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ХҮРТЭЭМЖТЭЙ САНХҮҮ

ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААНЫ АНХНЫ СЭНДБОКСЫН 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОРЧИН

2022 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр Испани, Европын эрх 

баригчид болон энэ салбарын нэр хүндтэй мэргэжилтнүүд 

Испанийн Засгийн газар болон Европын Комисс Брюссельд 

болсон арга хэмжээний үеэр хиймэл оюун ухааны (AI) анхны 

cэндбокс зохицуулалтын орчны туршилтыг танилцуулав. 

Энэхүү зохицуулалтын орчин нь эрх бүхий байгууллагуудыг 

хиймэл оюун ухаан хөгжүүлдэг компаниудад ойртуулж, Европын 

Комиссын ирээдүйн хиймэл оюун ухааны журмыг (Хиймэл оюун 

ухааны тухай хууль) хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэх шилдэг туршлагыг 

тодорхойлох зорилготой юм. Ингэснээр хоёр жилийн хугацаанд 

хууль хэрэгжих боломжтой болно.

Сэндбоксын зохицуулалтын орчин нь шинийг санаачлагч, 

зохицуулагчдыг холбож, хамтран ажиллах хяналттай орчныг 

бүрдүүлэх арга зам бөгөөд зохицуулагчид болон шинийг 

санаачлагчдын хоорондох уг хамтын ажиллагаа нь хиймэл 

оюун ухааны журмын шаардлагыг дагаж мөрдөх,  шинэлэг AI 

системийг хөгжүүлэх, турших, баталгаажуулах ажлыг хөнгөвчлөх 

ёстой. Экосистем бүхэлдээ хиймэл оюун ухааны тухай хуульд 

бэлдэж байгаа ч сэндбоксын зохицуулалтын орчинд ашиглах 

санаачилга нь дагаж мөрдөхөд хялбар, ирээдүйд шилдэг 

туршлагын удирдамжийг бий болгоно гэж найдаж байна. 

Энэхүү үр дүн нь компаниуд, ялангуяа жижиг, дунд үйлдвэрлэл 

болон гарааны бизнес эрхлэгчдэд дүрэм журмыг хэрэгжүүлэхэд 

тусална гэж найдаж байна.

Испанийн Засгийн газрын санаачилсан энэхүү сэндбоксын 

зохицуулалтын орчинд ашиглах туршилт нь ирээдүйн хиймэл 

оюун ухааны зохицуулалтын шаардлага болон тохирлын 

үнэлгээ, зах зээлийн дараах үйл ажиллагаа зэрэг бусад шинж 

чанаруудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ. Энэхүү туршилтын ачаар 

хиймэл оюун ухааны системийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн 

(хамгаалагдсан хязгаарлагдмал орчинд оролцогчид) хүлээх 

үүрэг, тэдгээрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаарх сайн туршлага, 

удирдамжийг системчлэх болно. Үүний үр дүнд журамд заасан 

хяналтын механизмыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий эрх бүхий 

байгууллагуудад хяналт тавихад хэрэгтэй хяналт, даган гарах 

журмуудыг багтаасан байна.
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Европын түвшний бүх боломжит оролцогчдын хамтын 

ажиллагааг бэхжүүлэхийн тулд энэхүү туршилт нь нийт Европын 

хиймэл оюун ухааны сэндбоксын зохицуулалтын орчны 

туршилтыг дагаж, нэгдэх боломжтой бусад гишүүн орнуудад 

нээлттэй хэвээр байх ба Хорооноос байгуулсан хиймэл оюун 

ухаан, бизнесийг дижитал болгох шинжээчдийн бүлгийн 

хүрээнд Европын холбооны бусад гишүүн орнуудтай хамтран 

ажиллах болно гэдгээ мэдэгдсэн байна.

Энэхүү сэндбоксын зохицуулалтын орчны санхүүжилтийг 

Испанийн Засгийн газарт хуваарилсан сэргээн босголтын 

сангаас, Испанийн сэргээн босголт, өөрчлөлт, уян хатан 

байдлын төлөвлөгөө, ялангуяа Испанийн үндэсний хиймэл 

оюун ухааны стратеги (Төлөвлөгөөний 16-р бүрэлдэхүүн хэсэг) 

-ээр дамжуулан санхүүжүүлж байна. Туршилтын нийт төсөв 

ойролцоогоор гурван жилийн хугацаанд ойролцоогоор 4.3 сая 

евро байхаар тооцсон байна.

Бүх гишүүн орнууд болон Европын комисст ашиглах 

боломжтой гарын авлага

Туршилтууд 2022 оны 10-р сараас эхэлж, үр дүнг 2023 оны 
хоёрдугаар хагаст Европын Холбооны Зөвлөлийг Испани 
улс зохион байгуулах үеэр нийтлэх болно. Сэндбоксын 
зохицуулалтын орчинд цуглуулсан сайн туршлага, хэрэгжүүлэх 
удирдамж хэлбэрээр танилцуулах ба Бүх гишүүн улсууд болон 
Европын комисст ашиглах боломжтой бөгөөд хиймэл оюун 
ухаанд ашиглах цаашдын журмыг хэрэгжүүлэхэд ашиглаж 
болно.


