, үхэр, хонь, зэрлэг гахай, 
загас, бугын борцолсон мах зэргийг бэлэглэжээ‖. ‖ . (契丹賀宋朝生日禮物。宋朝皇帝生日，北朝

所獻：紫青貂鼠翻披，金龍水晶帶，皂白熟皮靴鞵，蜜晒山果，蜜漬山果，栗，松子，郁李子，

麪棗，梨，白鹽，青鹽，马，牛，羊，野豬，鱼，鹿腊。) [2. х.115] Эндээс харахад Хятанчууд 
хөрш улсуудтайгаа найрсаг сайхан харилцах үүднээс бэлэг сэлт хүргүүлж эвтэй оршин байхын 
бэлэгдэл болгодог байжээ. ―Хятаны хаан төрсөн өдрийн баяр тэмдэглэхэд, Өмнөд Сүн улсаас 
алтан архи, идээ, цайны хэрэгсэл, мөнгөн хэрэгсэл, фа архи, сүүтэй цай, чию ли цай, давсалсан 
зөгийн балтай жимс, хатаасан жимс зэргийг бэлэглэжээ‖ (契丹帝生日，南宋遣金酒食茶器，銀

器，法酒，乳茶，岳麓茶，鹽蜜果，乾菓。) [2. х.115]. Түүнчлэн албанд авдаг байсан болон бэлэг 
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болгон солилцдог байсан зүйлсээс дурьдвал: ―тутрага амуу, шүлхий тутрага‖ (横進物件，粳米，

糯米。). ―Шарагчин туулай жил, Зинь улс элчээ илгээн интоор барив‖ (已卯，晉遣使進櫻桃。) 
[4. х.49 ] хэмээжээ.  
Шашин шүтлэг, зан үйл, баяр ѐслол, оршуулгын тухайд:    Хятаны ард иргэдийн амьдрах орчин 
нөхцөл болон ѐс заншил, амьдралын хэв маягаас хамааран ан ав хийх нь нэгэн төрлийн биеийн 
тамир болж байжээ. Хятанчуудын ан ав хийх,  удын мод харваж бороо гуйх, чөтгөр харвах, модон 
туулай харвах баяр, морин бөмбөг тоглох зэрэг нь бүгд биеэ хөгжүүлж, зэвсгийн эрдмээ 
сайжруулах биеийн  дасгал байжээ.  Морин бөмбөг тоглохыг хуулиар хориод байтал, түшмэл нь 
хаандаа хандаж: ―Морин бөмбөг тоглохгүй юм бол цэрэг зэвсгийн явдалд  яаж боловсрох вэ?‖ (若
非毬馬，何以習步？) [4. х.1285] хэмээн хэлсэн байдаг. Энэ үг нь ч ѐс зүйтэй санагдан хаан 
хоригоо цуцалсан байна.   ―Цагаан морин жилийн есөн сард, хааны дагуул хамгаалагч Цүй Цяо 
гү:‖Зин улсын эзэн хаан таныг хэт их ан авд дурлаад байгаа талаар сонсоод, хязгаарлахыг санал 
болгож байна‖ гэхэд, хаан хариуд нь ― Мөхөс миний ан хийх нь зугаа цэнгэл хөөцөлдсөн хэрэг биш, 
цэрэг зэвсгийн явдалд боловсрох явдал юм‖ (九月庚午，侍中崔窮古言：―晉为聞陛下數游獵，意請

節之‖。上曰：―朕之略獵，非從縱樂，所以練習步事也‖。) [4. х.48] гэжээ.   ―Улаан луу жилийн 
шинийн нэгэн, уд модыг харваж бороо гуйв. Урвасан ялтнуудыг чөтгөр харвах сумаар харвав‖ (丙
辰朔，射柳祈雨。以所獲謀者射鬼箭。)  [4. х.160]  . ―Гурван сарын гурванд, ард иргэд модоор 
туулай сийлэн, хоѐр хуваагдан харваж уралдана‖ (三月三日，國人以木雕為兔，分兩朊走射之。) 
[5.х.90]   хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. ―Цагаан сарын шинийн нэгэнд, улсын эзэн шүлхий тутрагын 
будааг, цагаан ямааны нугастай холин нудрагын чинээ бөөрөнхийлж , асар дотроо дөчин есөн 
ширхгийг тараан тавиад, таван жинд улсын эзэн болон бусад хүмүүс асрын гэгээвчээр 
бөөрөнхийлсөн будаагаа гадагш хаяна. Хэрвээ хос тоо таарвал тухайн шөнө найр наадмаа хийнэ. 
Дан тоо таарвал баяр хийлгүй асар дотор зууханд давс тэслэн, арван хоѐр бөөгөөр асрын гадна 
хонх дуугаргуулан, сум бариулж бөөлүүлнэ. Энэ нь ад зэтгэр үргээх арга юм‖ (正月一日，國为以

糯米飯，白羊髓相和為團，如拳大，於逐帳内各散四十九箇，候五更三點，國为等各於本帳内牕

中擲米團在帳外，如得雙數，當夜冬蕃樂，飲宴；如得雙數，更不做樂，便令師巫十二人， 外邊

遶張撼鈴執箭唱斗，於帳内諸火爐内爆鹽，并燒地拍鼠，謂之驚鬼。  [4. х.90]  хэмээн 
тэмдэглэжээ.  Сурвалжаас үзэхэд Хятанчууд зүүн зүгийг эрхэмлэн үздэг байжээ. Энэ талаар:    
―Хоѐр харш болон эсгий өргөө нь бүгд, зүүн зүгт харна‖ (二殿與氊盧，皆東向。) [4.х.442 ]. ―Зүүн 
зүгийг тахих, улсын заншлаар, зүүн тийш харна‖ (祭東，國俗，凡祭皆東向。) [4.х.1542]  ―Хятан 
улсын түүх‖-ийн ―Ян Бэй тэмдэглэл‖ бүлэгт: ―Хятанчууд дайнд мордохдоо өдрөө сонгодоггүй, агь 
болон адууны хомоолыг цагаан хонины далны ясан дээр шатаан, хэрвээ яс цоорвол дайлаар 
мордож, цоорохгүй бол цэрэг хөдөлгөхгүй‖ (行軍。契丹行軍不擇日，用艾和馬糞，於白羊琵琶骨

上炙，炙破便出行，不破即不出。) [2. х.143]хэмээжээ.  
Салхи дэгдвэл Хятанчууд нүдээ анин ташуураар дөчин есөн удаа агаарт хий ташуурдан 

долоон удаа амандаа шившлэг уншдаг байсан хэмээн мөн сурвалжид дурьдсан байдаг. ―Хятан 
улсын бичиг‖-т: ―Хаантан Их Ляниас умард уруу буцах зуураа, Лечэнд хүрэхүйеэ өвчин олоод, 
Үнэг намнах ойд таалал төгсөв. Улсынх нь хүмүүс гэдсийг нь яран давсаар дүүргээд, умард уруу 
авч одов‖ (―帝自大梁北歸，行至樂成， 得疾，崩于殺狐林。國人剖其腹，實以鹽數斗，載之北去

‖。) [2.х.21) хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. ―Ляо улсын түүхийн нөхвөрт‖  ―Юань Юуны долдугаар 
он, Лү Жи Елүйг нас нөгчсөнд, түүний хүүрийг уруу нь харуулж өлгөөд, лаг буртгийг хамар амаар 
нь гарган, гуурсан бийрээр арьсыг нь цоолон шүүс шингэнийг нь гоожуулж, цогцсонд нь байван 
түрхэн хатингаршуулан буцав‖ (―元祐七年賀正，虜枝耶律迪卒於滑州，虜人倒懸其尸，出滓穢

口鼻中；以筆管刺皮膚出水，以白礬涂尸令瘦，但令支骨以歸。 ) [4] хэмээн бичжээ. Энэ нь 
Хятанчуудын бөө мөргөлтэй байсантай нягт холбоотой юм. Хятанчуудын оршуулах зан үйл нь 
үндсэндээ бөөгийн зан үйл байжээ. Бөөгийн ѐсонд бөө хүнийг өөд болоод гурван жил өнгөрмөгц 
нь өөд болоочийг лусаас салгах ѐслол хийх ба эхлээд бөөг хөдөөлүүлсэн газраас түүний араг ясны 
үлдэгдэл болон оршуулгатай холбогдох эд өлгийн зүйлийн үлдэгдлийг нэгд нэгэнгүй түүж, шар 
тос хийн шатаадаг зан үйл байдаг байсан байна. Сурвалжид:  ―Хятанчууд эцэг эх нь өөд болбол 
гашуудан уйлахыг цээрлэн цогцсыг нь уулын модон дээр тавьж гурван жил өнгөрсний дараа ясыг 
нь цуглуулан шатаана.‖  ( 父母歺而悲哭者，以為不壮，但以其屍置於山樹上， 經三年後，乃收

其骨而焚之。) [2.х.126] гэсэн байна. XIV-XV дугаар зууны үеийн монголын түүхэнд холбогдох ―И 
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юй ‖ хэмээх бичигт энэ талаар ийн өгүүлсэн нь яв цав нийцэж байна. ―Киданы шастирт 
тэмдэглэснээр: Тэдний олонх ху нараас ялгаатай зүйл гэвэл эцэг эх нь үхэхэд гашуудан уйлахыг 
дорой гэнэ. Харин хүүрийг ууланд аваачин модон дээр тавьж 3 жилийн дараа ясыг нь хурааж 
шатаадаг...‖ [14. х.126 ] 

Түүнчлэн Хятанчууд хүнийг нас барсны дараа хонь нь сүнсийг нь хөтлөн очих ѐстой газар 
нь хүргэж өгдөг хэмээн үздэг байжээ. Мөн хоньтой холбоотой шүтлэгийн тухайд, ―Хятаны 
гүнжийг харьд мордоход  ноосоор бүрсэн үхэгтэй, тууз чимэгтэй, араараа том эсгий унжуулсан 
үхэр тэргээр хүргэж өгөх ба тусгайлан  нь нэг хонь,  тахилын хонь гэх ба гутал зэрэг ѐслолын 
хэрэглэлийг бас багтаана.‖  хэмээн сурвалж бичигт гарч байна.( 公为下嫁，送終車一，車樓純錦

，懸鐸，後垂大氈，駕牛，載羊一，謂之祭羊，擬送終之具，至覆尸儀物咸在) [4.х.864]. 
Ордны бүтэц, зохион байгуулалтын тухайд: Хятан улс, төрийн байгууламжиндаа эртнээс 

боловсорсон Хятадыг төрийн байгууламжийг дууриал болгож, 928 онд улсын нэрээ Дайляо гэж 
нэрийдээд, Хятад туслагчтай хятан сайд түшмэдийг хэрэглэдэг болгожээ. [1.х 38] ордныхоо 
байгууллыг Умард орд, Өмнөд орд хэмээн хоѐр хуваасны адилаар эмнэлгийн байгууллыг ч мөн 
адил Умард, Өмнөд гэж хуваасан байдаг.  

Хятан улс байгуулагдаад Умард ордонд ордны отчийн албыг байгуулан эмнэлгийн явдлыг 
хариуцуулжээ. Гол хариуцагч түшмэдийн зэрэг нь Дү Ли няа хэмээх цол бүхий сайд түшмэл юм. 
Эмч нар олон удаагийн шалгуураар орсны дараа хамгийн өндөр зэрэгтэй нь хааны ордны оточийн 
албанд орно.  Хаан хийгээд түүний төрөл саданд үзлэг эмчилгээ хийнэ.  

Өмнөд ордонд Ханлиний оточ түшмэлийн албыг байгуулжээ. Энэ талаар түүхэн сурвалжид  
тэмдэглэснийг буулгавал: ―Ханлиний оточ түшмэдийн газар. Тиэнь Цао Баодагийн хоѐрдугаар онд 
Ханлиний оточ түшмэл Ли шинг дээш дэвшүүлэв‖ (―翰林醫官。天祚保大二年見提舉翰林醫官李

奭。 )  [4. х.782] гэжээ. Ордонд оточ шалгаруулан авдаг байсан тухай  тэмдэглэсэнийг үзвэл  
―Чуншигийн арван найман он зургаан сар хар бичин өдөр: Оточ, төлөгч шалгаруулан авна. Ялтан, 
боол, оргодол шалгалтанд орж болохгүй‖. (重熙十八年六月壬申，―詔醫卦，屠贩，奴隸及犯事逃

亡 者 ， 不 得 舉 進 士 。 ) [4.х.864] Ийн нийтэд зарлаж байснаас үзвэл өнөөгийн сонгон 
шалгаруулалтын шилдэг арга аль эрт Хятан улсын эмч мэргэжилтнүүдийг сонгон шалгаруулахаас 
эхтэй байж болох юм.    

Эдгээр ордны оточ нар хааны угсааны ван ноѐдод үзлэг эмчилгээ хийдэг байжээ  Энэ 
талаар: ―Өмнөд ордны их ван Елүйдили өвдөхөд, дээш мэдэгдэн, ордны оточ илгээн үзүүлэв. (南院

大王耶律地烈，有疾，上命乘傳赴，遣太醫视之。)[4.х.1402] ―Елүйян, өвчин нь хүндрээд, ордны 
оточ илгээн үзүүлэв‖ ( 耶律 儼，疾甚，遣太醫视之。) [4.х. 1416] гэх мэтээр бичиж тэмдэглэсэн 
байна.  Мөн амаржих өргөө, эх барих тусгай эмэгтэй оточ байсан  талаар Ляо улсын түүхэнд: 
―Ахин төрөх ѐслол: төрөх өргөөнд, эх барих оточ эмгэн өргөөний голд байрлана‖ (―再生儀：再生

室，以產醫嫗置室中。 ) [4. х.879] гэж тэмдэглэжээ. Үүнээс гадна хаан болон хааны ураг 
садныханд үйлчлэх албад байжээ. Жишээлбэл: ханган нийлүүлэх, хамаарах, харцага маллах, эм 
найруулах, ордны унд, нүүр угаах, ам зайлах, идээ, хувцас өмсгөл хийгээд тариаланг эрхлэх (諸帳

：凡承應小底，司藏，鷹坊, 湯藥，尚飲，盥漱 , 上饍，尚衣，栽造 等役 。)[4. х.371]  гэх мэт 
албадууд байжээ.  

Умард ордны албан яамыг: Бурханы дуганы, адуу сургах, тан найруулах зэрэг 
хэсгүүдтэйгээр зохион байгуулжээ. (佛殿小底，習馬小底，湯藥小底。 ) [4. х.706]. Түүнчлэн 
Умард ордонд хангалтын албыг (佛殿小底，習馬小底，湯藥小底。) [4. х.706]бий болгон эм тан  
хариуцсан түшмэдийг томилжээ. Язгууртнууд, татвар хатад, агь ханхүү тэргүүтэнд тан эм, талхан 
эм, үрлэн эм, түрхлэг эмийг ханган нийлүүлж үзлэг оношлогоо хийдэг байсан аж.  

Өмнөд ордны тан эмийн алба нь  тусгайлан хаан, хааны төрөл садны эмчилгээнд сайн 
чанарын эмийг нийлүүлж, төрөл бүрийн эмийн ургамлыг найруулан эмийн олон хэлбэрээр эм 
боловсруулдаг байжээ.  Тухайлбал, тан эм, талхан эм, үрлэн эм, гадуур хэрэглэх эм гэх мэт эмийн 
хэлбэрүүдээр гаргаж байснаас үзэхэд уламжлалт эмийн технологи нэлээд өндөр хөгжилтэй 
байсныг илтгэж байгаа юм. (湯藥局。都提點，勾當湯藥。) [4. х.784] Мөн тан эмийн алба нь  
эмийн түүхий эд цуглуулах , эм найруулах газартай байснаас үзэхэд эм нь үйлдвэрлэлийн 
шинжтэй байсныг харуулж байна.   
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Эмийн тусламж үйлчилгээ авч байсан талаар ―Тайзү хаан, улаагчин үхэр жил хатан эхийн 
бие чилээрхэхэд, хаантан яаран ирж, өөрийн биеэр тан эмийг амсав. Тайцугийн тахилгын сүмд 
очин, бодисадвагийн танхимд заларч,тавин мянган хуврагийг хооллов.‖ (‖丁丑，皇太后不豫，上

馳入侍，湯藥必親嘗。仍告太祖廟，辛菩薩堂，飯僧五萬人。) [4.х. 924]   гэж тэмдэглэжээ.  Хүн 
эмнэлгээс гадна Ляо улс мал эмнэлгийн хороотой байсан ажээ. (醫獸局)   

Хятанчууд хамгийн сайн үржил шимтэй газар нутгийг сонгон улсын бэлчээрийн талбай 
бий болгон улсаас тусгай сайд түшмэд томилон хамааруулдаг байсан байна. Түүнчлэн Хятан 
улсын малын эмч нар малын гэмтэл, өвчинг анагаагаад зогсохгүй хүн, малын анатомийн бүтцийг 
нарийн сайн мэддэг байжээ. Энэ нь малд элэгний мэс засал хийж байснаас харагдаж байна. ―Хятан 
улсын тэмдэглэл‖-ийн ―Ляо улсад элчээр зорчсон‖  бүлэгт: Зун Жэ Зун Шаогийн тэргүүн онд, Жан 
Сюнь мин Хятан улсад элчээр ирэх үед нь Хятанчууд архиар адууг мэдээ алдуулсны дараа 
уушгины мэс засал хийсэнийг  ийн тэмдэглэжээ. Үүнд:  ―Елүйюнсин, Ябохуй хоѐртой ханьсан тэр 
хоѐроос: ―Умардын агт морь уушгийг нь огтолсоны дараа, өвчингүй болон явж чаддаг гэж 
сонссон, тэр үнэн үү?‖ хэмээн асуухад, тэд: ―Үнэн, адуунд хатуу архи уулган, суганы хоорондуур 
нь зүсээд, хэсэг мах гаргаж авдаг‖ (耶律永興，姚跋洄二人接伴，舜民因問：―北馬有剖去肺者，

遂無並能行，果否？‖答云：―有之。其法飲以醇酒，於腋間破之，取去少肉‖)。[7.х.83] хэмээн 
хариулсан бөгөөд энэ нь мэс засал өндөр хөгжиж байсныг  гэрчилж байна.   

Оношилгоо эмчилгээний тухайд: Хятанчууд нь  ихэвчлэн удган бөө нараар засал эмчилгээ 
хийлгэн, эм найруулуулж байсны  баримт нь ордны удган урт наслуулах жорыг гаргахын тулд 
эрэгтэй хүний цөс ашиглан туршиж байсан явдал юм. Хятан үндэстэн эртнээс гадна байдлаар 
шинжих, судас барих онолыг эзэмшин дотор өвчний оношлогоо заслын аргад нэвтрэн улмаар олон 
нэр алдартай эмч нар төрөн гарч байсан. Тухайлбал: Тайзүгийн үеийн Жилүгү хэмээх нэртэй оточ 
бага балчраасаа хааны ордонд өсөж, ордны олон оточ нараас анагаах эрдмээрээ оройлон гарч 
суралцан улмаар ордны оточ болсон байна. Зүү төөнүүр хийгээд судсаар оношлох аргыг судлан 
эзэмшиж, зүү эмчилгээ хийдэг байжээ. Тэрээр анагаах ухаантай холбоотой хоѐр ч ном бичиж 
олонд түгээжээ. Түүний эцэг морин дээрээс өвчтөнийг хараад өвчин нь цул сав эрхтэндээ байна 
уу, эсвэл арьс махныхаа завсар байна уу гэдгийг оношилж чаддаг хол ойрд нэр нь түгсэн оточ 
байсан гэнэ. Энэ талаар ―Ляо улсын түүх‖-д:   ―Жилүгү, Тогоон хүн. Тай Зү хаан Тогооныг ялах 
үеэр, нэг морьт цэрэг, ууттай юмаа гээчихээд, эргэж харвасан боловч онолгүй орхив. Хөөж явсан 
цэргүүд уутыг нээн дотроос нь нярай хүүхэд олж авсан нь Жилүгү юм. Олзлогсодоос учрыг нь 
лавлан асуугаад, уутыг харвасан хүн бол хүүхдийн эцэг гэдгийг тодруулжээ. Эцэг нь удам 
дамжсан гарамгай эмч бөгөөд, морин дээрээс өвчин үзээд өвчний үндсийг оношлож чаддаг ажээ. 
Уул санаа нь бол хүүгээ бусдад олзлуулахгүй гэсэндээ хороохыг хүсчээ.  Уг хүүхдийг Тайзү хаан 
саналаар Чүнчин хатан өргөн авч өсгөжээ. Өсөж томроод мөн адил анагаах эрдмийг эзэмшиж, 
тусгайлан зүү төөнөөр мэргэшжээ. Тайзү хааны үед ордны отчийн албыг хашиж ерэн насандаа 
өөд болсон ажгуу‖ (直魯古，吐谷浑人。初，太祖破吐谷滚，一騎士棄橐，反射不中而去。及追

兵開橐視之，中得一嬰兒，卽直魯古也。因所俘者問其故，乃知射橐者，嬰之父也。世善醫，雖

馬上視疾，亦知標本。意不欲子爲人所得，欲殺之耳。 由是進於太祖，淳 皇后收飬之。長亦能醫

，專事鍼灸。太宗時，以太醫給侍。年九十卒。) [2.х.1475]  Елүйдилү хэмээгч нь хүний үйл 
хөдөлгөөн, алхаа гишгээ, тарган туранхай, нүүр царайны өнгөөр дотор эрхтэний өвчнийг 
оношилдог байсан талаар сурвалжид: ―Елүйдилү, өргөсөн нэр Са Бүюань. Ү юань язгууртны 
угсааны хүн. Дилү нь анагаах эрдэмд нэвтэрхий, хүний бие, өнгө зүсийг нь шинжээд өвчний 
шалтгааныг тогтооно. Үзэж асуулгүйгээр бүрэн оношлож чадна. Тун Хэгийн эхэн үед, тэргүүн 
сайдын өргөн дэвшүүлсэнээр ордонд орж, захирагчийн алба хүртэл дэвшив. Наян насандаа бие 
барав.‖ хэмээжээ ( 耶律敵魯，字撒不椀。其先本五院之族，始置宮分，隸 焉。  敵魯精于醫，察

形色卽知病原。雖不診，有十全功。统和初，爲大丞相韩德譲所薦，宫至節度使。年八十卒。) 
[4.х.1477].    Мөн сурвалжид гарч буй Дилитө хэмээгч нь Тайзү хааны авга ах Сяди ноѐны хүү 
бөгөөд түүний тухай: ―Дилитө, өргөсөн нэр Хайлин. Бяр тэнхээтэй, морь унах, нум сум харвах 
хийгээд анагаах эрдэмд гарамгай. Хүний өвчнийг шинжлэхдээ сиймхий бүсний цаанаас харж 
байгаа мэт нэгд нэгэнгүй оношлоно. Хаан төрөл садан нь учраас түүнд шан харамжийг нь 
үргэлж нэмж өгнө. Сүүлд нь Цигэгийн үймээнд оролцоод эцэгтэйгээ боомилуулан үхжээ‖ (迭里特

，字海鄰。有膂力，善馳射，馬躓不仆，尤神于醫，視人疾，若隔紗覩物，莫不悉見。後從刺葛

亂，與其父俱縊殺之。) [4.х.1499] хэмээн дурьджээ.          
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Елүйбэйн хэмээх нэрт оточийн тухайд: ―Елүйбэй, багын нэр Түгү, Шэн цэгийн анхдугаар 
онд хунтайжаар өргөмжлөгдсөн цэцэн сэргэлэн, сурч боловсрох дуртай, арга билэг, зүү төөнө, эм 
заслын ухаанд нэвтэрч, хөгжмийн мэдлэгийг эзэмшсэн нэгэн байсан ба гучин найман насандаа 
хорлогдож үхжээ‖ (耶律倍,小字圖欲,神冊元年立為皇太子。聰敏好學，通陰陽，醫藥鍼灸之術，

知音律，善書工文章。唐为遣壮士害之，薨年三十八。) [4. х.1499]  гэсэн байна. Хаан угсаанд 
одон оронч ба од эрхисийн байрлал хөдөлгөөнөөр тухайн жилд ямар өвчин илүү зонхилохыг 
тооцдог байсан гэж сурвалжид дурдсан байдаг. [4] Ийм эрдэмтний тухай сурвалжид: ―Елүй-үж, 
Өргөн мэдлэгтэй, одон оронч‖ (‖ 耶律屋質，博學，知天文。) [4.х.1255] гэж бичжээ. Хятан улс  
хөрш зэргэлдээх улс аймгаас эмч оточ нарыг залан ирүүлж тэдгээр улс аймгуудын анагаах 
ухаанаас харилцан суралцаж анагаах ухааны салбартаа зогсолтгүй ахиц гаргаж байжээ.  Уйгур, 
Зинь  зэрэг ойр тойрны нутгаас олон арван оточ ирж байсныг доорх жишээнээс харж болно 
―Шэнзун Тунхэгийн арван есөн он, хөх бич өдөр, Уйгураас алдартай хувраг, энэтхэг оточ 
ирүүлэв‖. (圣宗統和十九年，甲申，回鶻進梵僧名醫。) [2. х.156] ―Тайзун Тяньсяны арван хоѐр он, 
арван нэгэн сарын шарагчин хонь өдөр, Зинь улсаас оточ ирүүлэхийг хүсэв. Шарагчин үхэр өдөр 
оточ ирэв‖ (遼太宗天顯十二年，十一月已未， 遣使求醫于晉。已丑醫來。) [2.х.926]. ―Шэнзун 
хааны үед, их түшмэл Елүйлунюн өвдөхөд, бусад улсууд болон хятадын нэртэй оточ нарыг залав‖ 
(圣宗時，大丞相耶律隆運患病，詔蕃漢名醫診治。)  [2.х.1024] хэмээн тэмдэглэсэн байна.                                         

Судас оношилгооны талаар ордны оточ Жилүгү ―Судсаар оношилох арга‖ хэмээх номыг 
бичиж, ―Зүү төөнийн бичиг‖  зэрэг бүтээлүүдийг туурвин олны дунд дэлгэрүүлсэн байна. (―直魯古

，嘗撰脈訣，鍼灸書，行于世。 ) [2.х.123]  Мөн бусад орны оношилгооны номыг хөрвүүлэн  
түгээж байжээ. Энэ тухайд: ―Хятан оточ нар судсаар оношлох хийгээд эм түүхий эдээ сайн 
мэднэ. Хааны зарлигаар Елүй Шүчэн судас оношилгооны номыг хөрвүүлэн олонд түгээснээр, нийт 
аймаг анагаах ухааны талаар мэддэг хэдий ч, хүн бүр дор бүрнээ боловсорсон‖ (― 契丹醫人鮮知切

脈審藥，上命庶成譯方脈書行之，自是人皆通習，雖諸部亦知醫事。) [2.х.125] гэж тэмдэглэжээ.  
 Засал эмчилгээ: Тай Зү хааны зүрхээр өвдөхөд, Дилитөг авчран үзүүлэв. Дилитө үзээд: ― Гао Ман 
сувагт сумны дайтай цус хурсан байна. Иймд эм тангийн чадал хүрэхгүй, заавал зүү хатгах 
хэрэгтэй тэгвэл эдгэрнэ‖ гэжээ. Хаан зөвшөөрч хэлсний дагуу эмчлүүлэхэд бүлэгнэсэн цусаар 
бөөлжөөд, өвчин нь намдаж илааршуулсан байдаг. (帝患心痛，召迭里特視之。迭里特曰： ―膏盲

有瘀血如彈丸，然藥不能及，必鍼而後愈。‖ 帝從之。嘔出瘀血，痛止。) [4.х.1499]. Мөн төөнө 
засал гадар шарханд ордны оточ нар сайн байсныг  ―Ляо улсын түүх‖-д: ―Дээрэмчин Жаожүнгэ 
ордны эд зүйлсийг дээрэмдэн зугтаахад,  нийслэлийн харуулын туслах Шарэн ван цэргүүдээ авч 
хойноос нь нэхэх үедээ, баруун гартаа сумны шарх олсныг, агиар түлсэнд тэр даруйдаа үр дүнгээ 
өгч, дээрэмчний араас хүлгийн хурдаар нэхэв‖ (劇賊趙鐘哥犯，劫宫女，御物，人望率眾捕之。右

臂中失，炷以艾，力疾驰逐，賊棄所掠而遁。) [2.х.1462] хэмээн тэмдэглэжээ. Эдгээрээс гадна 
эмчилгээнд хөгжмийн зэмсэг хэрэглэж байсан байна. Хятан оточ нар сэтгэл засал эмчилгээний 
талаар мэдлэг туршлагатай эмчилгээний онцлог аргатай байжээ. Тухайлбал, Елүйдилү хэмээх 
Хятаны язгууртан гаралтай оточ өвчтөнд хөгжмийн зэмсэг ашиглан сэтгэл зүйн эмчилгээ хийсэн 
байна. Энэ талаар : ―Нэг удаа Елүйсижиний хатан хүнд өвчлөөд, олон отчоор үзүүлсэн боловч нэг 
нь ч анагааж чадсангүй. Дилү оточ хатныг нь хараад: ―зүрхэнд нь хурсан халуун байна. Эмээр 
засагдахгүй, сэтгэл санаагаар нь засах хэрэгтэй. Сонсгол нь муу учраас дуу шуугиан гаргаж 
хорыг нь гадагшлуулбал засарна хэмээгээд өвчтөний дэргэд их дуугаар цан хэнгэрэг дэлдүүлэхэд, 
маргааш нь үнэхээр галзууртлаа уурлан, орилж хашгиран, хараан зүхэж туйлдаа хүрээд  даруй 
илааршжээ. Тэрээр иймэрхүү олон янзын санаанд оромгүй эмчилгээний аргуудтай‖  ( ―耶律敵魯: 
初，樞密使耶律斜軫，妻有沉阿，易數醫不能治。 敵魯视之曰： ―心有蓄熱，非藥石所及，當以

意療。因其聩，聒之使狂，用泄其毒则可。‖ 於是大聲鼓於前。翌日果狂叫呼怒駡，力極而止，

遂愈。治法多此類，人莫能策。) [4.х. 42] гэж тэмдэглэжээ.                                        
Рашаан засал эмчилгээ: Хятанчууд удаан хугацааны ажиглалт, туршлагын явцад рашаан усны биед 
үзүүлэх эмчилгээний үр дүнг олж тогтоон, рашааны найрлага, чанар, үйлдийг судлан эмчилгээнд 
хэрэглэж байжээ. Энэ талаар түүхэн сурвалжид тэмдэглэснийг тодруулбал: ―Тайзун хааны 
анхдугаар он дөрөвдүгээр сар， хөхөгчин тахиа өдөр , Тайзун хаан халуун рашаанд биеэ сувилан, 
хөхөгчин үхэр өдөр ордондоо буцаж хатан эхдээ бараалхав‖. (‖已酉，辛溫泉。已丑，還宮，朝于

皇太后。) [4] ―Синь Ню голын халуун рашаанд ирээд, нэрийг нь Нарсан ойн халуун рашаан хэмээн 
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өөрчлөн нэрийдэв‖. (辛女河湯泉，改其名曰松林。) [4. х.158] ―Шэнзуны анхдугаар он наймдугаар 
сар буюу цагаагчин бичин өдөр,  халуун рашаант ордонд морилов‖ (神宗初年，八月丁酉，辛溫泉

宮. ) [4. х.215] гэжээ. Ляо улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам, хүн ам ихтэй, харъяалалдаа байдаг улс, 
аймгуудаас жил бүр тогтсон хугацаанд эд агуурс, үнэтэй ховор эмийн ургамал, сайн агт морьд 
зэргээр алба барьдаг байжээ. Үүний  зэрэгцээ бусад улс, аймгуудтай худалдаа арилжаа хийдэг 
байсан нь Ляо улсын эмийн түүхий эд нийлүүлэлтийн эх үүсвэр болж байсан байна. Түүхэн  
сурвалж бичгүүдэд  энэ талаар тэмдэглэснийг тодруулбал: ―Хятанд захирагддаг боловсон Зүрчид 
улс хүн орхоодой, хар хорс, барсын таваг, самар, хар мөөгөнцөр, нарс модны шим, цагаан бүс гэх 
мэт зүйлийг үйлдвэрлэдэг‖. (熟女真部族所產人參，白附子，天南星，茯苓，松子，豬苓，白布等

物。) [4. х.120] ―Боловсон Зүрчид улс, Хятанд хамаарагдахгүй. Хятантай тэрсэлдэхгүй, ард иргэд 
нь өөрийн дураар алт, торго бөс, барсын таваг, самар, хүн орхоодой, хар хорс, зөгийн бал зэргийг 
хоорондоо худалдаалж, эдгээр нь умард улсад албанд орно. Эсвэл зөвхөн  хил дээр наймаалцдаг‖ (
熟女真國，部屬契丹所管。不與契丹爭戰，或居民等自意相率買以金，帛，布，天南星，人身，

白附子，松子，蜜等諸物，入貢北番；或只於邊上買賣。) [4. х.120] хэмээсэн бол мөн ―Тайзү,  
улаан бар өдөр, Ү Юэ улсын ван Тэн Яньсю-г элчээр ирүүлэн, хирсний эвэр, шүр өргөн барив.‖ (太
祖，丙寅吳越王遣滕彥休貢犀角，珊瑚。) [3. 2] тэмдэглэжээ. ―Олон жижиг улсуудын албанд 
тушаасан зүйлс. Гао Чан, Да Ши зэрэг  улсуудын албанд барьсан зүйлүүд: хаш, сувд, хирсний эвэр, 
үнэрт давирхай, хув, мана чулуун эдлэл‖. (諸小國貢進物件。  高昌國，大食國，玉，珠，犀，乳

香，琥珀，瑪瑙器.) [3.х.117 ] ―Шилла улсын өргөсөн эд зүйл: алтан сав суулга, зэс сав, нарийн 
бөс, архи, цуу, цай, тоог нь тогтоогоогүй хэмжээний хүн орхоодой зэрэг болно‖ (新羅國貢進物件

：金器，銅器，細布，酒醋，腦元茶，成形人參不定數。）[ 3. х.116]хэмээн тэмдэглэсэн байна. 
―Тангуд улсын өргөсөн зүйл: адуу, магнаг торго, мяндсан хөнжил дэвсгэр, цагаан гоѐо, худгийн 
давс‖ （西夏國貢進物件：马，丝绸，棉被铺，白牙，井盐，。）[ 3. х.116] гэжээ.  

 
Дүгнэлт 

Түүхийн судалгааны гол тулгуур бол сурвалж хэрэглэгдэхүүн, тэр дундаа бичгийн сурвалж 
билээ. Бичгийн сурвалжийн мэдээгүйгээр өнгөрсөн түүхийг нөхөн сэргээх боломж хомс байдаг. 
Нэрт эрдэмтэн Х.Пэрлээ ―Хятан нар 10 дугаар зууны үе хүртэл бичиг үсэггүй байсан тул, тэдний 
уг удмын мэдээг Хятан нартай олон зуун жилээр хөрш нутаглаж, эдийн засаг улс төр, соѐлын 
талаар харилцсаар байсан эртний бичиг үсэгтэй Хятад орны судар түүхийн тэмдэглэлээс эрж 
бэдрэх хэрэгтэй‖ [1.х.8] хэмээн цохон дурджээ. Тус өгүүлэлд нангиад сурвалж дахь Хятанчуудтай 
холбогдох мэдээ сэлтэнд тулгуурлан тэдгээрийн  соѐл, зан заншил, ахуй байдлын талаар 
тодруулан судалгааны эргэлтэнд оруулсан болно. Тухайлбал, бурхан багшийн мэндэлсэн өдрийг 
тэмдэглэдэг байсан тухай сурвалж бичигт тэмдэглэгдэн үлдсэн нь басхүү сонирхолтой. 
―Буддагийн төрсөн өдөр. Дөрвөн сарын найманд нийслэл болон олон мужууд бүгд тус бүрдээ 
Сидха хун тайжийн модон сийлбэрийг дамнан хотоор явж, лам хувраг, бомбо, энгийн ард нэг өдөр 
баярлацгаадаг‖ (佛誕日。四月八日，京府及諸州，各用木雕悉達太子一尊，城上舁行，放妮僧，

道士，庶民行城一日爲樂。)  [2. х.141] гэжээ. Түүнчлэн монголын эртний угсаатан тухай мэдээ 
сурвалжуудад олонтаа дурдагддаг ―шар энгэсэгийн‖ тухайд ч ―Умардын охид эмэгтэйчүүд шар 
зүйлийг нүүрэндээ түрхэж алт шиг болгодгийг ―бурханы засал‖ хэмээн нэрийддэг‖ (北婦以黃物塗

面如金，謂之佛狀。) [3. х.137]   хэмээн мөн сурвалжид тодорхой өгүүлсэн байна. 
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1277 ОНД ГУУЛИН УЛСЫН ВАНГААС   

ХӨХ ГҮРНИЙ ХУБИЛАЙ  ХААНД  ИЛГЭЭСЭН АЙЛТГАЛ 
 

                                                                                     С.Чулуунбат1 
 
Abstract 
Since Mongolia had ancient statehood traditions, it had diplomatic relations with numerous countries in 
the course of its history and different ways of establishing and maintaining relations such as sending letters 
or messengers to the Eastern and Western countries.  
The State documents related to foreign relations are valuable historical sources in any country. They are 
significant not only as historical sources, but also as evidence of the development, traditions and culture of 
the country at that time. There are a number of documents related to diplomatic relations between Korean 
and Mongolia, which both have languages of the Altaic language family. It is proper to study relations 
between Mongolia and Korea in the XIII-XIV centuries with regard to the related historical era and place. 
Relations between Mongolia and Korea, countries with ancient oriental cultures, with statehood traditions, 
were established from earliest times. As some scholars view, there are a number of facts and data that 
mentioned very close, dependable relations between two countries.  
It can be said that the issue of Mongolian-Korean relations has been studied adequately. Such research 
works as ―To the issue of the origin of Mongolian and Koreans nations and their languages‖ and 
―Correspondence between Mongolia and Korea in the XIII-XIV centuries‖ by B. Sumiyabaatar have 
become the main important handbooks for researchers.  
It is crucially important to study correspondence between Mongolian and Korean states as a historical 
source. For example, researching correspondence between Mongolia and Korea in the XIII-XIV centuries, 
one can learn many facts related to the history, culture, arts, livelihood, customs, medicine, military of 
Mongolia at that period. 

 
Манай улс өнө эртний төрт ѐсны арвин баялаг түүх, уламжлалтай улс болохын учир 

түүхийн туршид дэлхийн олон улс оронтой дипломат ѐсны харилцаа холбоотой явж ирсэн юм.  
Аливаа улс орны түүхийн үнэт сурвалжуудын нэг нь тухайн улсын гадаад харилцааны 

бичиг баримт байдаг. Эдгээр бичиг баримт нь тэр улсын түүхийн сурвалж төдийгүй тухайн цаг үед 
ямар соѐл, зан заншил, хөгжилтэй байсныг нотлох олон талын ач холбогдолтой юм. 

Ялангуяа төрөл Алтай язгуурын хэлт Монгол Солонгос хоѐр улсын хоорондын дипломат 
харилцаанд холбогдох цөөнгүй бичиг, баримт хадгалагдан ирсэн бөгөөд тэр нь үе үеийн эрдэмтэн, 
судлаачдын анхаарлыг зүй ѐсоор татсаар ирсэн билээ.  

XIII-XIV зууны үеийн Монгол Солонгос хоѐр улсын харилцааг тухайн түүхэн цаг үе, орон 
зайд нь харгалзуулан авч үзэх нь зүй. Монгол, Солонгосын харилцааны түүхийг судлахад сурвалж 
бичиг, хөшөө дурсгал зэрэг эд өлгийн дурсгалаас гадна ардын аман зохиол бас чухал юм. Манай 
Монголчуудын дунд солонгосын тухай домог яриа их биш ч гэсэн мэр сэр бий. Зарим домог нь 
түүхийн сурвалж зохиолд ч тэмдэглэгдэн үлджээ. Монголчууд ардын аман зохиолын арвин их өв 
уламжлалтай билээ. Бүхэл бүтэн түүх судраа хүртэл цээжлэн хэлэх нь олонтой. Харь улс оронд 
илгээсэн элчийн авч очих бичиг захидлын агуулгыг зөвхөн цээжлүүлэн явуулдаг байсан нь 
олонтой бөгөөд түүнийгээ ―дуу бариулах ‖ ухаан гэдэг. XIII зууны үед Монголын хаанаас 
Солонгосын ванд  илгээж байсан захидлын монгол эхийн олонх нь ийм байсан бололтой [3. Х 5-6].  

Ази дорно дахины эртний соѐлт, төрт ѐсны уламжлал бүхий Монгол Солонгос орны 
харилцаа эртнээс эхтэй бөгөөд судлаачдын үзэж буйгаар нэн ойрын харилцаа, хамааралтай 
байсныг дурдсан мэдээ баримт цөөнгүй байдаг юм.  

                                                     
1 Улаанбаатарын Их Сургууль, Гадаад хэлний тэнхим, Солонгос хэлний салбар, докторант 
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Б.Сумъяабаатар 1 , Ч.Далай 2 , Г.Эрдэнэчимэг 3 , Ц.Цэрэндорж 4  , Ж.Баттөр 5 , Б.Лхагваа 6 , 
Б.Ивээлт7, С.Чулуунбат8,박원길, С.Цолмон9, Б.Ариунбайгал зэрэг эрдэмтдийн бүтээлд Монгол 
Солонгосын харилцааны холбогдолтой мэдээ сэлт тодорхой хэмжээгээр дурдагдсан байна.  

Хоѐр улсын харилцааны талаар нэлээд судлагдсан гэж хэлж болох бөгөөд энэ дундаас 
эрдэмтэн Б.Сумьяабаатарын ―XIII-XIV зууны Монгол Солонгос харилцааны бичгүүд‖, ―Монгол 
Солонгос туургатны угсаа гарал, хэлний холбооны асуудалд‖ хэмээх судалгааны бүтээлүүд нь 
эрдэм шинжилгээний гол чухал гарын авлага болсоор байна.  
 Тэрбээр Монгол Солонгос харилцааны бичгүүд болох 100 гаруй эх бичгийг судлан, 
Монгол хэлэнд буулгаж, олон тулгар бичиг, сурвалжтай харьцуулан тайлбарлан бичсэн нь өнөө 
цагийн судлаач, эрдэмтдийн гарын авлага, ширээний ном болж байгаа юм.  

Түүхэн сурвалж бичгүүд болох харилцааны бичиг  захидлуудыг судлах нь өгүүлэшгүй их 
тустай зүйл болно. Жишээ нь: XIII-XIV зууны үеийн Монгол Солонгос  хоѐр улсын харилцааны 
бичгийг судалснаар тухайн үеийн монголын түүх, соѐл, урлаг, ахуй амьдрал, зан үйл, анагаах 
ухаан, цэргийн ухаанд холбогдох олон зуун мэдээ, үүнд: монгол цэргүүд цэргийн хүрээнээ хөгжим 
үүсгэн хөгжилдөж байсан тухай 1218 оны мэдээ, Монголоос Гуулин улсад илгээсэн мөн оны 12-р 
сарын захидал, солонгос хэл сургахаар 40 гаруй хүнийг үлдээж байсан тухай 1219 оны мэдээ, 
солонгосоос бийр, бэх, бичгийн цаас зэрэг бичгийн хэрэглэл, гүргүм зэрэг эмийн ургамал, зурах 
тослоход хэрэглэх бусад зүйлийг авья гэсэн утгатай 1221 оны монгол захидал бичиг, хоѐр орны 
гадаад харилцаа, элчисийн дотор эмэгтэй хүн оролцон очиж байсан тухай 1221 оны мэдээ, 
Монголын хаанаас 1231 онд  Солонгосын ванд илгээсэн захидал, Гуулин улсаас Монголд илгээсэн 
1231 оны илэдхэл бичиг, Гуулин улсын иргэдээс Монголын нутагт шилжүүлэн нүүлгэж тарианы 
ажил эрхлүүл хэмээсэн 1232 оны монгол захидал, урчууд, хатгамалчин илгээ хэмээсэн мөн оны 
бичиг, 1267 онд үе мөчний өвчинд тустай загас авах тухай бичсэн захидал, 1273 онд Монголын 
хаанаас  Гуулин улсын ванд илгээсэн дөрвөлжин бичгийн анхны жуу бичиг, 1280 оны монгол 
цаазын бичиг, 1283 онд бичсэн Гуулин улсаас мод авах тухай мэдээ, Юан улсаас жүжигчид очиж 
байсан тухай, Алтан үсгийн ном бичих бичгийн чадвар сайтай хүн илгээ гэсэн бичиг, Гуулин 
улсаас тийм 100 хүнийг  илгээв хэмээсэн хариу бичиг, Юан улсаас Гуулин улсад малчин илгээж 
байсан тухай мэдээ, мөн хатаасан загас илгээж байсан мэдээ тэргүүтэн олон.  

Энэ мэт солонгос түүхийн сурвалж тулгар бичиг нь XIII зууны Монгол Солонгосын улс 
төр, эдийн засаг, соѐл шинжлэх ухаан, гадаад харилцааг тодорхой он, сар, өдөртэй нь хадгалан 
үлдсэнээрээ монголын судлалд нэн үнэтэй юм. Ялангуяа манай түүхийн сурвалжид огт 
тэмдэглэгдээгүй шинэ соргог мэдээ цөөнгүй байгаа нь [6. Х 25-33] онц чухал юм.  

―Гуулин улсын вангаас Монголын хаанд  илгээсэн бичиг‖ нь мөн ийм онцлог, ач холбогдол 
бүхий тулгуур сурвалж юм. Миний бие энэ удаа докторын судалгааны нэг хэсэг  1277 онд ( 
Гуулин улсын Вангаас Хөх Гүрний Хубилай хаанд илгээсэн Айлтгал) –ын эртний солонгос эх, 
солонгос дуудлага, нангиад дуудлага, орчин цагийн солонгос эх, монгол орчуулга зэргийг 
хадмаллан тулгаж, галиглан буулгаж бичив.  
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1. Эртний солонгос эхийн сийрүүлэг, солонгос, нангиад дуудлага 
Эртний солонгос эх: мөр 1    丁          丑      三        年  十          二        月 

Солонгос дуудлага:               정          축      삼        년  십          이           월 
Нангиад дуудлага:           ,                                     shí                     
 
Эртний солонгос эх: мөр 2    甲       申       遣           將            軍      高      天     伯 

Солонгос дуудлага:                갑         신      견           장            군      고     천     백 
Нангиад дуудлага:                                                 ,                                ,     
                                      

及       忽        剌 
                                     급       홀        랄 
                                                          ,   
 
Эртний солонгос эх: мөр 3    歹            如       元               上                       曰        巫   
Солонгос дуудлага:                알           여         원               상                      왈        무 
Нангиад дуудлага:                   ,                             ,      ,                                                         
                                 之        言        鼓         而       聖        明     之             燭 

                                       지         언        고         이      성        명     지               촉  
                                                                                                          
                                 實        可          知        今   
                                        실        가          지       금 
                                                   ,                        
Эртний солонгос эх: мөр 4       者        達         魯          花       赤     持     匿    名     書  
Солонгос дуудлага:                  자           달       노{로}     화      적     지     닉    명     서 
Нангиад дуудлага:                              ,                                                        
                                   來        示      言         有         四      十     餘      人     聚 

                                 래{내}    시      언         유         사      십     여     인     취 
                                    ,                                 ,                 shí     yu               
                                   謀              復                 入        江               華 
                                    모        부{돌아올 복}      입        강              화 
                                                                                                        ,    
Эртний солонгос эх: мөр 5     若            其       所       言      誠       或       有         據 

Солонгос дуудлага:                약         기      소       언      성       혹       유         거 
Нангиад дуудлага:                   ,          ,                                      ,        ,   
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                                      固      宜        當         面       而               告       何     乃   
                                     고       의       당         면       이               고       하    내 
                                                      ,                                                  
                                     匿     名       以     陰     投      此     
                                     닉      명       이     음     투     차 
                                     nì    míng     yǐ     y              ǐ 
Эртний солонгос эх: мөр 6      必           有        憾       於       國        有      怨        於        人                    
Солонгос дуудлага:                  필          유           감        어     국          유        원     어      인              
Нангиад дуудлага:                 ,            ,  ,              ,             ,  ,                   
         妄     飾    而   爲     之    者    耳     所     四    十      人          中             有         
         망    식   이   위    지    자    이     소     사    십     인          중             유 
                       ,                                                      ,           ,    
Эртний солонгос эх: мөр 7     身       沒          已          過             五      年       者    則    其    
Солонгос дуудлага:                신     몰         이          과                 오    연{년}   자    칙    기    
Нангиад дуудлага:                     ,         ,     ǐ      ,   ,                                  í,j    
         誣     妄       可      驗   也    乞          降              明      自   今    匿     名     書        
         무     망     가      험   야   걸    강{항복할 항}   명     자   금    닉     명     서 
                     ,                ǐ           ,           íng   zì                          
Эртний солонгос эх: мөр 8      悉           令               勿         論  
Солонгос дуудлага:                 실        령{영}         물      론{논} 
Нангиад дуудлага:                   x      líng,l ng      w       l n,l n 
 
4. Орчин цагийн солонгос эх 
 정축 3년 (1277 년) 12 월 갑신일. 장군 고 천 백 및 홀랄대를 원 나라에 파견하여 황제에게 글을 
보내기를 
 <<공주를 저주하였다는 말이 근거도 없이 생겨 났는데 당신이 명백히 살피면 그것을 잘 알게 될 
것이다. 이 번에 달로화적이 이름을 밝히지 않은 투서를 가지고 와서 보이면서 40여 명이 모여서 
다시 강화도로 들어 갈 것을 음모하고 있다고 말하였는데 만일 그 밀고가 진실로 근거가 있을진대 
당당히 낯을 내놓고 고발할 것이 어늘 하필 이름을 숨기고 가만히 투서하였겠는가? 이것은 반드시 
나라에 불감이 있고 다른 사람에 대하여 원한을 품은 자가 허망하게 꾸면서 밀고한 데 지나지 않은 
것이다. 거기에 기록된 40 명 가운데는 사망한 지 벌써 5 년이 지난 자도 있은즉 이것으로 보아도 
무고이며 망발이라는 것을 증명할 만 하다. 당신은 명철한 판단을 내려 금후는 이름을 밝히지 않은 
투서는 모두다 론하지 않게 하여 주기를 바란다.>> 라고 하였다.  
(고려사. 세기 제 28 충렬왕 1 페지 167) 
 
5. Монгол орчуулга 

Улаагчин үхэр жил, гутгаар он, арван хоѐрдугаар сарын  хөх бич өдөр. Жанжин Ко 
Чөнъбεг болон Холлалдεг Юан улс руу зарж Хаанд илгээсэн Айлтгалд:  
<<Гүнжийг зүхсэн гэдэг  яриа үндэслэлгүй болохыг нягтлаваас сайтар  гүүрэх буйзаа. Энэ удаа 
Даргачи нэргүй бичгийг авч ирж  үзүүлэн  40 гаруй хүн  цуглаж  дахин Канхва арал руу орохоор 
хуйвалдсан гэж хэлсэн бөгөөд  хэрэв тэр зуйрган үг  үнэн юм бол нүүр бардам өргөн мэдүүлэхийн 
оронд яагаад нэрээ нууцлан илгээх болов?  Энэ нь гэмгүй хүмүүсийг гүжирдэн худлаа мэдээлсэн 
нь гарцаагүй. Тэнд бичигдсэн 40 хүний дунд аль хэдийн 5 жилийн өмнө нас барсан хүний нэр ч 
байгаагаас үзэхэд ч тэр нь  гүтгэлэг бөгөөд гутамшигтай зүйл болохыг батлана. Та саруул ухаанаар 
болгоож, хойшид энэ мэт нэргүй мэдээллийг үл хэрэгсэхийг хичээнгүйлэн хүснэ.>> гэжээ. 
(―Гуулин улсын судар‖ 167-р тал ) 

Дүгнэлт 
Монгол улс нь өнө эртний төрт ѐсны уламжлалтай, дорно дохины соѐлт гүрэн болохын 

учир өрнө дахины  олон улс оронд элч төлөөлөгч илгээх, бичиг  захидал тэргүүтэн харилцааны 
олон арга, дипломат бодлогын арвин баялаг  түүхтэй билээ. Өнгөрсөн түүхийн гэрч болох эд 
өлгийн болоод бичиг соѐлын олон дурсгал бий.  
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Аливаа улс орны түүхийн үнэт сурвалжуудын нэг нь тухайн улсын гадаад харилцааны 
бичиг баримт байдаг. Энэ нь тэр улсын түүхийн сурвалж төдийгүй тухайн цаг үед ямар соѐл, зан 
заншил, хөгжилтэй байсныг нотлох баримт болох зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм.  
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ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГАЛТАД СОШИАЛ МЭДИА БУЮУ ОЛОН 
НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ СҮЛЖЭЭГ АШИГЛАХ НЬ 

 
Н.Хосбаяр1  

 
Abstract 
Social Media Language Learning: This enables students to develop communication and 
language skills. Social media consist of interactive forms of media that allow users to interact 
with and publish to each other, generally by means of the internet. Daily observations and recent 
scholarly traditions suggest that a certain amount of learning takes place beyond the confines of 
the individual mind. Learning a different language involves social aspects which influences the 
way in which individuals learn language. Language learners are able to enhance their language 
skills due to the different avenues in which new social media have created. Social media provides 
the learner with the possibility of participating in actual, real-time, relevant conversations taking 
place online, and practicing the target language with or without the help of an experienced 
teacher by his or her side. 
 
Түлхүүр үг 
сошиал мэдиа, гадаад хэл, арга зүй, суралцагчид, фэйсбүүк 
 
Өнөөдөр англи хэл заах болон суралцахад Олон нийтийн мэдээллийн цахим сүлжээ 

(ОНМЦС) нь аль хэдийн өөрийн гэсэн байр суурьтай болсон юм. Илүү төвөгтэй мэт санагдах Е-
сургалтын хөгжил хүч түрэн орж ирэхээс өмнө теле болон зайн сургалт албан бус сургалтын 
программыг бүрдүүлж байв. Харин өнөөдөр сошиал мэдиагийн цоо шинэ төрөл болох фэйсбүүк 
эсвэл вэбчат нь дээрх төрөлд нэгдэх эсэх нь маргаантай байна [5.x1-13]. Үүнд багш  суралцагчид 
ямар үүрэгтэй байх, тэд сошиал мэдиад хэрхэн хандаж мөн тэрхүү хандлага нь яаж нөлөөлөх 
эсэхийг авч үзэх цаг нэгэнт болжээ. 

 
Сошиал мэдиа түүний хэрэглээний эрс өсөлт 
Сошиал мэдиа нь хүмүүсийн харилцааны гол хэрэглүүр болж байгаа төдийгүй, олон 

нийтийн чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх дуртай хамгийн тухтай орчин болоод байна. Эдгээрт: Блог 
(gogo.blog г.м), сошиал нэтворк (facebook г.м), микроблог (twitter г.м), Викис (Wikipedia г.м), 
Видео подкаст, хэлэлцүүлгийн форумууд, фото шэйрин (instagram г.м) зэрэг байна. Жишээлбэл 
сүүлийн хориод жилийн турш сошиал мэдиа нь дийлэнх орны нийгмийн амьпралын амин чухал 
хэрэгцээ болсон байна. Харин манай оронд харьцангуй сүүлд буюу сүүлийн арваад жилд энэ нь 
нийгмийн холбоо харилцааны гол цөм болсон юм. Өнөө үед манай орны ихэнх залуус өдөр 
тутмын амьдралдаа фэйсбүүк, твиттэр болон инстаграммын аль нэгийг нь эсвэл аль алинийг нь 
хэрэглэдэг болоод багагүй хугацаа өнгөрчээ. Үүний зэрэгцээ, хамгийн идэвхтэй хэрэглэгддэг топ 
таван онлайн үйлдэлд и-мэйл шалгах, мэдээ унших, хувийн мэссэж явуулах, тойм унших болон 
мэдээ хуваалцах зэрэг орсон байна [17]. Өнөөдөр дэлхий даяар нийт  гурван тэрбум хүн интернет, 
сошиал мэдиа болон мобайлыг хэрэглэж байгаа бол монгол улсад 2000-2014 оны хооронд 30000 
хэрэглэгчээс  514.000 болтлоо өссөн байна [26]. Энэ нь манай орны нийт хүн амын нийт 6/1 –ээс 
илүү хувь нь хэрэглэж байгааг харуулж байгаа юм. Энэхүү эрс өсөлт нь сошиал мэдиа нь 
Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засаг, урлаг, уран сайхан, амьдралын хэв маяг, хэвлэл мэдээлэл 

                                                     
1 Отгонтэнгэр Их Сургууль, Хүмүүнлэгийн Сургууль, Англи хэлний тэнхим 
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болоод боловсролын салбарт ч бүх талаар тодорхой үүрэг гүйцэтгэж буйг харуулж байгаа хэрэг 
юм. 

 
Сошиал мэдиа ба түүний төрөл 
Сошиал мэдиа нь харилцан адилгүй зорилгоор ашиглагддаг олон төрлийн дижитал 

программ юм. Үүнд: холбоо харилцаа тогтоох, хэлэлцэх, ярилцах, бараа таваар зарах гэх мэт. 
Харин энэхүү өгүүлэлд бид сошиал мэдиаг цаашид ихэнх судлаачдын үзэл баримтлалын дагуу 
дараах хоѐр төрөлд хуваан үзнэ.  

Синхрон болон Асинхрон харилцааны хэрэглүүр  
2003 онд Боловсрол судлаач Жулиа Ашлий ―бодит цаг хугацаанд харилцаа, хамтын 

ажиллагааг идэвхжүүлж ―нэг цагт-өөр өөр газар‖-аас холбогдох горим‖-ыг синхрон хэрэглүүр, 
харин ―цаг хугацааг дамжин харилцаа, хамтын ажиллагааг дэмжих ―өөр цагт – өөр газраас‖-аас 
холбогдох горим‖-ыг асинхрон хэрэглүүр гэж тус тус тодорхойлжээ [2]. Тэрээр синхрон 
харилцааны хэрэглүүрт аудио-видео хэлэлцүүлэг, чат болон мессэж, твиттэр, скайп зэрэг нь 
багтдаг ба эдгээр хэрэглэгдэхүүн нь хүнийг тухай бүрд нь харилцагчдаа хариу өгөх эсвэл 
мэдээллээ шинэчлэх санааг өөрийн эрхгүй төрүүлдгээрээ илүү давуу талтай юм. Харин, асинхрон 
хэрэглүүрүүд буюу и-мэйл, вэб боард, вэб блог, болон ердийн давтамжит аудио-видео зэрэг нь 
даруй хариулах сэдэл тийм ч их байдаггүй тул мэдээлэл нь хоцрогдох нь байдаг гэжээ. Гэсэн 
хэдий ч эдгээр төрлийн хэрэглүүр үнэндээ яаралтай харилцааных биш төдийгүй харин ч хэсэг 
тунгаан бодсоныхоо дараа шаардлагатай гэж үзвэл хариу бичихэд тохиромжтой хэрэглүүр байдаг 
юм [23]. Энэ бүхнийг үндэслэн илгээгч болон хүлээн авагч хоѐр хоорондын харилцааны зорилго 
болоод мөн чанараасаа хамааран Синхрон болон асинхрон хэрэглүүрийн алийг нь ашиглахаа 
шийдэж байгаа ба дээрх нь багш болон оюутан нарт тухайн цагт эсвэл хэсэг хугацааны дараах 
гэсэн хугацаа ба зорилгоос хамааран мөн ашиглагдах боломжтой юм.  

 
Сошиал мэдиа нь сургалтын хэрэглэгдхүүн мөн эсэх 
Шинэ харилцаа холбооны технологийн ачаар сүүлийн жилүүдэд албан ѐсны сургалтаас өөр 

Зайн сургалт, Онлайн сургалт болон И-сургалт гэх гурван сургалтын систем бий болсон билээ. 
Алсын зайн сургалтыг үүсгэн санаачлагчид нь зай болон цагийг үл хамааран сургалтыг явуулахыг 
―Зайн‖ сургалт [14] гэж тодорхойлсон бол Азийн бүс нутгийн судлаачид Онлайн болон И-
сургалтыг Зайн сургалтын нэгж хэмээсэн ч  тус тусдаа өөр өөрийн гэсэн онцгой шинж чанартай 
гэж үзсэн юм. Онлайн сургалт нь интернэт дэх сошиал мэдиаг илүү их ашигладаг бол харин И-
сургалт нь электрон мэдиаг их сургууль дээр ч сургуулиас гадуур ч ашигладагаараа ялгаатай юм. 
Эдгээр сургалтын хэрэглэгдхүүн нь агуулгаараа бүрэн сургахуйн болон суралцахуйн чиглэлтэй 
болж чадсан ба ихэнх тохиолдолд тухайн багц хичээлийн явцыг бүрэн гүйцэд болгохын тулд 
багшийн үнэлгээ чухал үүрэг гүйцэтгэж байсан юм. [5] 

Орчин үеийн мэдээлэл харилцааны салшгүй чухал элемент болсон Фэйсбүүк нь хувь хүнд 
ил тод, илэрхийгээр холбогдох, харилцах мөн хуваалцах идэвхийг нь дэмжиж өгдөг хэрэгсэл билээ 
[27]. Хэдийгээр Марк Зукэрберг фэйсбүүкийг зохион бүтээхдээ үүнийгээ боловсрол болоод 
сургалтад хэрэглэх зорилго огтхон ч агуулаагүй зөвхөн зугаа цэнгэл, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 
сошиал хэрэглэгдэхүүн төдийхнөөр төсөөлж байсан хэдий ч энэхүү нээлт нь сургалтын явцад 
өөрйн эрхгүй багш болон суралцагчийг холбох гүүр нь болсон билээ. Гэхдээ фэйсбүүк нь 
анхнаасаа нь сургалтанд зориулагдаагүй юм бол оюутнууд яаж үүнийг хичээл болон даалгавартаа 
ашиглахыг хүсэж эрмэлзэх юм бэ? Үүнтэй холбогдуулан Роблер Эт Ал 2010 онд хийсэн 
судалгаагаараа оюутнууд фэйсбүүкийн сургалттай холбож гэж огтхон ч боддоггүй гэсэн санааг 
гаргаж тавьсан [19] бол 2012 онд Чен болон Браярс нар ―маш цөөхөн тооны баг болон оюутнууд 
сургалтын зориулалтаар фэсбүүкийг хэрэглэж байна‖ [7] хэмээн мэдээлсэн байдаг билээ. 

 
Сошиал мэдиа ирээдүйд 
Англи хэлний багш нарын хувьд сошиал мэдиа яахын аргагүй олон  бэрхшээлийг даван 

туулах оньс болж чадсан билээ. Сошиал мэдиатай холбоотой судалгаа шинжилгээний ажил ч илүү 
өргөн цар хүрээтэй болж байна. Ихэнх судалгааны ажлууд аль нэг сошиал мэдиан төрлийг, 
жишээлбэл, фэйсбүүк эсвэл блогийг голчлон сонгож түүнийг оюутнууд бие даалтын ажилдаа 
хэрхэн үр өгөөжтэй ашиглах тухай, эсвэл Вэбинар (Webinar) –ыг ашиглан семинарын хичээл 
хэрхэн сонирхолтой явуулах арга барилын тухай байдаг хэмээн англи хэл заах аргын профессор 
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Андерсон [1] үзсэн юм. Мэдээж хэрэг хэрэглэгчдийн эсвэл сошиал мэдиа хоорондын холбоо 
хэрхэн хэл сурахад тусалдаг тухай ч цөөнгүй судалгаа байдаг. Жишээлбэл: Бритиш Консул 
―Дэлхий дээрх англи хэл сурахыг хүсэж буй залууст интернет хэрхэн нөлөөлсөн тухай‖ 
судалгааны төслийг хэрэгжүүлэхэд нийт судалгаанд оролцогсдын 69% нь сошиал нэтворк нь 
хэрэглэхэд хялбар бөгөөд тухтай тул англи хэл сурахад нь эерэгээр нөлөөлж, тохиромжит нөхцөл 
байдлыг бүрдүүлж өгөхөд тусалсан хэмээн үзсэн байна [9]. Энэ бүхнээс дүгнэн үзхэд энэхүү шинэ 
мэдээллийн хувьсал болох сошиал мэдиа хэл сурах үйл явцад үзүүлж болох нөлөөг нь зайлшгүй 
судлаж, туршиж үзэх нь англи хэлний багш, судлаач нарын нэн тэргүүний хийх ажил болох 
учиртай. 

Гадаад хэл заах болон сурах үйл явцад сошиал мэдиан үзүүлэх нөлөөлөл 
Сошиал мэдиа нь багш оюутны хооронд уламжлалт ангийн харилцаанаас гадна цоо шинэ 

харилцаа холбоог бий болгох боломжийг олгож байна. Ингэснээр оюутан багштайгаа холбогдохын 
тулд заавал ангид ирж биеэр уулзах (face to face) шаардлагагүй болж, сургах-суралцахуйн орчинд 
шинэ брэнд бүхий арга барил тогтож эхэлсэн байна. Сошиал мэдиа багшийн заах аргад ч, багш 
болон оюутны үүрэг рольд ч, мөн аль алиных хандлагад эерэг нөлөөлөл үзүүлж чадсан билээ. 

Заах болон суралцах хэв маяг 
Анх сошиал мэдиа нь уламжлалт болон онлайн заах аргын хослол хэлбэрээр танигдсан 

бөгөөд энэхүү санааг 2004 онд Шмидт болон Браун нар үүсгэн, үйл хэрэг болгож байсан билээ. 
Тэд дээрх арга нь багшлах болон суралцах арга барилыг илүү сайжруулахын зэрэгцээ орчин үеийн 
техник технологийн мэдэгдэхүүнийг ч оюутан ба багшид өгөх давуу талтай юм хэмээн үзэж 
байлаа [20]. Энэхүү сургалт нь бодитоор багшлах хэв маягийг шалгаж, оюутнуудад илүү 
чухалчлагдсан суралцах хэв маягийг үнэлснээр, онлайн болон уламжлалт заах болон суралцах 
хэрэглүүрүүдийг мэдэж, мөн түүнчлэн онлайнаар заах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, хэрэгжүүлэх 
явцдаа илүү сайжруулан боловсруулснаар амжилттай хэрэгжих боломжтой болдог аж. Багш 
сургалтын явцад анги хамт олноос явцын судалгаа аван түүнийхээ дагуу алдаа дутагдлаа засаж, 
давуу өгөгдлүүдээ дэмжиж явбал үр дүнгийн бодит үзүүлэлт нэмэгдэх болно.  

Онлайнаар, ялангуяа зайн сургалтын арга хэлбэрээр хэлний хичээлийг амжилттай 
хэрэгжүүлэхэд суралцагчийн бие даасан, хараат бус байдал чухал шаардлагатай байдаг. Мөн 
түүнчлэн онлайнаар суралцагчид үр ашигтай суралцах зорилготойгоор хэвшүүлэх ѐстой чадвар 
бол тухайн суралцагч бүр өөрийн суралцах хэрэгцээнд таарсан сургалтын туршлага болон 
оролцоогоо тодорхой болгох явдал билээ. Үүнээс гадна онлайнаар суралцахад тодорхой техник 
тоног төхөөрөмж шаардлагатай. 2009 онд Graf et al.  ―Сургалтын арга барил нээх нь‖ буюу (DeLeS) 
хэмээх онлайн сургалтыг үр бүтээмжтэй болгоход оюутнуудад туслах програм боловсруулсан юм 
[25]. Оюутнууд онлайнаар суралцах явцдаа таамаглал дэвшүүлэх, эргэцүүлэн бодож дүгнэх болоод 
дэс дараатайгаар өргөн утга агуулгыг хүлээн авах чадварт тус тус суралцах боломжтой юм. 
Хэдийгээр мэдлэгийн цогц хэлбэрийн эсвэл шатлалтай сургалт нь хамгийн найдвартай мэт 
тооцогддог хэдий ч суралцагч нь бэлэн материал дээр тулгуурлан суралцахаасаа илүүтэйгээр 
бодит байдалтайгаа уялдуулан мэдрэмжээрээ урьдчилан таамаглах маягаар суралцахдаа илүү 
бүтээлч ханддаг аж.  

Багш ба суралцагчийн үүрэг 
2009 онд Дальтон өөрийн судалгааны үр дүнд ―олон нийтийн мэдээллийн цахим сүлжээг 

сургалтын шинэ орчинд багш нар өөрсдийн үүргийг туслагчаас илүүтэйгээр мэдлэгийг түгээгч 
болгон өөрчлөх‖ мөн багаар ажиллуулахыг илүү их дэмжих, ая тухтай сургалтын орчинг бий 
болгох хэрэгтэй гэж үзсэн юм [9]. Харин 2003 онд Истон алсын зайн сургалтын багш нарт хоѐр 
үндсэн үүрэг байдаг ба онлайн сургалт эхэлмэгц сурган хүмүүжүүлэгчийн үүргээс чиглүүлэн, 
дэмжигч болгон өөрчлөгддөг хэмээн дурьджээ [11]. Мөн 2012 онд Дукан, Барнет нар багш онлайн 
сургалтын ангийг удирдан чиглүүлж зорилго биелүүлэхийн зэрэгцээ сургалтын цагийн уян хатан 
байдалтайгаар тэнцвэржүүлж мөн хичээлтэй холбогдолтой гарч болох асуудлыг шийдвэрлэх 
чадвартай байх хэрэгтэйг олж мэдсэн юм [10]. 

Суралцагчийн шинэ үүрэг бол онлайн сургалтын даалгавар гүйцэтгэхэд болон 
хэлэлцүүлэгт оролцох явдал юм. 2009 онд Дальтон биечлэн уулзахаас илүүтэй онлайн чатаар 
харилцах нь сэдвээсээ хазайн цаг үрэхгүйгээр зорилгодоо хүрэх боломжтой болдог гэж өгүүлжээ 
[9]. Түүнчлэн гадаад хэл онлайнаар сурч буй тохиолдолд суралцагч нь өөрөө зайлшгүй идэвх 
санаачилгатайгаар даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай  гүйцэтгэдэг байх нь суралцагчийн үндсэн 
үүрэг гэж Гри эт олл 2008 оны бүтээлдээ дурьджээ [13]. Мөн тэд хамгийн сайн гэгддэг онлайн 
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сургалтын багш нар суралцагчдад хэрэгцээтэй санал зөвлөмжийг өгч,  хэлэлцүүлэг ярианы 
хандлагыг идэвхжүүлж бас бүтээлч сэтгэлгээг нь дэмждэг байх ѐстой гэж тэмдэглэжээ.  

 
Судалгааны ажлын үр дүн түүний хандлага 
Олон нийтийн мэдээллийн цахим сүлжээг гадаад хэл суралцахад ашиглах явцад ихэнхдээ 

эерэг ба сөрөг хандлага аль аль нь тохиолддог аж. Жишээлбэл: сүүлийн үеийн нэгэн судалгаагаар 
оюутнууд фэйсбүүк сүлжээг ашиглахдаа ангид тохиолддог сөрөг үзэгдэл болох ичиж эмээх,  
айдсаа даван туулж, чөлөөтэй байж, багш сурагч хоѐрын дунд байдаг хил хязгаараас эмээлгүйгээр 
харилцан ойлголцлыг бий болгож чаддаг ажээ [3]. 

Гэвч энэ бүхний зэрэгцээ олон нийтийн мэдээллийн цахим сүлжээг буруугаар ашиглаж 
байгаа тохиолдол ч мөн цөөнгүй бүртгэгджээ. Онлайн сургалт нь багш болон суралцагч нарт олон 
нийтийн мэдээллийн цахим сүлжээнд хэт донтох эсвэл багш оюутны хуурамч харилцаа үүсэх гэх 
мэт сөрөг үр дагавар авчрах нь ч бий [24]. Олон нийтийн мэдээллийн цахим сүлжээ нь 
суралцагчдын дунд олон хэлбэрээр хэрэглэгддэг тул хөндлөнгийн саад болон үл ойлголцол үүсэх 
боломжтой тул, тухай бүрд багшийн хяналт чухал юм. 

 
Дүгнэлт 

Өнөөдөр хэдийгээр гадаад хэл - боловсролын чиглэлээр 100 гаруй олон нийтийн цахим 
сүлжээ үйл ажиллагаа явуулж буй [C4LPT, 2012] хэдий ч эдгээрийг хэрэглэж байгаа 
хэрэглэгчдийн тоо нь үр дүнг эсвэл хамгийн сүүлийн үеийн технологийн ач холбогдлыг тодорхой 
гаргаж чадахгүй байгаа билээ. Тиймээс бидэнд  өдөр өдрөөр зогсолтгүй хөгжиж буй техник 
технологийн боловсролд гаргаж буй үр нөлөөг илүү бодитой болгох олон тооны судалгаа, 
шинжилгээ хэрэгтэй байна. Хэдийгээр хамгийн сайн үр дүнг бий болгох сургалтын орчинг багш нь 
сонгох эрх байдаг хэдий ч суралцагч бүрийнхээ тав тух хийгээд нөхцөл байдал мөн хүсэл 
сонирхолтой нь хөл нийлүүлэн алхах нь бас нэгэн чухал үзүүлэлт юм.   
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САКСОНЫ ШАШНЫ ҮЗЭЛ САНААНЫ ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХ 

 
           Б.Энхболд1 

Abstract 
The events that describe the annals of Lorsch rather bluntly were a triumph for Charlemagne. One of his 
greatest military adversary the Saxon duke Widukind was finally defeated. His defeat and the integration of 
the heathen Saxons in Charlemagne‘s Christian Frankish Empire were sealed with the baptism in Attigny 
(Ardennes department). 
One of the main tasks of the king Karl saw in the Christianization of the heathen. And today thousands of 
supporters of the right-wing extremist Pegida movement gathered once again at a demonstration in 
Dresden on Monday. According to the police, there were 17,500 participants, 2,500 more than the previous 
week. While tens of thousands more demonstrated in several cities against anti-immigrant chauvinism and 
racism, leading politicians announced they would enter dialogue with the right-wing radicals. 
 
Түлхүүр үг  
Их Карл хаан,саксон, 30 жилийн дайн,ирминсуль, исламын шашин, ПЕГИДА хөдөлгөөн 

 
Исламын шашин германы нийгмийг хувааж, уг шашныг шүтдэг хүмүүст хэрхэн хандах 

тухай байр суурь иргэдийг талцуулах шалтгаан болов. Германы 2014 оны онцлох үйл явдлаар 
нэрлэгдсэн ПЕГИДА (Эх оронч европчууд барууны улсыг исламчлахын эсрэг) гэх хөдөлгөөн 
өнөөдөр ч нийгэмд чухал сэдэв хэвээр байна. 2014 оны 10 сараас исламын шашны эсрэг энэ 
хөдөлгөөн эхэлснээс хойш ―Баруун европ исламын нөлөөллөөс эмээх хэрэгтэй юу?‖,―Исламын 
шашин иргэдийг талцуулах шалтаг болж байна‖  зэрэг сэдэв нийгэмд хурцаар тавигдах болов. 
Герман улс нийт 81 сая хүн амтайгаас дөрвөн сая орчим хүн исламын шашин шүтдэг ба Парист 
болсон халдлагын дараа тус улсыг исламчлахыг эсэргүүцсэн болон исламын шашинтнуудад 
хүлээцтэй хандахын төлөө хөдөлгөөнүүд аль аль нь жагсаал, цуглаан зохион байгуулжээ. Тэдний 
зохион байгуулсан жагсаалд 25.000 орчим хүн оролцсон ба урьд өмнөх цуглаануудаас хамгийн 
олон хүнийг хамарсан нь болсон. Энэ хөдөлгөөний дэмжигчид цагаачлалын тухай хууль 
тогтоомжийг чангатгахыг шаардаж, долоо хоног бүрийн даваа гаригт жагсаал зохион байгуулах 
болсон.  

Саксон мужид болсон өмнөх жагсаалд 18.000 хүн оролцсон бол 2014 оны христмас баярын 
өмнө болсон оны сүүлчийн жагсаалд 17500 гаруй хүн нэгдсэн байна. Оролцогсдынх нь тоо ийн 
өссөн нь Парист болсон халдлагатай холбоотой.  Жагсаалд оролцогсод ―Исламчлалтай тэмцэж, 
гадаадынхны урсгалыг зогсоо‖, ―Олон янзын соѐлын хэв маягийг зогсоо‖, ―Миний эх орон Герман 
хэвээрээ‖ гэсэн уриа бүхий зурагт хуудас барьсан байв. Исламын эсрэг жагсаалд оролцогсдын тоо 
энэ хөдөлгөөний эсрэг, германд нэг нэгэндээ хүлээцтэй хандахыг уриалан Дрезден хотын 
гудамжинд гарсан 100 мянган хүний тоотой харьцуулахад бага боловч дэмжигчдийн тоо өсч буйг 
сүүлийн үеийн судалгаанууд харуулжээ. Тухайлбал, Infratest-Dimap байгууллагын хийсэн 
судалгаанаас үзэхэд ПЕГИДА-г германчуудын 21 хувь дэмжсэнээс исламчлал, цагаачлалын эсрэг 
байр суурьтай иргэд хуучин зүүн германы иргэдийн 31, баруун мужуудад 19 хувьтай гарчээ. Гэтэл 
―Bertelsmann Stiftung‖-ийн судалгааны дүнгээс үзэхэд ХБНГУ-ын исламын шашин шүтдэггүй 
иргэдийн 53 хувь исламын шашныг аюул гэж үзсэн бол 2012 онд энэ үзүүлэлт түүнээс бага 
хувьтай байсан байна. Түүнчлэн тэдний 61 хувь исламын шашин нь барууны амьдралын хэв 
маягтай тохирохгүй гэж үзсэн байна.2 

                                                     
1 МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Европ судлалын тэнхим 
2 www.info.mn 
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Үүнтэй холбоотойгоор германы Канцлер Ангела Меркел ―Ислам бол германы нэг хэсэг‖ 
хэмээн мэдэгдэж, Берлин дэх исламын шашинтнуудаас экстремист үзлийн эсрэг зохион 
байгуулсан цуглаанд оролцсон байна. Канцлер шинэ жилээр ард түмэндээ хандаж үг хэлэхдээ, 
эдгээр эсэргүүцлийн хөдөлгөөнүүдийг буруутгаж, дайны талбараас зугтан ирж буй цагаачлагч 
иргэдийг хүлээн авах нь зүйн хэрэг хэмээн хэлжээ. Мөн тэрээр шашин шүтлэгийн эсрэг жагсаал 
хийхийг хатуу хориглосон боловч ийнхүү хотуудад жагсаал болсоор байна. 1  Исламын 
шашинтнуудад хүлээцтэй хандахыг дэмжигчид иргэдийн дунд одоогоор олонхи байгаа боловч 
Парист болсон шиг үйл явдлууд ПЕГИДА хөдөлгөөн болон түүнтэй холбоотой барууны үзэлт 
намуудыг дэмжигчдийн тоо нэмэгдэх хандлагатай болоод байна. 

Тэгвэл энэхүү эсэргүүцлийн төвд зогсож, манлайлан удирдаж буй саксончуудын 2 онгон 
шүтээн, тэнгэр шүтлэг, эртний үзэл санаа он цагийн явцад хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар түүхийн 
сурвалж бичгүүдэд дурдсан байна.3 

Саксончуудын тухай дундад зууны үеийн түүхийн бичвэр болон орчин үеийн зохиолуудад  
франкийн Их Карл4 хааны үед өнөөгийн Герман улсын нэг хэсэг болсон тухай бичиж тэмдэглэсэн 
байдаг. 5  Онгон шүтлэгт франкийн эзэнт гүрний германчуудад христийн шашныг түгээх ажил 
бэрхшээлтэй тулгарч бага дэвшил гарч байсан ба энэ байдал 700 оноос өөрчлөгдөн Каролингер6 
угсааныхны дэмжлэгтэйгээрWinfrid Bonifatius7 тэргүүтэй шашин түгээгчдийг Hessen, Thüringen, 
Alemannen, Baiern, Friesen болон Sachsen уруу илгээж эхэлснээр эдгээр нутгийн уугуул иргэдийн 
шашин шүтлэг, итгэл бишрэлд өөрчлөлт гарах болов.  

Каролингер угсааны Карл хаан жил бүр урт удаан үргэлжилсэн аян дайн хийсэн бөгөөд 
хамгийн хүнд хэцүү дайныг нь зүүн зүгт явуулж, саксончуудтай 30 гаруй жил дайтжээ. Хаан зүүн 
франкийн эзэрхийллийн үе болох 772 оноос саксоныг өөрийн шашинд дагаар оруулах замаар 
эрхшээлдээ авч, 782 онд бий болсон байдлыг намжаахаар эсэргүүцэгч 4500 гаруй саксончуудыг  
хөнөөж, 804 оныг хүртэл үргэлжилсэн цэргийн ажиллагааны үр дүнд Саксон франкийн Шашны-
Хууль болон эзэнт улсад дагаар оржээ.8  

Улмаар бусад ард түмнүүдийг христийн шашинд оруулах үйл явц үргэлжилсээр христийн 
бус шашинт ард түмнүүдийн эзлэн авч, тэдний ѐс заншил, амьдралын хэв маягийг хүчээр өөрчлөх, 
шашин шүтлэгийн газруудыг нь эвдэн устгав.9 777-785 онд Саксоны ван Видукинд10 Карл хааны 
эсрэг тэмцлийг удирдаж, хааны байгуулсан суурин, сүмийн барилга байгууламжуудыг сүйтгэн 
өөрийн соѐл, итгэл үнэмшлээ хадгалахаар тэмцэж байв. Үүнийх нь хариуд хаан илүү сүрлэг, 
сайхан сүмийн барилгуудыг дахин бариулах зэргээр 30 гаруй жилийн турш дайтсан юм.  

Саксончууд эртнээс герман овог аймгуудын нэгэн адил ―байгалийн‖шүтлэгтэй байж. 98 
онд ромын түүхч, бичгийн хүн Паблиус Корнелиус Тацитус ―De origine et situ Germanorum‖ буюу 

                                                     
1http://www.spiegel.de/ 
2ХБНГУ-ын умард муж Niedersachsen, Sachsen зэрэг мужуудад саксончууд хүн амын дийлэнхийг бүрдүүлдэг. 1/3 хувь 
католик болон Лутерийн протестант чиглэлийн итгэлтэй. Хүн амын бүтцийн хувьд саксончуудтай зэрэгцэн сорбууд 
үндэсний цөөнхийг бүрдүүлдэг газар нутаг юм. 
3Gerd Grill, Meyers Grosses Taschenlexikon, 1992,  Band 19, S.87-88 
4Их Карл бол зүүн франкийн хүчирхэг хаан, соѐн гэгээрүүлэгч, европын олон ард түмнүүдийг нэгтгэсэн христийн 
гүрнийг байгуулагч хэмээн өргөмжлөгдсөн байдаг. Карлын гол зорилго нь франкуудын зэрэгцээ христийн бус 
шашинтан ард түмнүүдийг нэгтгэсэн хүчирхэг улс байгуулах явдал байв. Түүний байгуулсан улсын умар болон зүүн 
хойд зүгт герман аймгууд хөрш оршиж, зүүн талд нь славян, авари, харин өмнө талд нь Испанийн араб-мусульманчууд 
амьдарч байжээ. Эльба, Дунай, Пиреней зэрэг нутгаар франкийн улсын нутаг дэвсгэр өргөжсөөр байлаа. Карлын 
хамгийн дуулиантай дайн нь испанийн нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсэг нь эзлэгдэж, арабуудын гарт орсон газрыг эзэлж 
Карл хааны улсын баруун захын нутаг болжээ. Ингэснээр хаан исламын шашинтан арабуудын түрэмгийлээс европ 
тивийг хамгаалагч, европ тивийн нэгдлийн үндсийг тавьсан эцэг хэмээн нэрлэгддэг. Үүнийг түүхээс үзвэл 661-750 онд 
Дамаскийн халифт улс оршин тогтнож байсан бөгөөд арабуудын байлдан дагуулал үргэлжилж, Дундад Ази, Өвөр 
Кавказ, Умард Африк, Пиренейн хойгийг эзлэн тэндэх хүн амыг арабын хэл, соѐлын нөлөөнд оруулсан байна. 758 онд 
арабууд Пиренейн хойг дээр Кородовын Эмирт улсыг байгуулсан юм. Энэ нь европт арабуудын байгуулсан нэгэн 
өвөрмөц халифт улс бөгөөд тус хойгийн уугуул оршин суугчид арабуудын ноѐрхлыг эсэргүүцэн VIII-XIII зуун хүртэл 
тэмцсэнийг түүхэнд реконкистууд буюу газар нутгаа эргүүлж авахын төлөө хөдөлгөөн гэдэг. 
5 Соѐмбо пресс, Дэлхийн түүх, тал 384, Соѐмбо принтинг, УБ., 2012 
6 Каролингер бол Пап, христийн шашныг улс төрийн түвшинд баримтлах угсаа юм. 
7 Тэрээр хожим нь ―Apostel der deutschen‖ буюу германчуудын элч  хэмээн нэрлэгдсэн. 
8Golo Mann, Meyers kleines Lexikon, Geschichte, Mannheim, 1987, S.375-376 
9Цэдэв Х. Дэлхийн түүх, Соѐмбо нэвтэрхий толь, 2012, УБ., Тал 218-219 
10730-810 онд амьдарсан, Саксоны ван бөгөөд өдгөө үед германы Ниенбург, Херфорд, Энгер зэрэг хотуудад 
Видукиндийн хөшөө, түүний нэрэмжит ахлах сургууль зэргийг байгуулжээ. 
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―Германчуудын газар орон ба үүсэл гарлын тухай‖ хэмээх түүхэн зохиолооэртний герман овог 
аймгуудыг бөө нар удирдах бөгөөд өдөр тутмын бүхий л үйл ажиллагаа түүний шашны зан үйлийн 
дагуу болдог байсан тухай дурдсан байдаг. Мөн бөө нар аливаа дайн тулааны өмнө модны гишүү, 
мөчир шатааж тэнгэрээс хариулт авдаг талаар ч дурьдсан нь бий. Үүний адил саксончуудын хувьд 
эртнээс мод ариун шүтээн нь байсаар ирсэн. Ирминсуль гэх модны онгон шүтлэг үгийн гаралзүйн 
хувьд irmin- = groß und sul = Säule буюу өндөр багана гэсэн утгатай үг байх юм.1 

Түүхч, шашин судлаач, санваартан Фулда Rudolf 863 онд De miraculis sancti Alexandri 
зохиолдоо: 

„Truncum quoque ligni non parvae magnitudinis in altum erectum sub divo colebant, patria eum 
lingua Irminsul appellantes, quod Latine dicitur universalis columna, quasi sustinens omnia.― буюу „Тэд 
тэнгэрийн доор өөрсдийнх нь нэрлэдэгээр Ирминсуль гэж нэрлэсэн, хөндлөн ургасан модны 
үндсийг огторгуй хэмээн үзэж итгэдэг― гэжээ.  

Ирмунсуль-ын шашны утгын талаарх эх сурвалж ховор бөгөөд бүрэн дүүрэн тайлбар ч 
ховор байна. Рудольфийн үзсэнээр саксончууд огторгуйг хүнхэр хэмээн үздэг бөгөөд Ирмунсуль 
есөн мөчирт ариун мод газар дээрх тэнгэрийг2 бэлгэддэг. 
 Энэ нь эртний Хинди болон шумерчүүдийн тэнгэр, огторгуйн тухай ойлголттой адил байсан 
байна.  

Мөн 1881 оны Reallexikon der deutschen Altertümer зохиолд: ―Ирмин бол герман овог 
аймгуудын дайн тулааны тэнгэрийн бурхан бөгөөд энэхүү шүтээнийг алт мөнгөн эрдэнээр 
тойруулан бүтээсэн байдаг бөгөөд Карл хаан эзэрхийллийнхээ дараа энэхүү ариун шүтээнийг 
устгасан.  Irm, Irmin, airman, ahd. irmin, ags. eormen, irmen зэрэг нэршил нь герман хэлний ерөнхий 
гэсэн утгыг агуулж,  Irmingod буюу бүгдийн, бүх ард түмний бурхан гэх утгатай‖3 гэжээ.  

Харин өнөөдөр 1200 жилийн өмнөх байдал өөрчлөгдөж, саксончууд өнөөгийн амьдралын 
хэв маяг, христ шашин, үзэл санаагаа хамгаалахаар тэмцэж эхэллээ.  

Энэ бүхнээс дүгнэхэд 1200 гаруй жилийн өмнө өөрсдийн шашин шүтгэгийг хамгаалан 
Карл хааны эсрэг 30 жилийн турш тэмцэж байсан саксончууд өнөө үед исламын шашнаас европын 
христийн шашинт улсуудыг хамгаалах хөдөлгөөнийг манлайлан удирдаж байна. Тэгвэл германд 
болж байгаа энэ шашны үзэл санааны өөрчлөлт нь цаг ямагт хязгааргүй, хувьсаж байдгийг 
харуулж байна. 
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―Хэлшинжлэлийн нэр томьѐоны тайлбар толь‖ Улаанбаатар. 
―БИТПРЕСС‖ ХХК, 2014. -888х.  

бүтээлээс төрсөн бодол 
 Хэлний салбарын суралцагч, багш, судлаачдын мэргэжлийн салбарын үйл ажиллагаа буюу 
хэл тайлбарлах хэлний үүрэг гүйцэтгэж ирсэн хэлшинжлэлийн нэр томьѐоны нэгэн шинэ толь 
бичиг хэрэглэгчдийн гарт ирлээ. Өнгөрсөн ХХ зуунд монголчууд бид хэлээ хэлшинжлэлийн орчин 
цагийн хандлагаар судлах онолын судалгааны эхлэл тавьж, харьцангуй богино хугацаанд чамгүй 
амжилтанд хүрсэн билээ. Үүнийг даган монгол хэлшинжлэлийн орчин цагийн нэртомьѐоны 
тогтолцоо хэвшин тогтож эхэлсэн ба хурдацтай хөгжсөөр байна. Манай хэлшинжээчид өнгөрсөн 
хугацаанд А.Лувсандэндэв (―Хэл шинжлэлийн нэр томьѐоны монгол-орос, орос-монгол толь‖. УБ., 
1957), Чой.Лувсанжав (―Нэр томъѐоны цуврал бичиг. Хэл шинжлэл‖ УБ., 1964. 128х.), Ж. Баянсан, 
Ш.Одонтөр (―Хэл шинжлэлийн нэр томъѐоны зүйлчилсэн тайлбар толь‖ Улаанбаатар, 1995), 
Д.Энхбат (―Хэл шинжлэлийн англи-орос-монгол толь бичиг. Улаанбаатар, ―Ундрага принт‖ 2003. 
15,6 хх.) Д.Төмөртогоо (―Хэлшинжлэлийн нэртомъѐоны хураангуй толь /монгол-орос-англи/ 
Улаанбаатар. ―Адмон‖, 2004. 266х.) зэрэг хэлний тухай шинжлэх ухааны нэртомьѐоны толь бичиг 
зохиож, эрдэм шинжилгээний эргэлтэнд оруулсан нь өнөөг хүртэл бидний ажил мэргэжлийн 
хэрэгцээг хангаж, ширээний ном болсоор байна.  
 Нэр заасан эдгээр толь бичиг нь толь бичгийн хоѐр өөр төрөлд хамаарах ба эрдэмтэн багш 
А.Лувсандэндэв, Чой.Лувсанжав, Д.Энхбат, Д.Төмөртогоо нарын зохиосон толь бичиг 
нэртомьѐоны хоѐр, гурван хэлний орчуулгын толь бол Ж.Баянсан, Ш.Одонтөр багш нарын 
зохиосон толь бичиг нь хэлшинжлэлийн нэртомьѐоны тайлбар толь гэх толь бичгийн төрөл 
зүйлийн анхдагч болсон толь бичиг юм.  
 Дээрх нэртомьѐоны орчуулгын толь бичгүүд орос, монгол хэлээр нэртомьѐог дүйлгэсэн нь 
манай хэлшинжээчид орос хэлээр туурвисан хэлшинжлэлийн бүтээл өргөн ашиглаж байснаас 
шинээр үүсэн бүрэлдэж буй салбарын нэртомьѐоны тогтолцоонд орос хэлний нэртомьѐоны 
тогтолцооны нөлөө их байсан, арай хожим англи хэлээр туурвисан судалгааны ном бүтээл, сурах 
бичиг өргөн ашиглах болсны нөлөөгөөр англи-орос-монгол нэртомьѐо дүйлгэх болсон  байж болох 
юм.  
 Хэлшинжлэлийн нэртомъѐоны хураангуй толь/монгол-орос-англи/ (Төмөртогоо, 2004) 
бичигт хэлшинжлэлийн 3173 нэртомьѐог хэлшинжлэлийн салбараар зүйл хуваан ангилж монгол 
нэртомьѐогоор толгойлон орос, англи нэр томьѐог дүйлгэн зэрэгцүүлсэн бол ―Хэл шинжлэлийн 
англи-орос-монгол толь бичигт (Энхбат, 2003)  нэртомьѐог англи хэлний цагаан толгойн үсгээр 
толгойлон англи, орос, монгол дарааллаар толь зохиогчийн тэмдэглэснээр утгыг нягтлан  
нэртомьѐо дүйлгэсэн байх ажээ.  
 Хэлшинжлэлийн нэртомьѐоны тайлбар толь бичиг гэдэг нь 1) хэлний тухай шинжлэх 
ухааны онол, 2) уг ухааны нарийн ухагдахуун, ойлголтыг тэмдэглэдэг нэртомьѐоны тогтолцоо, 3) 

                                                     
1 Доктор, проф., МУИС, ШУС, Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар, Европ судлалын тэнхим 
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эдгээр нэртомьѐог толь бичигт бүртгэн журамлах онол ба практик асуудлыг эрхэлсэн тользүйн 
салбарын уулзварт байх эрдэм шинжилгээний бүтээлийн өвөрмөц, нарийн түвэгтэй төрөл зүйл юм.  
 Эрдэмтэн судлаач Ж.Баянсан, Ш.Одонтөр нарын зохиосон ―Хэл шинжлэлийн нэр 
томъѐоны зүйлчилсэн тайлбар толь‖ (1995) бүтэц хэлшинжлэл талаас хэл тайлбарласан авиазүй, 
хэлзүй, үгийн сан судлал болон найруулгазүй, үсэгзүйд (олон хэлний үсэгзүйн хавсралттай) 
хамаарах нэртомьѐоны тайлбар агуулахаас гадна, дотоод, гадаадын монголч эрдэмтэд, тэдний гол 
гол бүтээлийн тухай мэдээлэл бүхий өгүүлэлтэй, хэлшинжлэлийн ерөнхий онолын зарим 
нэртомьѐоны тайлбар хийсэн, нийт 135 нэртомьѐо тайлбарласан толь бичгийн өгүүлэл бүхий толь 
юм. Толь бичгийн бүтцийг үзвэл нэртомьѐоны тайлбарыг зүйлчилэн ангилах зарчмаар хийсэн нь 
ашиглахад эвтэйгээс гадна, дээр дурьдсан нэртомьѐоны орчуулгын толь бичгийн үүргийг ч хамт 
гүйцэтгэж, монгол нэртомьѐогоор толгойлон ард нь тухайн хэлний үзэгдлийг холбогдох хэлний 
болон англи, орос нэртомьѐог хавсаргасан, мөн толь бичгийн нэг нэртомьѐонд хамаарах өгүүллийн 
дор ашигласан ном бүтээлийг нэр заасан зэрэг нь толь бичиг хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг 
бодолцсон зөв шийдэл юм.   
 Нэртомьѐо хэвших, уламжлах, хэлшинжлэлийн салбарт хэлний нэг үзэгдлийг нэрлэн 
тодорхойлсон шаардлагагүй олон зэрэгцсэн нэртомьѐо үүсэхээс зайлсхийх зэрэгт нэртомьѐоны 
орчуулгын болон тайлбар толь бичиг чухал ач холбогдолтой тул сая бидний дурдсан нэртомьѐоны 
орчуулгын болон тайлбар толь бичгийн ач холбогдол монгол хэлшинжлэлд асар их билээ.  
 Ч.Зээнямбуу, М.Базаррагчаа нарын зохиосон ―Хэлшинжлэлийн нэр томьѐоны тайлбар 
толь‖ (УБ., 2014. -888х.) уг толь бичгийн өмнөтгөлд зохиогчдын тэмдэглэснээр, монгол 
хэлшинжлэлийн 900 орчим нэртомьѐог цагаан толгойн үсгийн дарааллаар байрлуулж, 
тодорхойлолт, агуулгыг монгол хэлээр тайлбарлаж, онолын үндэслэл болон дүгнэлт, тайлбарлаж 
буй үзэгдлийг ойлгоход дөхөмтэйг бодож жишээ баримтыг иш татжээ. Ийм мэт толь бичиг 
өнөөдөр бидэнд үгүйлэгдэж байсныг бид хүлээн зөвшөөрч, талархан хүлээж авах ѐстой юм. Энэ 
толь бичиг хэлний тухай шинжлэх ухааны онолын хамгийн өргөн хүрээг хамарсан толь бичиг 
болж байгаагаараа онцлогтой. Өмнөх толь бичгүүдэд байгаагүй олон салбарын 900-аад 
нэртомьѐоны тайлбар хийж монгол нэртомьѐо оноон дүйлгэсэн нь хэлний салбарын суралцагч, 
судлаач, багш нарт их тус хүргэх нь дамжиггүй.  

Сүүлийн үеийн шинэ нэртомьѐог монголчлон дүйлгээгүйгээс хэлшинжлэлийн судалгааны 
бүтээлүүдэд хэлний аль нэг үзэгдлийг өөр өөрөөр томьѐолон нэртомьѐо үүсгэх (нэртомьѐоны сан 
шаардлагагүй олон синоним нэртомьѐогоор арвижих), нэг нэртомьѐогоор өөр өөр үзэгдлийг 
нэрлэх, харь хэлнийх нь нэртомьѐог авч хэрэглэх зэрэг сөрөг үзэгдэл түгээмэл болсон нь 
маргашгүй үнэн билээ. Ийм байдал ялангуяа залуу судлаачдад нэн түвэгтэй, ойлгомжгүй байдал 
үүсгэж төөрөгдүүлэхээс гадна, шинжлэх ухааны аливаа ойлголтыг нэрлэсэн нэртомьѐо оновчтой 
байх, утга хоѐрдохгүй байх мэт шинжлэх ухаанч хандлагатай зөрчилдөх тул нэртомьѐог бүртгэн 
журамлаж, оновчтой, хэвшсэнийг нь уламжлан авч хэрэглэх нь салбарын өмнө ямагт тулгамдсан 
асуудал байсаар ирсэн. Энэ үүднээс нэр заасан толь бичигт нэртомьѐог монгол нэртомьѐогоор 
толгойлон, ард нь англи, орос нэртомьѐог дүйлгэсэн нь нэн чухал юм.     

Өнөөдөр онолын хэлшинжлэл мэдлэгийн өөр бусад салбарын нэг адил урьд хожид 
байгаагүй хурдацтай хөгжлийн замдаа оржээ. Нэг талаас хүний хэлийг хүнтэй нь, амьдрах 
орчинтой нь холбож судалдаг болсон, нөгөө талаас, Дэлхий нийтийн шинжлэх ухааны олон салбар 
нэгдэх болсон чиг хандлагын хүрээнд хэлшинжлэлийн онолын болон хавсрага судалгааны шинэ 
шинэ салбар ухаан үүсэн хөгжих болсон нь хэлшинжлэлийн нэртомьѐоны санг шинэ 
нэртомьѐогоор баяжуулж, улмаар үндэсний хэлний тогтолцоон дахь нэртомьѐоны санг шинээр 
бүртгэн журамлаж, тайлбарласан шинэ толь бичиг гаргахын чухлыг бидэнд сануулж байна. 
Жишээ болгож ―Хэлний ба хэлшинжлэлийн нэвтэрхий толь бичиг‖ (Еncyclopedia of Language and 
Linguistics) - ийн нэгдүгээр ба хоѐрдугаар хэвлэлийн тухай өгүүлье. Уг толь бичгийг анх 1993 онд 
хэвлэсэн (ерөнхий редактор Рон Эшер (Ron Asher)) бол, 2002 онд хоѐрдугаар хэвлэлийн тухай 
яриа өрнөсөн ажээ. Уг толь бичгийн хоѐрдугаар хэвлэлд Мичиганы их сургуулийн 
хэлшинжлэлийн профессор Сара Ж.Томасон (Sarah G.Thomason) өмнөх үг бичсэнээс үзвэл 10-
аадхан жилийн дотор хэлшинжлэлийн салбар асар хурдан хөгжиж, хэлний, тэр дундаа нийгэм 
хэлшинжлэлийн салбар, мөн түүнчлэн салбар хоорондын судалгааны салбарт асар их шинэ баримт 
цугласан зэрэг нь өмнөх хэвлэлийг өргөтгөж, баяжуулах зайлшгүй шаардлага бий болсныг 
тэмдэглэсэн байх ажээ.  
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 Хэдийгээр хүний хэл олон хувилбартай ч, хүний л хэл гэх нэг ерөнхий зүйлийн аль нэг 
хувилбар тул хэлний аль нэг үзэгдлийг тайлбарлах нэртомьѐо монгол хэлэнд байхгүй, харь хэлний 
нэртомьѐог нь уламжлан хэрэглэх нь зөв гэх үзэл зүйд нийцэхгүй. Гагцхүү зөв, оновчтой 
нэртомьѐо сонгон, хэрэглэж хэвшүүлэх нь хэлшинжээчдийн үүрэг болох билээ. Онохгүй байна, 
болохгүй байна гэдэг нь асуудлыг өөрөөр, нөгөө талаас тайлбарлахад хүргэнэ.  
 Монгол нэртомьѐо оноох асуудал түвэгтэй байдаг нь нь монгол хэлшинжлэлд хэлний аль 
нэг үзэгдлийг тайлбарлах онолын асуудлыг бүрэн боловсруулаагүй, судалгааны ажил дутуу, эсвэл 
хийгээгүйгээс хэлний тухай шинжлэх ухааны аливаа асуудал, ухагдахуун, ойлголт бүрхэг, эсвэл уг 
асуудал өөрөө нарийн түвэгтэй болохтой холбоотой. Энэ өгүүлж буй зүйл дараагийн асуудал руу 
биднийг гинжин холбоогоор хөтлөх юм.  
 Онолын хэлшинжлэлд нэгэнт бий болсон хэл судлах олон чиг хандлага, онол өнөөдөр 
манайд хөгжөөгүй, бид хэлээ энэ талаас судлаагүй байгааг бид үгүйсгэх аргагүй. Дээр нэр гарсан 
―Еncyclopedia of Language and Linguistics‖ толь бичгийн 2-р хэвлэлийн агуулгаар баримжаалж 
үзвэл уламжлалт бүтэц хэлшинжлэлийн олон салбар ухааны нэртомьѐо, тэдгээрийн тайлбарыг 
шинэ хандлагаар баяжуулахын зэрэгцээ амьтны хэл, улс төр ба хэлшинжлэл, гүн ухаан ба 
хэлшинжлэл, шашин ба хэлшинжлэл, хууль ба хэлшинжлэл, анагаах ухаан ба хэлшинжлэл, 
компьютер ба хэлшинжлэл, тархи ба хэлшинжлэл, танихуйн хэлшинжлэл, сэтгэц хэлшинжлэл, 
нийгэм хэлшинжлэл, тользүй, хэл сурах сургах үйл ба хэлшинжлэл, хэлний газрын зураг, дэлхий 
ард түмнүүд ба хэлшинжлэл мэт бид одоохондоо гүнзгийрэн орж чадаагүй байгаа ч цаашид заавал 
судлах шаардлагатай олон салбар ухааны нэртомьѐог журамлан тайлбарлажээ.  
 Хэлшинжлэлийн нэртомьѐоны толь бичгийг ерөнхийлөн харвал энэ мэт дүр зураг бууж 
байна. Цаг хугацаа бидний төлөө ажиллаж, бид урагшаа ахиж байгаа ч, өмнө шийдэх олон асуудал 
байсаар байгааг эрхбиш санах учиртай.  
 Хэлшинжлэлийн нэртомьѐоны толь бичигт хэлний хэл тайлбарлах үүрэг гол үүрэг болно. 
Хэл тайлбарлах хэл буюу мета хэлний тухай оросын хэл шинжээч, оросын төдийгүй манай 
хэлшинжээчдийн сайн мэдэх ―Хэлшинжлэлийн нэртомьѐоны толь‖ (Словарь лингвистических 
терминов) (5-р хэвлэл нь 2010 онд гарсан) толь бичиг зохиогч О.С.Ахманова: ―Хэл тайлбарлах 
хэлний судлахуун нь хэлшинжлэлийн судалгааны аль нэг талыг хэлэлцэхдээ хэрэглэдэг хэл болох 
ба дараах гурван талтай: 1) нэртомьѐо, өөрөөр хэлбэл, судалгааны хэрэглэгдэхүүн болж буй хэлэнд 
огт хэрэглэдэггүй, эсвэл өөр хэлнээс зээлдэж авахад онцлог утгатай болдог үг; 2) үг өвөрмөц 
байдлаар холбож нийлэмж үүсгэснээр хожимдоо нэртомьѐо болон хэвшсэн дан үгийн нэг адил 
хэлшинжлэлийн нэртомьѐоны тогтолцоонд бие даасан нэртомьѐо –нийлэмж болж хэвшсэн хэллэг; 
3) тодорхой нийгэм-хэлшинжлэлийн тал: тухайн нэртомьѐо хэлшинжлэлийн тодорхой цаг үе, чиг 
хандлагын онцлог байдлыг илэрхийлнэ‖ [1.x.4.] гэснээс санаа авч хэлшинжлэлийн монгол 
нэртомьѐоны бие даасан судалгаа хийж журамлан, нэртомьѐоны сан үүсгэх асуудал тулгамджээ 
гэж үзэх боломжтой байна. Нэртомьѐоны толь бичиг нь энэ талын судалгаа хийж дууссаны дараа 
уг асуудалтай холбогдох журамласан мэдлэгийн цогц үр дүн болох бөгөөд нэг талаас, 
нэртомьѐоны хэлбэр талын асуудал, нөгөө талаас агуулга буюу уг нэртомьѐоны цаана 
хэлшинжлэлийн ямар салбарын ухагдахуун байгааг тухайн цаг үеийн түвшинд тайлбарласан байх 
учиртай.  
 Хэлшинжлэлийн нэртомьѐоны толь нь бие даасан судлахуунтай, онол ба практикийн 
салбартай тользүйн салбарт хамаарна. Энэ талаас авч үзвэл, нэртомьѐоны толь бичигт толгой үг, 
тэдгээрийг толь бичигт байрлуулах зарчим, толь бичгийн бүтэц, нэг нэртомьѐонд хамаарах 
мэдээлэл ямар байх зэрэг асуудлыг толь зохиохоос өмнө урьдчилан боловсруулах шаардлагатай. 
Бидэнд байгаа толь бичгүүдийг нарийвчлан харвал энэ талаас нэгэн зарчмаар хандсан нь үгүй 
байна. Өөрийн хэлээр нэртомьѐо оноон толгой үг болгох, эх хэлнийх нь болон англи, орос мэт 
хэлшинжлэл өндөр хөгжсөн орнуудын хэлээр нэртомьѐог дүйлгэх, тайлбарт хэлний уг үзэгдлийг 
нарийвчлан судалж тодорхойлох, жишээ баримт хавсаргах, өгүүллийн ард тухайн асуудал, хэлний 
үзэгдэлд хамаарах, сүүлийн үеийн гол гол бүтээлийн номзүйг оруулах мэтээр бодож боловсруулах 
нь монгол хэлшинжлэлийг урагш хөгжүүлэх, нэртомьѐог уламжлан хэвшүүлэхэд нэн чухал ач 
холбогдолтой байх болно гэж үзнэ. Хэлшинжлэлийн нэртомьѐоны тайлбар хийх нь амар бус болох 
нь хэлшинжлэл тухайн хэлээр хэлэлцэгчдийн ердийн хэлний хэрэглээний тайлбар бус, харин 
хэлний тухай шинжлэх ухааны ухагдахууны нарийн түвэгтэй, олон талтай тайлбар болох тухай 
судлаачид өгүүлсөн байдагтай санал нэгдэхээс өөр аргагүй. Үүн дээр хэлшинжээчдийн ялгаатай 
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үзэл хандлага, олон утгатай ба ойролцоо утгатай нэртомьѐо ч байдаг нь нэртомьѐоны тайлбар толь 
бичиг зохиох ажлын бас нэг түвэгтэй тал нь болно.  
 Нөгөө талаас, хэлний тухай онол эрчимтэй хөгжиж, өөрчлөгдөж, өмнө байгаагүй онолын 
бөгөөд хэлний онолыг хэрэглэх хавсрага олон ухаан хөгжих болсон нь бас нэг асуудал нэмнэ. Толь 
бичигт оруулах нэртомьѐоны хүрээг сонгох, аль нэг тодорхой нэртомьѐог сонгохдоо аль нэг толь 
бичиг, судлаачдын бүтээлд гарсныг түүнэ гэвэл нэртомьѐоны тогтолцооны шинж алдагдах 
магадлалтай. Хэлшинжлэлийн нэртомьѐог цэгцлэн журамлахын тулд диссертацын хэмжээнд бие 
даасан судалгааны ажил хийх нь нэг аятай гарц байж болох талтай. Орон орны хэлшинжээчдийн 
бүтээл туурвилд гарч буй, тэдний хэрэглэдэг ялгаатай нэртомьѐог нэг мөр болгож, өөрийн хэлэнд 
нэртомьѐо оноох нь түвэгтэй байдгаас гадна нэртомьѐоны тайлбар хийх нь нэг тайлбараар 
зогсохгүй нэлээд олон тайлбар хийх, асуудлыг өргөн хүрээтэй эзэмшсэн байхыг шаарддаг тул уг 
салбарт дагнан ажиллаж мэргэшсэн судлаачийн туршлага, мэдлэг зайлшгүй хэрэгтэй. Цаашид 
хэлшинжлэлийн нэртомьѐоны дэлгэрэнгүй тайлбар толь, нэвтэрхий толь зохиох шаардлага бидний 
өмнө тулгарч байгаа ба үүний тулд хэлшинжлэлийн салбар салбарын ухаанаар мэргэшсэн 
хэлшинжээч эрдэмтэд нэгэн зорилгоор нэгдэж баг болон ажиллах цаг иржээ гэсэн дүгнэлтээр 
бодлын хэлхээгээ зангидъя. ―Лингвистический энциклопедический словарь‖, ―Еncyclopedia of 
Language and Linguistics‖ толь бичгийг зохиоход хэлшинжлэлийн олон салбар ухаанаар нарийн 
мэргэшсэн эрдэмтэд оролцсон том баг ажиллаж, толь бичгийн толгой үг болох нэртомьѐоны 
агуулгыг орчин цагийн түвшинд нарийвчлан боловсруулж, толь хэрэглэгчдийг үнэн зөв, хамгийн 
орчин үеийн, чанартай мэдээллээр хангах ажлыг нэр төртэй гүйцэтгэж байна. Англи хэлээр 
туурвисан дээрх толь бичгийг бүтээхэд нэг хэлний мэргэжилтнүүдийн оролцоогоор хязгаарлаагүй, 
толь зохиогчдын тэмдэглэснээр 70 гаруй орны эрдэмтэд оролцсон ба тэдэн дунд монгол судлаач 
―Монгол улс: хэлний нөхцөл байдал‖ өгүүлэл [8. Цэцэгбал, 2006] бичсэнийг баталгаа болгон 
дурдъя.  
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МЭДЭЭЛЭЛ 
 
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ 
・Орчин цагийн хэлшинжлэлийн хөгжлийн чиг хандлага 
2014 оны 05-р сарын 12 нд ―Орчин цагийн хэлшинжлэлийн хөгжлийн чиг хандлага‖ дээд сургууль 
хоорондын эрдэм шинжилгээний хурлыг МУИС. ХУС-ын гадаад хэлшинжлэлийн профессорын 
баг санаачлан ШУА. Хэл зохиолын хүрээлэнтэй хамтран зохион байгууллаа.  

Орчин цагийн онолын хэлшинжлэл болон монгол хэлшинжлэлийн хөгжлийн чиг 
хандлагыг тодорхойлох, хүрсэн амжилтаа дүгнэж, цаашид хөгжих чиг хандлагаа тодорхойлох 
зорилгоор хэлшинжлэлийн чиглэлээр сургалт, судалгааны ажил эрхэлдэг гол гол төвийн 
төлөөлөгчид оролцсан энэ хуралд ―Орчин цагийн хэл шинжлэлийн чиг хандлага‖ (МУИС. Проф. 
Э.Равдан), ―Олон улсын монгол судлалын байдал‖(ОУМСХ. Акад. Д.Төмөртогоо), ―Орчин цагийн 
хэл шинжлэл дэх хэлний соѐл судлалын асуудлууд‖(ХУИС. Проф. Ц.Пүрэвсүрэн), ―Танихуй ба 
хэлшинжлэлийн хөгжлийн чиг хандлагын өөрчлөлт‖(МУИС. Проф. Н.Нансалмаа), ―Монгол хэл 
шинжлэл дэх сүүлийн үеийн ололт‖(ШУА. Акад. Л.Болд), ―Хэл шинжлэлийн чиглэлээр 
хамгаалсан нэг сэдэвт бүтээлүүдэд хийсэн судалгаа‖(МУБИС. Проф. Ц.Өнөрбаян), ―Өнөөгийн 
монгол судлалын тухай эргэцүүлэл, санал‖(МУИС. Проф. Ж.Баянсан), ―Өнөөгийн монгол хэл 
шинжлэлийн судалгааны тулгамдсан асуудлууд‖(МУИС. Проф. Ж.Бат-Ирээдүй) илтгэл 
хэлэлцүүлэв.  

Хурлын хэлэлцүүлгийн үр дүнд ―ОРЧИН ЦАГИЙН ХЭЛШИНЖЛЭЛИЙН ХӨГЖЛИЙН 
ЧИГ ХАНДЛАГА‖ эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцогчдоос хэлбичгийн ухаанаар сургалт, 
судалгаа явуулдаг сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төв, холбоод, болон нийт хэл 
шинжээчдэд хандсан зөвлөмж бичиг гаргав.  

Уг зөвлөмжид монгол хэлшинжлэлийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай гэж үзэж дараах санал 
дэвшүүлсэн байна. Үүнд: Дэлхийн хэлшинжлэлийн хөгжлийн чиг хандлагын дагуу монгол хэлзүйг 
цахимын орчинд боловсруулж олон хэлнээ хөрвөх чадвартай болгох нь нэн чухал гэж үзэж ШУА-
ийн Хэл зохиолын хүрээлэн дээр уг асуудлыг нэгтгэн зангидсан төв байгуулах, төсөл санаачлах;  

Гадаад хүнд монгол хэл, монгол хүнд гадаад хэл зааж сургах үйлийг олон улсын агуулгын 
жишгийн дагуу Монгол улсын үндэсний хөтөлбөр боловсруулах ажилд анхаарч энэ чиглэлээр 
ажиллах багш, судлаачдыг МУИС.ХУС болон МУБИС –ийн удирдлагад санал болгох; 

―Монгол хэлшинжлэлийн нэвтэрхий толь бичиг‖, ―Хэл шинжлэлийн нэр томьѐоны тайлбар 
толь бичиг‖ бүтээхийг мэргэжлийн хамт олонд санал болгох; 

1990 оноос магистр, докторын зэрэгтэй хүний тоо эрс нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор 
тэдгээрийг бэлддэг их дээд сургууль хамтран залуу эрдэмтдийн их семинарыг жилд 2-оос доошгүй 
удаа зохион байгуулж хэл шинжлэлийн салбарт гарч байгаа мэдээллээр хангаж байхыг их дээд 
сургуулиудын удирдлагад санал болгох; 

Хэлшинжлэлийн салбарт хамгаалах ажлын сэдвийн нэгдсэн сантай болох, үүний тулд веб 
сайттай болох, шинэ бүтээл,  эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, хурлын тухай мэдээлэл өгөх, залуу 
эрдэмтдийн дунд ажил зохион байгуулах зорилгоор ТББ байгуулж ажиллахыг залуу эрдэмтдэд 
санал болгов.  

Хуралд 100 орчим төлөөлөгч оролцов.  Н.Нансалмаа (МУИС.ШУС.ХУС)  
 

・Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал  (ICAS 2015)”   
МУИС, ШУС ХУС-ын Ази судлалын тэнхимээс санаачлан ШУТИС-ийн Ази судлалын 

тэнхим, МУБИС-ийн Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Дорно дахины хэлний тэнхим 
болон МУИС-ийн дэргэдэх Күнзийн институт хамтран зохион байгуулсан Ази судлалын олон 
улсын эрдэм шинжилгээний хурал 2015 оны 4-р сарын 11-ны өдөр МУИС-д хуралдав.  

Зүүн Ази болон Ойрхи Дорнод судлалын чиглэлээр судалгаа, сургалт эрхэлж буй дотоод, 
гадаадын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, багш, судлаач, эрдэмтэд харилцан 
шинжилгээ судалгааны ажлын үр дүнгээ танилцуулах, санал бодол, шинэ мэдээлэл солилцох, 
хамтран ажиллах, Ази судлалын өнөөгийн тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэх зорилготойгоор анх удаа 
зохион байгуулсан тус хуралд дотоод, гадаадын 100 гаруй эрдэмтэн, судлаач, багш  нар оролцжээ. 
Тус хуралд БНХАУ, ОХУ, Япон, Солонгос, БНТУ зэрэг тус бүс нутгийн тэргүүлэх улс орны 
эрдэмтэд судлаачид оролцож илтгэл тавьсан байна.  
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Хятад судлалын салбар хуралдаан 
Хятад судлалын салбар хуралдааныг Бээжингийн Их Сургуулийн Ази, Африкийн хэл, утга 

зохиолын тэнхимийн дэд эрхлэгч д-р Ван Хао, МУБИС-ийн БСС-ийн захирал д-р Г.Цогзолмаа нар   
удирдаж нийт 19 илтгэл хэлэлцүүлсэн бөгөөд Монгол-Хятад-Орос гурван орны харилцаа хамтын 
ажиллагааны сүүлийн үеийн чухал асуудлыг хөндсөн д-р Ван Хаогийн ―Хятад-Монгол-Орос 
гурван орны эдийн засгийн коридор байгуулах таатай нөхцөл болон таагүй хүчин зүйлс‖, МУИС-
ийн багш д-р М.Чимэдцэеэгийн ―Эдүгээ цагийн ―Торгоны их зам‖ ба Монгол улс‖, д-р 
Ш.Эгшигийн ―Монголчуудын үүтгэсэн ―Торгоны зам‖ ба Шинэ торгоны замын үзэл баримтлал‖ 
илтгэл, Хятадын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн  байдалд дүн шинжилгээ хийсэн д-р 
Н.Төмөрийн ―БНХАУ-ын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага‖ 
илтгэл, Монгол болон Хятадын түүхэн асуудлыг хөндсөн д-р Д.Ундрахын ―XV-XVI зууны үеийн 
Монголын түүхэнд холбогдох нэгэн сурвалжийн тухайд‖, д-р Г.Элдэв-Очирын ―Хятадад буддын 
шашин хэрхэн дэлгэрсэн тухай‖ , БХИС-ийн д-р Т.Эрдэнэхишигийн ―Юань улсын цэрэг‖, МУИС-
ийн докторант С.Нямдоржийн ―Монголчууд хятад иргэдтэй гэр бүл болох болсон нь‖ сэдэвт 
илтгэл, хятад хэл, хэл шинжлэл, орчуулга болон  боловсрол судлал, заах аргазүйн чиглэлээр 
МУБИС-ийн багш д-р Б.Ганчулууны ―Үгийн олон утга ба орчуулга‖, МУИС-ийн багш д-р 
Б.Гэрэлт-Ирээдүйн ―Япон дахь хятад хэлний сургалт‖, МУБИС-ийн БСС-ийн захирал д-р 
Г.Цогзолмаагийн ―Монголын хятад хэлний багш нарын сургалт, мэргэжил дээшлүүлсэн өнөөгийн 
байдал, хэтийн төлөв‖,ШУТИС-ийн багш д-р Л.Чойжилмаагийн ―Монгол оюутнуудад хятад 
хэлээр зөв бичих чадварыг эзэмшүүлэх асуудалд‖, МУИС-ийн багш д-р Л.Солонго ―Хятад-монгол 
хэлний хүний эрхтэний нэр бүхий хэлцийн соѐлын утгыг зэрэгцүүлэх нь‖, МУИС-ийн докторант 
Пань Индиений ―Хятад хэлний ―уул‖, ―ус‖, ―морь‖, ―тэмээ‖зэрэг үгийн зүйрлэсэн утга‖, СЭЗДС-
ийн мэргэжилтэн багш Ван Жиюн ―Хятад хэлний сонсож ойлгох дадлыг хөгжүүлэхэд хятад дуу 
ашиглах нь‖, ШУТИС-ийн хятад багш Жан Жэнхүй ―Хятад хэлний танхимийн сургалтын тухайд‖ 
зэрэг илтгэлийг хэлэлцлээ. 

 
Япон судлалын салбар хуралдаан 
Япон судлалын салбар хуралдааныг МУИС-ийн ОУХНУС-ийн захирал д-р С.Баттулга, 

ШУТИС-ийн ГХИ-ийн Ази судлалын тэнхимийн багш д-р У.Цэцэгдулам нар удирдаж 10 илтгэл 
хэлэлцлээ. Японы өнөөгийн улс төр, нийгмийн тухай С.Баттулгын ― Японы гадаад бодлогын чиг 
хандлага‖ сэдэвт илтгэл, япончуудын ѐс  заншил, хэл соѐлын онцлогийн талаар МУИС-ийн 
докторантД.Майсүлдийн ―Япончуудын усны шүтлэгийн тухайд өгүүлэх нь‖, МУИС-ийн 
докторант П.Энхжаргалын ―Монгол, япон газар нутгийн нэрийн хэлбэр-утгын тухайд‖, МУИС-
ийн докторант Э.Тогтууны ―Үлгэрт нийтлэг хөндөгддөг сэтгэцлиг үзэгдлийн тэмдэгшил‖ , 
ШУТИС-ийн багш Д.Энхчимэгийн ―Хэлц үгийн утгыг ажиглахуй‖ сэдэвт илтгэл, япон хэлний 
орчуулга, заах аргазүйн асуудлыг хөндсөн ШУТИС-ийн багш д-р У.Цэцэгдуламын  ―Япон хэл 
суралцагч оюутнуудын эссэ бичихэд гаргадаг нийтлэг алдаа‖, МУИС-ийн багш д-р 
Б.Хишигдэлгэрийн ―Япон хэл суралцагчдад ярих чадвар эзэмшүүлэх арга зүйн судалгаа‖, 
МУБИС-ийн Дорно дахины хэлний тэнхимийн эрхлэгч Н.Баярмаагийн ―Даяаршилын эрин үе дэх 
гадаад хэлний сургалт‖, ШУТИС-ийн багш нарын ―Шинжлэх ухаан техникийн орчуулга 
хичээлийн заах аргазүйн асуудалд‖ сэдэвт илтгэлийг тус тус хэлэлцжээ. 

 
Солонгос судлалын салбар хуралдаан 
Солонгос судлалын салбар хуралдааныг МУИС-ийн ОУХНУС-ийн багш д-р Ж.Баттөр 

болон МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ын Ази судлалын тэнхимийн багш д-р Ц.Цэрэндорж нар 
даргалжСолонгос улсын түүх, Монгол-Солонгос хоѐр орны хэл соѐлын харилцаа, бүс нутаг 
судлалын чиглэлээр МУИС-ийн багш Г.Эрдэнэчимэг―Корйөгийн Чхүнхе вангийн хатан 
Ринченбалын улс төр‖,ХМТДС-ийн багш Им Дохыйн ―‖Жэжү арлын нутгийн аялгуутай дундад 
зууны монгол хэлний холбогдох магадлал судалгаа‖, ОУУБИС-ийн багш Б.Пүрэвсангийн 
―Солонгосын соѐлын холбогдолтой зарим сэдвийг Монголтой зэрэгцүүлэн заах арга зүйн 
асуудалд‖, МУИС-ийн багш д-р Ц.Цэрэндоржийн ―Солонгосчууд ―Нууц товчоон‖-той хэзээ 
танилцсан бэ?‖, МУИС-ийн багш д-р Ж.Баттөрийн ―Зүүн хойд Азийн бүс нутаг  дахь Монгол 
улсын байр суурь‖ илтгэл, солонгос хэл шинжлэл, заах аргазүй, орчуулга болонсолонгос-монгол 
хэлний харьцуулсан судалгааны асуудал хөндсөн МУИС-ийн багш Ха Иньхвагийн ―Солонгос, 
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монгол хэлний сэтгэл хөдлөл бүхий илэрхийллийг танихуйн хэл шинжлэлийн үүднээс авч үзэх 
нь‖, ОУУБИС-ийн багш Кан Сонь Хуагийн ―Солонгос-монгол хэлний давтах ба үргэлжлэх утгатай 
үйл үг бүтээх дагаврын ажиглалт‖,  ОУУБИС –ийн багш Б.Мөнхтуяа, Б.Мөнхчимэг нарын 
―Монгол Солонгос хэлний ―толгой‖ хэмээх үгийн олон утгын хэрэглээ‖, ШУТИС-ийн багш д-р 
Т.Мөнхжаргалын ―Бичгийн орчуулгад сургах аргазүйн асуудалд‖, ОУУБИС-ийн багш 
Ц.Оюунгэрэлийн  ―Солонгос хэлний хүндэтгэлийн хэлбэр заах арга зүйн асуудал‖, 
Г.Эрдэнэчимэгийн ―Синхрон орчуулгын бүхээгний стандартын асуудалд‖ зэрэг илтгэлийг 
хэлэлцүүлжээ.  

 
Түрэг судлалын салбар хуралдаан  
Түрэг судлалын салбар хуралдааныг ТИКА-ийн Улаанбаатар дахь суурин төлөөлөгч, 

доктор, дэд профессор Эркэм Калан, ШУТИС-ийн БУХС-ийн доктор, дэд профессор 
Ю.Болдбаатар нар үдээс өмнөх хуралдааныг, үдээс хойшхи хуралдааныг МУИС-ийн ШУС ХУС-
ийн Ази судлалын тэнхимийн профессор Ц.Баттулга, ШУТИС-ийн БУХС-ийн доктор, дэд 
профессор А.Энхбат нар удирдсан байна.  

Эрт, дундад үеийн түрэг хэл, орчин цагийн түрк хэл, түрэг монгол хэлний харилцаа, 
сурвалж судлалын чиглэлээр д-р Б.Аззаяа (МУИС), ―Түрэг хэлний толь бичгийн уламжлал‖,  Н.Б. 
Бадмацыренова  (Буриадын ИС ), ―Квалификативные категории модуса в Монгольском языке‖, 
Н.Гэрэлмаа (МУИС), ―Түрэг хэлний ―yorı-‖ хэмээх үйл үгийн утга, хэрэглээ, Д-р, дэд проф. 
Ю.Болдбаатар (ШУТИС) ―Хүйс тэмтрэх хэмээх хэлцийн утгыг шинжлэх нь‖, Фатма Албаярак 
(МУИС), Moğolistan Kazaklarında Lehçe İçi Yalancı Eşdeğerlik Örneği Olarak Мoğolistan kazaklarinda 
lehçeiçi yalanci eşdeğerlik örneği olarak ―soğan-sarimsak‖, Проф. Э.У.Омакаев (Оросын ШУА, 
Халимагийн Хүмүүнлэгийн хүрээлэн), ―To the characteristics of the common turkic-mongol lexical 
fund of the kalmyk language and the west mongolian oyrat dialects: comparative analysis‖, Р.Уяа 
(МУИС), ―Түрэг хэлний том толь дахь зүйр цэцэн үгийн тухай‖ Д-р А.Пүрэвжанцан (МУИС), 
―Монгол, түрэг хэлний хэмжээ илэрхийлэх үгс‖ зэрэг илгэл,  

Түүх, археологи, сурвалж судлалын чиглэлээр Б.Арьяажав (БХИС) ,―Османы гүрэн 
монголын түүхийн сурвалжид‖, Б.Батжаргал, (МУИС) ―Эртний Хятадын түүхэн сурвалж дахь 
түрэгийн тухай мэдээ сэлт‖, проф.Ц.Баттулга, (МУИС) ―Түрэгүүд Көк Өнг гаталсан уу‖, 
С.Бямбадорж (МУИС) ―Өмнөговь аймгийн Номгон сумын нутаг дахь, түрэгийн үед холбогдох 
археологийн дурсгалууд‖, Д-р, дэд проф. Экрэм Калан (ТИКА-гийн Улаанбаатар дахь суурин 
төлөөлөгч), ―Altın Orda Hanlığı‘nda Sosyo-Kültürel Hayat ve Şehircilik‖ meselesi, Turan Can, (ТИКА-
гийн мэргэжилтэн) ―Bir araştirmacinin gözüyle Moğolistan‖,  Д-р, дэд проф. А. Энхбат (ШУТИС), 
―Шинэчлэгдэж буй Ирантай монгол улс харилцаагаа хөгжүүлэх шаардлага‖, бөө мөргөл, тамга, 
бэлгэдэлзүйн чиглэлээр Б.Мөнхцэцэг (МУИС) ―Тува бөөгийн өмсгөл, зүүсгэл‖, Д-р З.Баярмагнай 
(МУБИС), Г.Лувсандандар (ОУУИС), ―Тэнгэрийн эрхсийн үүтгэл ―Наран тамга‖-ны хэлбэршилд 
хийсэн судалгаа‖, Ю.Юндэнбат (СУИС), "Домгийн амьтан зээбадын бэлгэдэл дүрслэлийн монгол 
онцлог" зэрэг илтгэлийг хэлэлцүүлсэн байна.  

Тус хуралд азийн олон орны хэл, уран зохиол, түүх, соѐл, нийгэм, эдийн засаг, боловсрол 
судлал болон бүс нутаг судлалын асуудлыг хөндсөн 61 илтгэлийг 4 салбар хуралдаанаар хэлэлцэж 
санал солилцов. 

Ази судлал олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал (ICAS) цаашид уламжлал болгон 
зохион байгуулагдах ажээ.  

Илтгэлийн эмхэтгэл ―Ази судлал (ICAS-2015)‖ нэртэйгээр хэвлэгдэн гарсан бөгөөд 
эмхэтгэлийг МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ын Ази судлалын тэнхимээс худалдан авч болно. 
・Монгол дахь япон хэлний боловсрол, япон судлал -Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй- 

Монгол улсад япон хэлтэй боловсон хүчин бэлтгэж эхэлсний 40 жилийн ойн арга хэмжээний 
хүрээнд Монгол Улсын Их Сургууль, Япон сан, Монгол-Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төв, 
Монгол дахь япон хэлний боловсролын 40 жилийн ойн комиссоос хамтран ―Монгол дахь  япон 
хэлний боловсрол, япон судлал-өнгөрсөн, одоо, ирээдүй-‖ сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний 
хурлыг 2015 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр Монгол-Японы Төвийн хурлын танхимд зохион 
байгууллаа. Хурлыг МУИС-ийн захирал профессор Р.Бат-Эрдэнэ нээж, үг хэлсний дараа Япон 
улсаас Монгол улсад суугаа Элчин сайд Такэнори Шимизү баяр хүргэж, мэндчилгээ дэвшүүллээ.  

Хуралдаанд МУИС-ийн ШУС-ийн Ази Судлалын тэнхимийн профессор С.Долгор  ―Монгол 
дахь япон хэлний боловсролын 40 жил-түүхэн хөгжил ба цаашдын чиг хандлага-‖, ШУС-ийн Ази 
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Судлалын тэнхимийн профессор Т.Мөнхцэцэг ―Монголын япон судлалын үүсэл хөгжил, цаашдын 
чиг хандлага‖, Будапешт дахь Соѐлын Төвийн Япон Сангийн мэргэжилтэн Ё.Мүраками ―Япон 
хэлний сургалтанд SNS ба Интернет ашиглах боломж-Монгол ба бусад орны жишээгээр-‖ сэдвээр 
үндсэн илтгэл хэлэлцүүлсний дараа Монгол-Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төвийн Япон 
Сангийн мэргэжилтэн доктор Ж.Катагири ―Дэлхийн япон хэлний боловсролын чиг хандлага ба 
Монголын япон хэлний сургалт‖, Гадаад Харилцааны Яамны Стратеги бодлого төлөвлөлтийн 
газрын дарга шинжлэх ухааны доктор Ц.Батбаяр ―Монгол-Японы харилцааг түүхэн үүднээс авч 
үзэх нь‖, ШУА-ийн Олон Улсын Харилцааны Хүрээлэнгийн доктор Б.Сэржав ―Япон улсын 
хөгжлийн бодлогын туршлага: Судлах, суралцахын ач холбогдол‖, МУИС-ийн ОУХНУС-ийн 
захирал профессор С.Баттулга, ШУС-ийн Ази Судлалын тэнхимийн багш Т.Болдбаатар нар 
―Монголын дээд боловсролын шинэчлэл-Гадаад хэл, орон судлалтай холбогдуулан авч үзэх нь-‖ 
сэдвээр 7, мөн МУИС, ШУТИС, ХИС, МУБИС, Шинэ Монгол бүрэн дунд сургуулийн багш 
судлаачид япон хэлний сургалт болон япон судлалын чиглэлээр 8, нийт 15 илтгэл хэлэлцүүллээ. 
Хуралдааны дараа хэлэлцүүлэг үргэлжилж цаашид Монголын япон хэлний боловсрол, япон 
судлалыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн олон үнэтэй санал  дэвшүүлэв.   

Тухайлбал, Монгол дахь япон хэлний боловсролын өнөөгийн байдал, хүрсэн үр дүн, цаашид 
хөгжүүлэхэд анхаарах асуудлын талар судлаачид:  

 Өнөөг хүртэл Монголын япон хэлний сургалт чанаржиж, тогтворжиж, мэргэжлийн  
үүднээс нарийсах хандлагатай болж ирлээ. Олон мэргэжлээр суралцагчид  япон хэлийг 
сонгон суралцах нь өсөх хандлага бий болж байна. Мөн ЕБС-д нэгдсэн стандартад 
тулгуурлан япон хэлний стандартын дагуу гаргасан туршилтын сурах бичиг хэрэглэж 
эхлээд байгаа зэрэг ололтттой тал цөөнгүй байна.  

 Их дээд сургуулийн сургалтанд олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын хөтөлбөр 
(нийгмийн эрэлт, хэрэгцээ-сонирхолд нийцсэн боловсрол эзэмшихэд чанартай үйлчилгээ 
үзүүлэн тасралтгүй хөгжих үйл явц, баримт бичиг)-өөр гадаад дотоодод өрсөлдөх 
чадвартай мэргэжилтэн, судлаач бэлтгэх, хичээлийн агуулга ба заах аргазүйд олон улсын 
стандартын үзэл баримтлалыг тусгаж хэрэгжүүлэх, академик сургалтанд зайлшгүй 
шаардагдах агуулгыг тусгасан өөрийн стандартыг боловсруулах, тэрхүү стандартад 
нийцсэн үндэсний сурах бичиг, гарын авлагыг зохиох шаардлага урган гарч ирж байна.  

 ЕБС-ийн япон хэлний сургалтанд Япон сангийн япон хэлний боловсролын стандартад 
тулгуурласан сурах бичиг, сургалтын технологийг  нутагшуулах, Япон орны талаарх 
ойлголтыг  гүнзгийрүүлэх,  Япон орныг сонирхож буй хүүхэд залуучуудад нэвтрэх нэг 
үүдийг япон хэлний сургалтаар дамжуулан нээх явдал чухал юм.  

 Багшлах боловсон хүчний тухайд олон улсын хийгээд Монголын гадаад хэлний бодлого, 
нийгмийн шаардлага, нөхцөл байдал, боловсролын бодлогын өөрчлөлт шинэчлэл, сурах, 
сургахзүйн орчин цагийн онол хийгээд технологид нийцсэн мэдлэг чадвартай болох 
шаардлага урган гарч байна. Үүний тулд орчин цагийн хэрэглээний хийгээд зэрэгцүүлсэн 
хэлшинжлэл, япон хэл сурах сургах зүй, сурах бичиг, гарын авлага, хоѐр хэлний толь 
бичгийн талаарх онолын  болон прагматик судалгаа хийх шаардлагатай. Үүний тулд олон 
улсын хүрээнд, өөрийн орны хүрээнд бүхий л шатны япон хэлний сургууль, байгууллага, 
багш нар хоорондын сүлжээг улам өргөжүүлэх, шинэ судалгаа, сургалтын ололт, мэдлэг 
мэдээлэллийг харилцан солилцох, хамтран эзэмших нь ихээхэн үр өгөөжтэй байх болно.  

 Монгол дахь япон судлалын өнөөгийн байдал, хүрсэн үр дүн, цаашид хөгжүүлэх тухайд 
судлаачид:  

 1990-ээд оны сүүлээс Япон дахь монгол судлал, Монгол, Япон улсын харилцаа, 
харьцуулсан хэл шинжлэл, Японы түүх, нийгэм, соѐл, боловсрол-заах арга зүйн чиглэлээр 
цөөнгүй нэг сэдэвт зохиол, хамтын бүтээл, өгүүллийн эмхэтгэл хэвлэгдсэн нь Монголын 
япон судлал хөгжлийн тодорхой шатанд гарсныг харуулж буй хэрэг юм. Өөрөөр хэлбэл, 
япон судлал шинэ шатанд гарч, өмнөх үетэй харьцуулахад эрдэм шинжилгээний судалгаа 
түлхүү хийгдэх болов. Монголын япон судлалын нэг онцлог бол  маш өргөн хүрээтэй. Энэ 
нь япон судлаачид цөөн, харин нийгэмд бий болсон хэрэгцээ их байгаатай холбоотой. 

 Цаашдын зорилтын тухайд: уламжлалт чиглэлийн судалгааг үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлэх, 
Японы орчин үеийн улс төр, эдийн засгийн бодлого, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, 
хөгжлийн арга туршлагыг судлах, Японы өндөр технологийг нутагшуулах, тэргүүний 
менежментийг нэвтрүүлэх судалгаа хийх, чингэхдээ, Монголын нийгэм эдийн засгийн 
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өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх, улс орны хөгжлийг түргэтгэх асуудалтай 
уялдуулах нь зүйтэй. 

 Өнөөг хүртэл хэл, хэлшинжлэл, заах аргазүй, түүх, соѐл, археологи зэрэг чиглэлээр тус 
тусдаа судалгаа хийж байсан бол цаашид бүс нутгийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц 
далайцтай, интеграцчилагдсан хамтын судалгааг Монголын өнцгөөс хийх, эх сурвалж 
судлах зэрэг өнцөг чухал болно гэж тус тус тэмдэглэв. 

Уг хурлыг зохион байгуулахад  туслалцаа дэмжлэг үзүүлсэн МУИС-ийн удирдлага, Монгол- 
Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төвийн хамт олон, дэмжигч байгууллагаар ажилласан Монгол 
улс дахь Япон улсын Элчин Сайдын Яам, Япон сан, Монголын Япон Хэлний Багш нарын  
Холбоонд гүн талархал илэрхийлье. 
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 Э.РАВДАН  
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХЭЛ ШИНЖЛЭЛ: ХЭЛ СУРАХУЙН ОНОЛ УБ., 
2013, 243х. 
Энэ ном нь МУИС-ийн ГХСС-иас 2009-2011 онд хэрэгжүүлсэн "Гадаад 
хэлний сургалтын агуулгын олон улсын стандарт, үндэсний хөтөлбөр 
бүтээх суурь дэвсгэр" эрдэм шинжилгээний төслийн зүй ѐсны 
үргэлжлэл юм. Өмнөх төслийн үр дүн хэвлэгдэн гарсан. Э.Равдан. 
АНУ: Гадаад хэлний бодлого, XXI зууны чиг хандлага, сургалтын 
хөтөлбөрүүд (УБ,2012, 160 тал), Европын олон хэлний суурь хөтөлбөр: 
сурах, сургах, дүгнэх (Англи хэлнээс монголчилсон Э.Равдан, УБ,2012, 
218 тал) Гадаад хэлний сургалтын дэлхийн улс орнуудын агуулгын 
жишиг-хоѐр товхимолын онолын суурь дэвсгэр энэхүү ном болно. Уг 
номыг монгол болон бусад хэлний мэргэжлийн багш нар, эрдэм 
шинжилгээний ажилтан, оюутан, магистрант, докторант нарт зориулан 

бүтээжээ. 
 
 Н.НАНСАЛМАА, С.ДОЛГОР  
ТАНИХУЙН ХЭЛШИНЖЛЭЛ УБ., 2014, 275х. 
Эл ном нь хүн өөрийнхөө тухай, ертөнцийн тухай юу мэддэг, яаж 
мэддэг болсон, энэ мэдлэг ямар бүтэцтэй вэ гэх асуултад хариулахын 
тулд " ХЭЛ, СЭТГЭХҮЙ, ТАНИХУЙ" гэсэн гуравласан холбоонд 
суурилан хүний тархины хэлийг судалдаг хэлний тухай шинжлэх 
ухааны орчин цагийн шинэ чиг хандлага болох Танихуйн 
хэлшинжлэлийн ном болно. Уг номноос Та танихуйн хэлшинжлэлийн 
үүсэл хөгжил, салбар ухаан, гол төлөөлөгч, тэдгээрийн дэвшүүлсэн 
онол, хандлагын тухай мэдлэг олж авна. Энэхүү номыг 
хэлшинжлэлийн салбарын оюутан, магистрант, докторант, багш, 
судлаачдад зориулан боловсруулсан байна. 
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