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МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН 
ТОГТООЛ 

 

 2010 оны 07 сарын 15 өдөр         Дугаар 48                     Төрийн ордон, Улаанбаатар хот 

 

Монгол Улсын үндэсний аюулгүй 
байдлын үзэл баримтлал 

батлах тухай 
 
Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, 

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг 
үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:  

 
1.“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-ыг 

хавсралтаар баталсугай. 
 
2.Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг хэвлэлд 

нийтлэх найруулгыг Төрийн нууцын тухай хуульд нийцүүлэн бэлтгэж төрийн 
албан ѐсны хэвлэлд нийтлэхийг Улсын Их Хурлын Тамгын газар /Ц.Шаравдорж/-
т даалгасугай. 

 
 3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй 

байдлын болон гадаад бодлогын үзэл баримтлал, цэргийн номлол батлах, 
нийтлэх тухай” Улсын Их Хурлын 1994 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 56 
дугаар тогтоолын  1 дүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

 
 
 
 
 
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН  
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА     Д.ДЭМБЭРЭЛ 
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Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны  
48 дугаар тогтоолын хавсралт 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН 

ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 
 

НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

1.1.Үндэсний аюулгүй байдал 

1.1.1.Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал гэж Монгол Улсын 
үндэсний  язгуур ашиг сонирхлыг хангах гадаад, дотоод таатай нөхцөл бүрдсэн 
байхыг хэлнэ. 

1.1.2.Монгол Улсын үндэсний язгуур ашиг сонирхолд монголын ард 
түмэн, соѐл иргэншил оршин тогтнох, Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт 
байдал, нутаг дэвсгэр, хил хязгаарын халдашгүй байдал болон бүрэн бүтэн 
байдал, үндэсний эв нэгдэл, үндсэн хуульт байгууллын аюулгүй байдал, эдийн 
засгийн бие даасан байдал, экологийн тэнцвэрт хөгжил багтана. 

1.1.3.Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, нэгдмэл 
байдлыг хамгаалан бататгах нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах анхдагч 
нөхцөл мөн. 

1.1.4.Хүний эрх, эрх чөлөө, хууль дээдлэх зарчим, парламентын 
засаглалд суурилсан, нийгмийн тогтвортой байдлыг хангасан ардчилсан төрийн 
тогтолцоо нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах баталгаа мөн. 

 1.1.5.Монгол Улсын төр, нийгэм, иргэний аюулгүй байдал харилцан 
уялдаатай хангагдсанаар Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал баталгаажна. 

1.1.6.Үндэсний түүх, хэл, соѐл, өв уламжлал, зан заншлаа хадгалж, 
хамгаалж хөгжүүлэх нь монгол үндэстний оршин тогтнохын үндэс, амин чухал 
дархлаа мөн. 

1.2.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны зарчим 

1.2.1.Эх оронч үндэсний үзлийг дээдлэх  

Монгол Улсын иргэн бүрийн үндэсний үнэт зүйлээрээ бахархагч, 
тэдгээрийг хайрлан хамгаалагч, тээн хөгжүүлэгч байх эх оронч үндэсний үзэл, 
улс, үндэснийхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулахыг 
эрмэлзсэн идэвхтэй үйл ажиллагаа нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
бодлого, үйл ажиллагааны эх үндэс болно.  

1.2.2.Төр, иргэний хамтын ажиллагаа 

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нь төрийн анхдагч үүрэг мөн. Иргэдээ 
аюулгүй байдлын асуудлаар өргөн мэдээлэл, мэдлэгтэй байх, аюулгүй байдлыг 
хангах үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулах боломжоор хангах, хамтран ажиллахад 
төр онцгой анхаарна.  

1.2.3.Аюулгүй байдлын бодлого цогц байх 
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Монгол Улсын “оршин тогтнохуйн аюулгүй байдал”, “эдийн засгийн 
аюулгүй байдал”, “дотоод аюулгүй байдал”, “хүний аюулгүй байдал”, “хүрээлэн 
байгаа орчны аюулгүй байдал”, “мэдээллийн аюулгүй байдал” харилцан 
уялдаатай хангагдсанаар үндэсний аюулгүй байдал баталгаажна.  

1.2.4.Мэдлэгт суурилах 

Аюулгүй байдалд хандах хандлага, түүнийг хангах үйл ажиллагаа нь 
мэдлэг, мэдээлэл, дүн шинжилгээнд суурилна. 

1.2.5.Бодитой хандах  

Болзошгүй аюул, сорилтыг бодитой тодорхойлж, тэдгээрийг гэтлэн 
давахад хязгаарлагдмал нөөц, боломжийг үр дүнтэй дайчилна. 

1.2.6.Даяаршлын хүчин зүйлийг харгалзах 

Даяаршил улс үндэстний бусдаас хамаарах эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж, 
нөгөө талаас гадаад нөөц боломжийг ашиглан үндэсний ашиг сонирхлоо 
хамгаалж бататгах боломж олгож байна.   

 
ХОЁР. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН 

       ГАДААД ОРЧИН, ТУЛГАМДАЖ БАЙГАА СОРИЛТ, ЭРСДЭЛ 

ГУРАВ.ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ, ХАНГАХ 
АРГА ЗАМ 

3.1.Оршин тогтнохуйн аюулгүй байдал  

Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, хил хязгаарын 
халдашгүй байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, монгол соѐл 
иргэншлийн аюулгүй байдал, хүн ам, удмын сангийн аюулгүй байдлыг хангах нь 
оршин тогтнохуйн аюулгүй байдлын үндэс мөн. 

3.1.1.Тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал 

3.1.1.1.Төрийн гадаад бодлого нэгдмэл байх, гадаад 
харилцаанд үндэсний ашиг сонирхлыг дээдлэх зарчмыг тууштай хэрэгжүүлнэ.  

3.1.1.2.Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг 
хангах үндсэн арга нь улс төр, дипломатын үйл ажиллагаа байна. Энэ хүрээнд 
олон тулгуурт гадаад бодлогын зарчмыг эрхэмлэж, дэлхийн улс орнууд, олон 
улсын байгууллагуудтай идэвхтэй харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ. 

3.1.1.3.Энхийг эрхэмлэсэн гадаад бодлогоо тууштай 
баримталж, энх тайван, аюулгүй байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн олон улсын 
хамтын нийгэмлэгийн үйл ажиллагааг идэвхтэй дэмжинэ. 

3.1.1.4.ОХУ, БНХАУ-тай сайн хөршийн найрсаг харилцаа, 
өргөн хүрээтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ. Чингэхдээ үндэсний эрх ашиг, 
харилцааны түүхэн уламжлалыг харгалзан бүс нутгийн энх тайван, тогтвортой 
байдлыг эрхэмлэж, бүхэлдээ тэнцвэртэй харилцахыг эрмэлзэнэ. 
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3.1.1.5.“Гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын хүрээнд өндөр 
хөгжилтэй ардчилсан улсуудтай улс төр, эдийн засаг, соѐл, хүмүүнлэгийн 
салбарт хоѐр болон олон талын харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ.  

3.1.1.6.Хөрш хоѐр орон, АНУ, НАТО-гийн гишүүн орнууд, 
Европын Холбоо, Ази, Номхон далайн бүс нутгийн орнуудтай аюулгүй байдал, 
батлан хамгаалах салбарт хоѐр болон олон талын харилцаа, хамтын 
ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн хөгжүүлж, олон улсын энхийг дэмжих үйл 
ажиллагаанд идэвхтэй оролцоно. 

3.1.1.7.Монгол Улсын олон улсын аюулгүй байдлыг 
баталгаажуулах асуудлаарх Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий 
Ассамблейн тогтоолуудын үзэл санааг хэрэгжүүлэх чиглэлд Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөлийн гишүүн орнууд, олон улсын 
байгууллагуудтай идэвхтэй хамтран ажиллана. 

3.1.1.8.Ази, Номхон далайн бүс нутаг Зүүн Ази, түүний дотор 
Зүүн хойд Азид стратегийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх, аюулгүй байдлын 
хамтын ажиллагааны механизм бий болгоход чиглэсэн бүс нутгийн орнуудын 
бодлого, үйл ажиллагааг идэвхтэй дэмжиж оролцоно.  

3.1.2.Хил хязгаар, нутаг дэвсгэрийн халдашгүй, бүрэн бүтэн 
байдал 

3.1.2.1.Нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангах зарчимтай 
уялдуулан Монгол Улсын газрын сангийн нэгдсэн бодлого, удирдлагын  
тогтолцоог боловсронгуй болгоно. 

3.1.2.2.Орон нутгийн хамгаалалтад тулгуурласан батлан 
хамгаалах, зэвсэгт хүчний нэгдмэл тогтолцоог төлөвшүүлж, зэвсэгт хүчнийг 
мэргэжлийн чиг баримжаатай, чадварлаг болгон хөгжүүлнэ. Улсын хилийн 
хамгаалалтад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, урамшуулах бодлого явуулна. 

   3.1.2.3.Гаднын дүрвэгсэд олноор хил даван орж ирэх, 
гэнэтийн хяналтгүй нөхцөл байдал үүсэхээс сэргийлэх бэлэн байдлын 
тогтолцоог бүрдүүлж, эрх зүй, улс төр, дипломатын цогц арга хэмжээ авна. 

   3.1.2.4.Хилийн хамгаалалт, хяналт шалгалтын үйл 
ажиллагаанд мэдээллийн нэгдмэл, шуурхай байдлыг баталгаатай хангах зохион 
байгуулалт, техник, технологийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ.  

   3.1.2.5.Хил орчмын бүс нутгийн эдийн засгийг хөгжүүлэхдээ 
үндэсний нэгдмэл ашиг сонирхлыг дээдэлж, Монгол Улсын бүрэн эрхт байдал, 
хил хязгаар, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг бататгах зарчмыг үндэс 
болгоно. 

   3.1.2.6.Хил дээр боомт нээх, хаах, боомтын ажиллагааны 
горимд өөрчлөлт оруулах асуудлыг төрийн эрх барих дээд байгууллага 
шийдвэрлэнэ. 

   3.1.2.7.Хилийн дагуух орон нутгийн хөгжлийн бодлого, 
гадаад харилцаа нь төрийн нэгдсэн бодлогод захирагдана.  
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3.1.3.Хүн ам, удмын сангийн аюулгүй байдал 

   3.1.3.1.Монгол Улсын хүн амын өсөлтийг дэмжиж, монгол 
хүний хөгжил, амьдралын чанарт дэвшил гаргана. 

   3.1.3.2.Гадаадад сурч, хөдөлмөрлөж байгаа иргэддээ эх 
орондоо эргэн ирж ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ.  

   3.1.3.3.Гадаадад төрж тухайн улсын иргэний харьяалалтай 
болсон иргэд, тэдний үр хүүхдэд Монгол Улсад зорчих, оршин суух, суралцах, 
ажиллаж амьдрах, даатгалд хамрагдах таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Хоѐрдмол 
харьяалал үүсч, төрөөс иргэдийн ашиг сонирхлыг хамгаалах баталгаа 
алдагдахаас сэргийлнэ. 

   3.1.3.4.Цус ойртолтыг багасгах, архидан согтууралт, 
мансууралтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж, хүн амын удмын санд учрах сөрөг 
нөлөөллийг бууруулна.  

   3.1.3.5.Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, цагаачдын тооны 
зохист түвшинг хадгалж, бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоо, эрх зүйн орчин, 
удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгоно.   

3.1.4.Соѐл иргэншлийн аюулгүй байдал 

   3.1.4.1.Монголын түүх, хэл, соѐл, шашин, зан заншлыг 
хамгаалах, хөгжүүлэх, судлах ажлыг төр ивээлдээ авч, ном, сурах бичиг, кино 
урлагийн бүтээл туурвилыг онцгойлон урамшуулж, биет болон биет бус соѐлын 
өвийг хамгаалан хөгжүүлнэ. Дэлхийн Монгол судлалын төвийг Улаанбаатарт 
байгуулж монголч эрдэмтдийг судалгааны ажлуудад татан оролцуулах, бусад 
оронд салбар байгуулах ажлыг зохион байгуулна. 

   3.1.4.2.Монгол хэл, бичгийн соѐлоо хамгаалан хөгжүүлж, 
уламжлалт монгол бичгийн сургалт, хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. 

   3.1.4.3.Хүүхэд, залуучуудад түүх, соѐл, зан уламжлалаа 
гүнзгий таниулах, эх оронч үндэсний үзлийг төлөвшүүлэх ажлыг нийгэм, гэр бүл, 
боловсролын тогтолцоогоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ.  

   3.1.4.4.үндэсний ѐс заншил, соѐл урлагийн нэртэй 
төлөөлөгчид, ардын авьяастнуудын уйгагүй хөдөлмөр, зүтгэлийг үнэлэх, 
алдаршуулах, эрдэм авьяасыг нь өвлүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг төрөөс 
хэрэгжүүлнэ.  

   3.1.4.6.Дэлхийн бусад орон, түүний дотор гуравдагч хөрш 
орнуудтай соѐлын салбарт өргөн харилцаа хөгжүүлж, дипломат төлөөлөл, 
иргэдээрээ дамжуулан монгол үндэстний соѐл, түүхийг дэлхий дахинаа 
сурталчлах ажлыг эрчимжүүлнэ. 

   3.1.4.7.Түүх, соѐлын үнэт зүйлс хууль бусаар гадаадад 
гарахаас сэргийлэх, хилийн чанад дахь монгол соѐл иргэншлийн өвийг 
сурвалжлан олох, судлах, эх орондоо эгүүлэн залах, сэргээн засах чиглэлээр 
иргэдийн санал, санаачилгыг дэмжиж, гадаад оронтой идэвхтэй хамтран 
ажиллах эрх зүй, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авна. 
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   3.1.4.8.Уламжлалт Бурханы шашин, соѐлыг сэргээн 
хөгжүүлж, сүм хийдийн үйл ажиллагааг нийгмийн оюун санааг гэгээрүүлэх, 
үндэсний эв нэгдлийг бэхжүүлэх, ядуурлыг бууруулах, зовлон гамшигт 
нэрвэгдсэн хүн ардад туслалцаа үзүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах үйлсэд 
чиглүүлэхэд төрөөс анхаарч, дэмжлэг үзүүлнэ.  

   3.1.4.9.Монголын ард түмний олон зуун жилийн оюуны өвийг 
тээж, хадгалж ирсэн Монголын Бурханы шашны өв соѐлын судалгааг төрөөс 
онцлон дэмжинэ.  

  3.2. Эдийн засгийн аюулгүй байдал 

  Эдийн засгийн бие даасан байдлаа хангаж хөгжих, байгальд ээлтэй, 
хүний аюулгүй, амгалан амьдрах боломжийг бүрдүүлсэн тогтвортой хөгжлийн 
загварыг бий болгох нь эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн нөхцөл 
мөн. 

  Эдийн засгийн олон тулгуурт, оновчтой бүтцийг бий болгох, хөрөнгө 
оруулалтын тэнцвэртэй бодлого явуулах, санхүүгийн салбарын аюулгүй байдлыг 
баталгаажуулах, эрчим хүч, эрдэс баялгийн болон гадаад худалдаа, интеграцийн 
асуудлаар оновчтой бодлого баримтална. 

  3.2.1.Эдийн засгийн олон тулгуурт бүтэц 

   3.2.1.1.Эдийн засгийн өөрийгөө тэтгэх чадавхийг бүрдүүлж, 
тодорхой салбарт олон улсын тавцанд өрсөлдөх чадвартай олон тулгуурт эдийн 
засгийн бүтцийг бий болгоно. 

   3.2.1.2.Хүн амын амьдралын үндсэн хэрэгцээ, эдийн засгийн 
бие даасан, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үндэсний орлогыг бүрдүүлэх, 
үндэсний аюулгүй байдлыг баталгаажуулахад стратегийн ач холбогдолтой 
эрдэс баялаг, хүнс, хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, зам, тээвэр, мэдээлэл, харилцаа 
холбоо, санхүүгийн салбарыг олон улс, Европын Холбооны стандартад 
нийцүүлэн хөгжүүлнэ.  

   3.2.1.3.Ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, эрдэс баялгийн 
салбарыг хөгжүүлж,  түүнээс олох орлогыг ойрын болон дунд хугацаанд эдийн 
засгийн бие даасан хөгжлийг хангах олон тулгуурт бүтцийг бий болгох, хүний 
хөгжлийг дэмжиж, боловсрол, эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир, спортыг 
хөгжүүлэхэд зарцуулна.  

   3.2.1.4.Дэд бүтцийн салбарын хөгжлийг үндэсний аюулгүй 
байдлын шаардлагад нийцүүлж, хөрөнгө оруулалтад эдийн засгийн үр ашгийг 
шалгуур болгоно. Төмөр замын сүлжээг байгуулахдаа Монгол Улсын үндэсний 
ашиг сонирхлыг эрхэмлэнэ. 

   3.2.1.5.Монгол орны цэвэр байгаль, оюуны нөөц, газар зүйн 
давуу талд түшиглэсэн, олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай, агаарын 
тээвэр, мэдээллийн технологи ашиглан экспортлох боломжтой өндөр өртөг 
бүхий бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг түлхүү дэмжин хөгжүүлнэ. 
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   3.2.1.6.Боловсролын салбарт олон улсын стандартыг 
мөрдүүлж, их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагын үйл 
ажиллагааны уялдаа холбоог хангаж, хүний хөгжлийг дээшлүүлэхэд чиглүүлнэ. 

   3.2.1.7.Шинжлэх ухааны шинжилгээ, судалгаа, инновацийг 
стратегийн ач холбогдолтой салбаруудад төвлөрүүлж, эдийн засгийн бүтээмж, 
өрсөлдөх чадавхийг нэмэгдүүлнэ. 

   3.2.1.8.Өндөр технологийн хөгжлийг дэмжиж, нанотехнологи, 
биотехнологи, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн салбарт олон улсын 
тавцанд өрсөлдөх чадавхийг хөгжүүлнэ.   

   3.2.1.9.Дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлээ хамгаалж, иргэдээ 
ажлын байраар найдвартай хангах замаар ядуурлыг арилгах тууштай бодлого 
хэрэгжүүлнэ.  

  3.2.2.Хөрөнгө оруулалтын тэнцвэртэй бодлого 

   3.2.2.1.Үндэсний хөрөнгө оруулагчдын эдийн засаг дахь 
хувь, оролцоог нэмэгдүүлэх, хамгаалах бодлого хэрэгжүүлж, бизнесээ 
өргөжүүлэх, олон улсын тавцанд өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх, улмаар улс 
орны эдийн засгийн аюулгүй байдал, хөгжил дэвшилд  шийдвэрлэх үүрэг 
гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлнэ.  

   3.2.2.2.Гадаадын аль нэг орноос хийгдэх хөрөнгө 
оруулалтын хувь, хэмжээг гадаадын нийт хөрөнгө оруулалтын гуравны нэгээс 
хэтрэхгүй байлгах бодлого баримтална. Гадаадын төрийн өмчит компанийн 
хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж, стратегийн ач холбогдолтой салбарт хөрш 
орон, өндөр хөгжилтэй бусад орноос оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 
тэнцвэртэй байлгах бодлого баримтална. 

   3.2.2.3.Монгол Улсын үнэ цэнэтэй аж ахуйн нэгжүүдийн 
хувьцааг олон улсын хөрөнгийн зах зээлд борлуулахдаа гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын чиглэлээр баримтлах бодлогын зарчим алдагдахгүй байх эрх зүйн 
орчин, нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

   3.2.2.4.Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг өрсөлдөх чадвар, 
санхүү, менежментийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, шинэ технологи нэвтрүүлэх, 
урт хугацааны хөгжлийн үндсийг тавих чухал хөшүүрэг, арга хэрэгсэл болгоно. 

   3.2.2.5.Гадаад худалдааны дамжин өнгөрөх тээврийн 
нөхцөлөөс хэт хараат байдлыг бууруулж, далайд гарцгүй орны хувьд тээврийн 
салбарт хөрш орнуудтай хоѐр болон гурван талын урт хугацааны, харилцан 
ашигтай хэлэлцээр байгуулна. Эскпортын бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлд 
гаргах далайн боомтуудтай болох, боомт хүртэл тээвэрлэлтийг оновчтой зохион 
байгуулах, Монгол Улсын нутгаар дамжин өнгөрөх тээврийн эргэлтийг 
нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

  3.2.3.Төсөв, санхүүгийн салбарын аюулгүй байдал 

   3.2.3.1.Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах, урт 
хугацааны өсөлт хөгжлийг дэмжих эрүүл, тогтвортой, сахилга баттай санхүүгийн 
салбарыг төлөвшүүлнэ.  
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   3.2.3.2.Засгийн газрын авах зээл нь бодит эдийн засгийн 
салбарт чиглэгдэх бөгөөд эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангасан, зохистой 
харьцаанд байна. 

   3.2.3.3.Гадаад валют, алтны нөөцийг үндэсний импортын нэг 
жилийн хэрэгцээг хангах хэмжээнээс багагүй түвшинд байлгана. Цаашид 
нөөцийг нэмэгдүүлэх, удирдлагыг боловсронгуй болгох урт хугацааны арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ.   

   3.2.3.4.Мөнгөний бодлогын үр дүнг дээшлүүлж, үндэсний 
мөнгөн тэмдэгтийн худалдан авах, хөрвөх чадварыг сайжруулж, тогтворжуулна. 
Дотоодын гүйлгээ, төлбөр, тооцоонд зөвхөн үндэсний мөнгөн тэмдэгтийг 
хэрэглэж, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн дотоодын зах зээлд эзлэх хувь, хэмжээг 
зохистой хэмжээнд байлгана.  

   3.2.3.5.Банк дундын эрсдлийн сан байгуулж, санхүүгийн 
байгууллагын буруугаас үүдсэн аливаа хохирлыг төр хариуцах зарчмаас 
татгалзана. 

   3.2.3.6.Гадаад, дотоод томоохон төлбөр, тооцоо, зээл, 
аккредитивийн хөдөлгөөнд хяналт тавих, эдийн засаг, санхүүгийн салбарын 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, шалгаж шийдвэрлэх тогтолцоог 
хөгжүүлнэ. 

   3.2.4.Эрчим хүч, эрдэс баялгийн салбарын бодлого 

   3.2.4.1.Эрдэс баялгийн салбарыг хөгжүүлэхдээ үндэсний 
аюулгүй байдлын баталгааг хангахыг чухалчилж, түүхий эдийн хавсарга, гадаад, 
дотоодын улс төр, бизнесийн ашиг сонирхлын сөргөлдөөний талбар болох, 
байгаль орчныг доройтуулахаас сэргийлнэ. Уул уурхайн ил тод, хариуцлагатай 
байдлыг дээшлүүлж, орлогод тавих хяналтыг сайжруулна. 

   3.2.4.2.Эрчим хүчний дотоодын гол эх үүсвэр болох нүүрсийг 
импортыг орлох, экспортыг нэмэгдүүлэх, орон нутагт үйлдвэрлэлийг дэмжиж, 
ажлын байраар хангах зорилгоор өргөнөөр ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 
Байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай, хямд эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлж, 2020 он гэхэд нүүрс болон дотоодын бусад эх үүсвэрээр түлш, эрчим 
хүчний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн хангана. 

   3.2.4.3.Газрын тосны бүтээгдэхүүнээр нэг орноос шууд 
хараат байдлыг багасгаж, улмаар 2020 он гэхэд дотоодын үйлдвэрлэлээр 
хэрэгцээгээ бүрэн хангана. Үнийн хэт хэлбэлзэлд өртөх эрсдэлээс сэргийлж, 
улсын нөөцийг түүхий нефтээр 6 сараас доошгүй хэмжээнд байлгана.  

   3.2.4.4.Цөмийн эрчим хүчний салбарыг үндэсний ашиг 
сонирхол, энхийн зорилгоор ашиглах зарчимд нийцүүлэн хөгжүүлнэ. Цөмийн 
циклийг хөгжүүлж, цацраг идэвхт ашигт малтмалын ашиглалт, боловсруулалт, 
хөрвүүлэлт, баяжуулалт, эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг бий болгож, бэхжүүлнэ. 

  3.2.5.Гадаад худалдаа, интеграцийн бодлого 
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   3.2.5.1.Цөөн зах зээл, цөөн нэр төрлийн бүтээгдэхүүний 
экспорт, импортоос хэт хамааралтай үндэсний эдийн засгийн эмзэг байдлыг 
бууруулна.  

   3.2.5.2.Гадаад худалдааны алдагдлыг багасгаж, тарифын 
болон тарифын бус арга хэрэгслийг дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор 
зохистой хэрэглэнэ. Стратегийн бараа, түүхий эдээр үндэсний үйлдвэрлэлийг 
найдвартай хангаж, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн импортын таатай 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

   3.2.5.3.Нэг орноос худалдан авах бараа бүтээгдэхүүн нийт 
импортод хэт давамгайлахаас сэргийлэх бодлого баримтална.Түүхий эд 
бэлтгэл, бөөний болон жижиглэн худалдаанд үнийн зохиомол хэлбэлзэл, 
монополь, шударга бус өрсөлдөөнийг хянан зохицуулна. Дотоодын үйлдвэрлэл, 
зах зээлийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно.  

   3.2.5.4.Бүс нутгийн болон олон улсын интеграцид нэгдэх, 
чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах асуудлыг эдийн засгийн аюулгүй 
байдал, хөгжлийн шаардлагыг харгалзан, судалгаа, тооцоонд тулгуурлан, шат 
дараатай, сонголттойгоор хэрэгжүүлнэ.  

 3.3.Дотоод аюулгүй байдал 

Хүний эрх, эрх чөлөөг хангаж, үндсэн хуульт байгууллыг бататгаж, хууль 
дээдлэх ѐс, Монгол төрийн залгамж чанар, үндэсний эв нэгдлийг сахин дээдэлж, 
төрийн удирдлагыг бэхжүүлж, улс төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллага, 
чөлөөт хэвлэл мэдээллийн төлөвшлийг дэмжиж, нийгмийн дэг журам, 
тогтвортой байдлыг хангах нь дотоод аюулгүй байдлын үндэс мөн. 

  3.3.1.Үндсэн хуульт байгууллыг бататган бэхжүүлэх 

   3.3.1.1.Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тогтоосон төрийн 
удирдлагын болон байгууламжийн хэлбэр, төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт, 
ардчилал, эрх зүйт ѐс, үндэсний эв нэгдлийг хангах зарчмыг тууштай 
хэрэгжүүлнэ.  

   3.3.1.2.Нутаг дэвсгэрийн хуваарь, сонгуулийн тогтолцоог 
үндэсний нийтлэг ашиг сонирхол, улс үндэсний нэгдмэл хөгжлийн зорилгод 
нийцүүлнэ. 

   3.3.1.3.Төрийн эрх мэдлийг Үндсэн хуулийн бус аргаар 
авахыг завдсан аливаа оролдлоготой шийдвэртэй тэмцэнэ. Энэ чиглэлд иргэний 
сонгох, сонгогдох эрхийг баталгаажуулж, сонгууль хараат бусаар явагдах 
нөхцөлийг хангана.  

   3.3.1.4.Гадаадын аливаа хүчний зүгээс Монгол Улсын 
сонгуулийн үр дүнд нөлөөлөх оролдлого гаргахаас сэргийлэх, илрүүлж таслан 
зогсоох эрх зүй, зохион байгуулалтын үндсийг бэхжүүлнэ. 

   3.3.1.5.Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах үндэсний тогтолцоог 
бэхжүүлж, энэ чиглэлд институц хоорондын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог 
сайжруулна.  



10 
 

   3.3.1.6.Хууль тогтоох, гүйцэтгэх болон шүүх эрх мэдлийн 
байгууллагын эрх мэдлийн хяналт-тэнцлийг хангана. 

   3.3.1.7.Иргэн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх үзэл 
санааг дээдэлсэн хараат бус, хариуцлагатай шүүхийг төлөвшүүлнэ. Шүүгчийн 
хараат бус байдлыг бэхжүүлэх эдийн засгийн баталгаа бий болгоно. 

  3.3.2.Монгол төрийн залгамж чанар, төрийн удирдлагыг 
бэхжүүлэх 

   3.3.2.1.Иргэдэд адил тэгш, хүртээмжтэй үйлчилдэг, ил тод, 
хариуцлагатай төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн албыг мэргэшсэн, чадварлаг 
хүмүүсээр бүрдүүлэх бодлого баримтална. Цахим засгийг хөгжүүлэх замаар 
төрийн алба, үйлчилгээг иргэндээ хандсан, үр нөлөөтэй, шуурхай, хэмнэлттэй 
болгоно. 

   3.3.2.2.Авлигатай хийх тэмцлийг үндэсний хэмжээнд 
өрнүүлж, улс төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллагын идэвхтэй оролцоог 
хангана. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соѐн гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, 
авлигыг үл тэвчих үзлийг нийгэмд төлөвшүүлнэ.  

   3.3.2.3.Төрийн бодлогын залгамж чанарыг хангах эрх зүй, 
зохион байгуулалтын үндсийг бүрдүүлнэ. 

   3.3.2.4.Бодлогын оновчтой арга, хэрэгслээр дамжуулан 
эдийн засгийн зохицуулалт хийх төрийн удирдлагын чадавхийг сайжруулна.  

   3.3.2.5.Төрөөс стратегийн ач холбогдолтой эдийн засгийн 
салбар дахь зайлшгүй үйл ажиллагаанаас бусад бизнест оролцохыг хязгаарлаж, 
аж ахуйн шинжтэй чиг үүргүүдийг иргэний нийгмийн байгууллага, хувийн 
хэвшлээр гүйцэтгүүлэх бодлого баримтална.  

   3.3.2.6.Төрийн албан хаагчид тавигдах ѐс зүй, мэдлэг, 
чадварын шалгуурыг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчилж, цалин, 
хангамжийг нэмэгдүүлж, тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллах нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ.  

   3.3.2.7.Төрийн албан хаагчид аюулгүй байдлын мэдлэг 
олгож, мэргэжлийн ур чадвараа байнга дээшлүүлэх, шударгаар өрсөлдөх 
боломж, нөхцөлийг бүрдүүлж, сонирхлын зөрчлийг хуулиар хязгаарлана. 

   3.3.2.8.Эх орноосоо урван тэрсэлсэн, үндэсний ашиг 
сонирхлыг хохироосон төрийн албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн 
зохицуулалтыг тодорхой болгоно. 

  3.3.3.Үндэсний эв нэгдлийг бэхжүүлэх 

   3.3.3.1.Нийгмийн ѐс суртахуун, сэтгэл зүйн төлөвшил, үнэт 
зүйлсийн нэгдмэл байдлыг хангах нь үндэсний аюулгүй байдал, эв нэгдэл, 
зөвшилцлийг хангах суурь болно. 

   3.3.3.2.Эх орон, үндэс угсаа, ололт дэвшлээрээ бахархах, 
үндэсний ашиг сонирхол, ѐс зүй, хууль, төрт ѐсны үзлийг дээдлэх үнэт зүйл 
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бүхий нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх бодлогыг төр, иргэн, хэвлэл 
мэдээллийн салбар хамтран хэрэгжүүлнэ. 

   3.3.3.3.Үндэсний аюулгүй байдал, хөгжил дэвшлийн баталгаа 
болсон үндэсний эв нэгдэл, нийгмийн зөвшилцлийг бэхжүүлж, улс орон, 
нийгмийг хагалан бутаргах, дотоодын зөрчил, тэмцэлд хүргэх аливаа үйл 
явдлаас урьдчилан сэргийлнэ.  

   3.3.3.4.Иргэдийг үндэс угсаа, шашин шүтлэг, үзэл бодлоор 
ялгаварлан гадуурхах, нутгархах үзлийг дэврээх, энэ шалтгаанаар хүний эрх, 
эрх чөлөөг зөрчих, улмаар үндэсний эв нэгдлийг сарниулж, дотоодын тогтворгүй 
байдалд хүргэж болох илрэлтэй хатуу тэмцэл хийнэ.   

   3.3.3.5.Төв, орон нутгийн бүх түвшинд үндэсний нийтлэг ашиг 
сонирхол, төрийн бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг дээдэлнэ. Монгол 
Улсын нутаг дэвсгэрт төрийн албан хэргийг монгол хэлээр хөтлөн явуулна.  

  3.3.4.Нийгмийн тогтвортой байдал 

   3.3.4.1.Ардчилсан тогтолцооны тулгуур болох улс төрийн 
намуудын төлөвшил, дотоод ардчиллыг дэмжиж, улс үндэстэн хийгээд нийгмийн 
өмнө хүлээх үүрэг, хариуцлагыг нь өндөржүүлнэ. Үндэсний язгуур эрх ашгийн 
үүднээс улс төрийн намын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, зөвшилцөлд 
хүрэх механизмыг хөгжүүлнэ. 

   3.3.4.2.Төрийн бодлого боловсруулах, төрд хяналт тавихад 
төрийн бус байгууллагын тэгш оролцоо, зөвшилцлийг хангах замаар иргэний 
нийгмийн төлөвшлийг дэмжинэ. Нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллагуудын 
үйл ажиллагааг дэмжсэн эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, төр-иргэний нийгмийн 
хамтын ажиллагааны бүтээлч арга, хэлбэрүүдийг хөгжүүлнэ. 

   3.3.4.3.Хэвлэл мэдээллийн хараат бус, бие даасан байдлыг 
бэхжүүлж, хариуцлагатай, мэргэшсэн сэтгүүл зүй, сэтгүүлчийн ѐс зүйн хэм 
хэмжээг төлөвшүүлж, нийгмийн тогтвортой байдлыг хангана. 

   3.3.4.4.Нийгэмд хууль ѐс, дэг журам, сахилга, хариуцлага 
суларч эмх замбараагүй байдал бий болохоос сэргийлнэ.  

 3.4.Хүний аюулгүй байдал 

Монгол хүний эрүүл, аюулгүй амьдрах таатай орчин, нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, амьдрах орчин, орон байрны 
аюулгүй нөхцөлийг баталгаажуулах, гэмт хэрэг, халдлагын золиос болохоос 
хамгаалах нь хүний аюулгүй байдлыг хангах үндэс мөн. 

  3.4.1.Эрүүл амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх 

    3.4.1.1.Нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг дэмжиж, 
эрүүл аж төрөх ѐсыг хэвшүүлэх, иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг 
дээшлүүлэх ажлыг бүх шатны боловсролын байгууллага, хэвлэл мэдээллээр 
дамжуулан хэрэгжүүлнэ.  
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    3.4.1.2.Нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх, бие 
бялдраа чийрэгжүүлэх орчин, нөхцөлийг хүүхэд, залуучууд, иргэн бүрт 
хүртээмжтэй хэлбэрээр хөгжүүлнэ.  

    3.4.1.3.Хүн амын дунд хоол тэжээлийн зохистой хэрэглээг 
төлөвшүүлж, зонхилох халдварт бус өвчнөөс сэргийлэн бичил тэжээлийн дутлыг 
бууруулна. 

    3.4.1.4.Өргөн тархалттай, шинэ болон сэргэж байгаа 
халдварт өвчний тандалт судалгааг өргөжүүлж, халдварыг эрт илрүүлэх, 
тархалтаас сэргийлэх арга хэмжээ авна.   

    3.4.1.5.Халдварт өвчний нийтийг хамарсан тархалт, гамшгийн 
үед авах арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангаж, урьдчилан сэргийлэх эм, 
тарилга, вакцин, биобэлдмэлийн улсын нөөцийг бүрдүүлнэ.  

   3.4.1.6.Хорт хавдар болон бусад зонхилон тохиолдох 
халдварт бус өвчнийг эрт илрүүлж, оношлох, эмчлэх, осол гэмтэл, мэргэжлээс 
шалтгаалах өвчлөлийг бууруулах арга хэмжээ авч, хүн амын дундаж наслалтыг 
нэмэгдүүлнэ.  

   3.4.1.7.Эх нялхсын эндэгдлийг бууруулж, төрөлхийн 
хөгжлийн гажгийг эрт оношлох арга хэмжээ авна. 

   3.4.1.8.Хүн амд эрүүл мэндийн анхан шатны багц тусламж, 
үйлчилгээ, эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж нийтэд 
тэгш, хүртээмжтэй болгоно.  

   3.4.1.9.Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог боловсронгуй 
болгож иргэдийг эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний улмаас үүсэх санхүүгийн 
эрсдэлээс хамгаална.  

   3.4.1.10.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ болон эрүүл мэндийн 
салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх тогтолцоонд олон улсын стандартыг 
мөрдүүлж, оношлогоо, эмчилгээний олон улсын дэвшилтэт техник, технологийг 
нэвтрүүлнэ.  

   3.4.1.11.Гамшиг, онцгой нөхцөл байдлын үед шаардлагатай 
эмнэлгийн тусламжийг хүн амд шуурхай хүргэх чадавхийг байнга дээшлүүлнэ.  

   3.4.1.12.Эмнэлгийн хэрэгсэл, эм, вакцин, биобэлдмэлийн 
үйлдвэрлэл, худалдаа, экспорт, импортод тавих стандартын шаардлага, хяналт, 
зохицуулалтын тогтолцоог боловсронгуй болгож, дотоодын үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлж, биотехнологийн цогцолбор байгуулах замаар чанар, аюулгүй 
байдлыг хангана. 

  3.4.2.Хүнсний аюулгүй байдал 

   3.4.2.1.Хүнсний хангамжийн баталгаат байдлыг хангаж, 
физиологийн зохистой нормд нийцсэн хүнсний бүтээгдэхүүнээр хүн амыг жигд, 
тогтвортой, хүртээмжтэй хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  
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   3.4.2.2.Монгол хүний амьдралын зайлшгүй хэрэгцээт хүнсний 
бүтээгдэхүүний 70-аас доошгүй хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр тогтвортой 
хангах техник, эдийн засгийн арга хэмжээ авна.  

   3.4.2.3.Стратегийн хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг 
баталгаажуулах урт хугацааны тогтвортой гэрээ байгуулах, гамшгийн үед 
хэрэглэх стратегийн хүнсний бүтээгдэхүүний улсын нөөц, хот, суурин газрын хүн 
амын хүнсний эрэлт нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах улирлын нөөцийг 
бүрдүүлэх замаар хүнсний хангамжийн баталгааг хангана. 

   3.4.2.4.Хүн амыг ундны усаар хүртээмжтэй хангах, чанар, 
аюулгүй байдалд тавих хяналтыг өндөржүүлэх арга хэмжээ авна.  

   3.4.2.5.Хүнсний түүхий эд бэлтгэл, үйлдвэрлэл, худалдаа-
үйлчилгээ, хадгалалтын бүх үе шатуудад чанарын удирдлага, хяналт, 
баталгаажуулалтын нэгдмэл тогтолцоог бий болгоно.   

   3.4.2.6.Мал эмнэлгийн тогтолцоог шинэчилж, малын 
халдварт өвчинтэй тэмцэх чадавхийг дээшлүүлж, халдвар, хамгаалал, 
биоаюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог боловсронгуй болгоно. Монгол малын 
удмын сан, үр тарианы нутагшмал сортыг хамгаална. Байгаль орчин, хүний 
эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй хүнсний сав, баглаа боодол, бордоо, ургамал 
хамгааллын бодис ашиглах хяналтыг сайжруулах бодлого хэрэгжүүлнэ. 

    3.4.2.7.Хүнсний чанар, аюулгүй байдлын техникийн 
шаардлагыг олон улсын стандарттай нийцүүлэн шинэчилж, хяналтын 
тогтолцоог бэхжүүлэн, олон улсын итгэмжлэлд хамруулах арга хэмжээ авна.  

   3.4.2.8.Хүнсний бүтээгдэхүүнийг зөвхөн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаар дамжуулан импортлох тогтолцоог бүрдүүлж, импортын хүнсний 
бүтээгдэхүүнд чанарын урьдчилсан хяналт, бүртгэлжүүлэлт, баталгаажуулалтын 
нэгдмэл тогтолцоо бий болгох, импортлох үеийн чанарын баталгаат байдалд 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх замаар чанар, аюулгүй байдлын баталгааг хангана.  

   3.4.2.9.Нанотехнологи, биотехнологийн эрсдэлийг үнэлэх, 
хянах, түүний хор хөнөөлөөс хамгаалах арга хэмжээ авна. 

  3.4.3.Амьдрах орчны аюулгүй байдал 

   3.4.3.1.Иргэдийн амьдрах, ажиллах орчны аюулгүй байдлыг 
хангах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нь хүний аюулгүй байдлыг  
баталгаажуулах чухал үндэс болно. 

   3.4.3.2.Нийслэлийн хүн амын төвлөрлийг тархаан 
байршуулах зорилгоор дагуул хотуудыг төлөвлөж, нийслэл орчмын бүс нутгийг 
өндөр хурдны авто зам, эрчим хүч, инженерийн барилга байгууламжаар 
найдвартай хангаж холбоно.  

   3.4.3.3.Хот, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 
иргэдийн аюулгүй ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бий болгох зорилтод нийцүүлэн 
шинэчилж, хот байгуулалтад төлөвлөлтийг хатуу мөрдөх эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгоно. 
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   3.4.3.4.Томоохон хот, суурин газарт агаар, ус, хөрсний 
бохирдлыг бууруулж, ариун цэврийн байгууламжийн бүтээмжийг нэмэгдүүлж, хог 
хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгоно. 

   3.4.3.5.Орон сууц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний барилга, 
инженерийн байгууламжийн газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтэд үнэлгээ өгч, 8 
баллын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх шаардлага хангахгүй барилга, 
байгууламжийг хүчитгэх, буулгаж шинээр барих зохицуулалт хийнэ.  

   3.4.3.6.Барилга, барилгын материалын чанар, эрүүл ахуйн 
стандартыг олон улсын стандартын түвшинд нийцүүлж, чанарын хяналтыг 
мэргэжлийн холбоод, хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаар хийлгэх тогтолцоонд 
шилжинэ.  

   3.4.3.7.Амьдрах орчныг эрүүлжүүлэхэд иргэдийн үүрэг, 
хариуцлага, оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

  3.4.4.Иргэдийг үндэстэн дамнасан гэмт хэргээс хамгаалах 

   3.4.4.1.Иргэдийн терроризм, үндэстэн дамнасан зохион 
байгуулалттай гэмт хэрэг, хүчирхийллээс хамгаалагдах нөхцөлийг сайжруулна. 

   3.4.4.2.Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, иргэдийг хүн худалдах гэмт 
хэрэгт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоохтой холбогдсон эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгож энэ чиглэлд бэхжүүлнэ.  

   3.4.4.3.Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын эргэлтэд 
хяналт тавих, хууль бус хэрэглээтэй тэмцэх үндэсний чадавхийг бэхжүүлнэ.  

   3.4.4.4.Нийгэмд эдгээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
талаархи сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлж, олон улсын хамтын ажиллагааг 
идэвхжүүлнэ. 

 3.5.Хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдал 

 Байгаль орчны тэнцвэрийг хадгалж, усны нөөцийг хамгаалах, уур 
амьсгалын өөрчлөлт, газрын доройтлын сөрөг үр дагаврыг зөөлрүүлэх, 
биологийн олон янз байдлын хомсдлоос сэргийлэх, орчны бохирдол, байгалийн 
аюулт үзэгдэл, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нь хүний эрүүл оршин амьдрах, 
хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлыг хангах үндэс мөн. 

  3.5.1.Усны нөөцийн хомсдлоос сэргийлэх 

   3.5.1.1.Усны салбарын бүтэц, зохион байгуулалт, хяналтын 
механизмыг боловсронгуй болгож, ашиглагч нь хамгаалах, хариуцлага хүлээх 
тогтолцоог бий болгож, хүн амын ундны ус хангамж, үйлдвэрлэлийн усны 
хэрэгцээг хүртээмжтэй, тогтвортой хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

   3.5.1.2.Усны үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, нөөцийг хамгаалах, 
өсгөх ажлыг санхүүжүүлэх механизмыг тодорхой болгох, улсын төсвийн 
хөрөнгөөр хийсэн усны эрэл, хайгуулын зардлыг эргэн төлүүлэх чиглэлээр эрх 
зүйн зохицуулалт хийнэ.   
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   3.5.1.3.Газрын доорх усны нөөцийг шинэчлэн тогтоох усны 
эрэл, гидрогеологийн зураглалын ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр хийж нөөцийг 
бүртгэлжүүлж мэдээллийн сан, хяналт-шинжилгээний сүлжээ, судалгаа 
шинжилгээний байгууллагын чадавхийг бэхжүүлнэ. 

   3.5.1.4.Газрын доорх цэнгэг усны томоохон ордууд, гол 
мөрний урсац бүрэлдэх эхийг улсын тусгай хамгаалалтад авах, цэвэр усны нөөц 
бүхий томоохон нуурын сав газарт аж ахуйн үйл ажиллагааг хязгаарлах замаар 
усны нөөцийг хамгаална. 

   3.5.1.5.Усны сав газрын менежментийн тогтолцоог 
нэвтрүүлж, тухайн сав газрын хэмжээнд экосистемийн тэнцвэрт байдлыг 
алдагдуулахгүйгээр ашиглах боломжтой гадаргын болон газрын доорх усны 
нөөцийг тогтоож, ашиглалтыг тогтоосон хэмжээнд нь хатуу барина. Аль нэг 
ашиглагчид давуу эрх олгохгүй байх эрх зүйн зохицуулалт бий болгоно.  

   3.5.1.6.Хангай, Хэнтийн нурууны усны эх, Хөвсгөл нуур 
орчмын газрыг Үндэсний парк байгуулах замаар улсын нөөцөд авч, уул уурхайн 
үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 

   3.5.1.7.Гадаргын усны ашиглалтыг сайжруулах үүднээс 
томоохон гол, мөрөнд урсацын тохируулга хийж, бороо, цас, мөсний усыг 
хуримтлуулж нөөцлөх усан санг ууршил багатай, эрчим хүчний нөөц ихтэй бүс 
нутагт байгуулж, говь, тал хээрийн ууршил ихтэй бүсэд усыг нөөцлөх, 
дамжуулах далд систем барьж байгуулна. 

   3.5.1.8.Усны хэмнэлттэй хэрэглээ, технологийг нэвтрүүлэх, 
ус, эрчим хүчний ашиглалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, газар тариалангийн 
усалгаанд газрын доорх усыг ашиглах болон хүнсний бус үйлдвэрлэлийн 
салбарт ундны цэвэр усыг ашиглах явдлыг хязгаарлах, хаягдал усыг дэвшилтэт 
технологиор цэвэршүүлэх, цэвэршүүлсэн хаягдал ус болон саарал усыг дахин 
ашиглахыг бодлогоор дэмжинэ.  

  3.5.2.Уур амьсгалын өөрчлөлт, газрын доройтлын үр дагаврыг 
бууруулах 

   3.5.2.1.Уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтөд дасан зохицох, 
сөрөг үр дагаврыг зөөлрүүлэх бодлого тодорхойлох, чадавхийг бүрдүүлэх, уг 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах үндэсний бүтцийг бий болгох, үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд олон улсын санхүүгийн механизмыг өргөн ашиглах, 
бүх талын оролцоог хангах арга хэмжээ авна. 

   3.5.2.2.Бэлчээр ашигласны төлбөр тогтоох, эзэмшүүлэх, 
хамгаалах болон нөхөн сэргээх хариуцлага хүлээлгэх чиглэлээр эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлж, бэлчээрийн одоогийн төлөв байдал, цаашдын хандлагад суурилсан 
бэлчээрийн даацыг бүс нутаг бүрээр шинэчлэн тогтоож малын тоо толгой, 
төрөл, сүргийн бүтцийн зохистой харьцааг хангана. 

   3.5.2.3.Бэлчээрийн нөөц газар, Мэнэнгийн тал, говийн 
баянбүрд, заган ойг улсын тусгай хамгаалалтад авч тал хээрийн эмзэг бүс 
нутгийн хөрс, ургамал өөрөө нөхөн төлжих боломжийг бий болгох, хөрсний 
үржил шим, чийгийг хамгаалах нөөц бололцоо бүрдүүлнэ.  



16 
 

   3.5.2.4.Газар тариаланд хөрс хамгаалах, тордох, ойн зурвас 
байгуулах, усалгааны хэмнэлттэй, үр ашигтай дэвшилтэт техник, технологи 
нэвтрүүлэх замаар тус салбараас үүдэх газрын бүрхэвчийн доройтлыг 
бууруулна. 

   3.5.2.5.Бэлчээрийн мал аж ахуй, малчдын ахуй амьдралд 
шинжлэх ухаан, технологийн ололтыг нэвтрүүлэх, уламжлалт сэтгэлгээ, арга 
хэвшлийг сэргээж, хурдацтай явагдаж байгаа экосистемийн өөрчлөлтийг мэдэрч 
түүнд тохирсон, дасан зохицсон амьдралын хэв маяг, аж ахуй эрхлэх 
менежментийн арга барилыг боловсруулж заан сургах, туршин нэвтрүүлэх 
төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, олон нийтэд хүргэх сургалт, сурталчилгааг 
өргөжүүлнэ. 

   3.5.2.6.Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 
газар, газрын хэвлийг ашиглагч нь хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр эрх зүйн 
зохицуулалтыг үр дүнтэй болгоно.   

   3.5.2.7.Байгаль орчны боловсролыг олон нийтэд 
системтэйгээр олгож, газар дэлхий, уул усаа хайрлан хамгаалж ирсэн ардын 
болон шашны зан уламжлалыг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг сүм хийд, иргэний 
нийгмийн байгууллагын оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ. 

  3.5.3.Биологийн олон янз байдлыг хадгалах, нөөцийн 
хомсдлоос сэргийлэх 

   3.5.3.1.Ой, амьтан, ургамал зэрэг байгалийн нөөц баялгийг 
судлах, хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхэд чиглэсэн арга хэмжээг 
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй цогц байдлаар шийднэ. 

   3.5.3.2.Байгалийн баялгийн менежментэд экологийн үр 
дагаврыг нарийн тооцож байх зарчим баримталж хүрээлэн байгаа орчны 
тогтвортой байдлыг хангана. Байгалийн нөөц баялгийн экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээг бодитой тогтоож, хохирол барагдуулах хариуцлагын тогтолцоог бий 
болгоно.  

   3.5.3.3.Байгалийн ургамал, ойн дагалт нөөцийн экспорт 
болон ойн үндсэн ашиглалтын огтлолтыг бүрэн хориглож, ойн сангийн нөөцийг 2 
хувиар нэмэгдүүлнэ. 

   3.5.3.4.Мод орлох технологи нэвтрүүлэхийг дэмжих, энэ 
төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж түлшний асуудлыг цогц 
байдлаар шийдэх, мод, модон бүтээгдэхүүний импортыг нэмэгдүүлэх бодлого 
хэрэгжүүлнэ.  

   3.5.3.5.Нэн ховор, ховор болон экосистемд онцгой үүрэгтэй 
амьтан, ургамал бүхий газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авч, тэдгээрийн 
амьдрах орчныг тэтгэхэд биотехникийн аргыг түлхүү хэрэглэнэ. Нэн ховор, 
ховор амьтан, ургамал болон бичил биетний омог, эд, эсийн өсгөврийн сан 
байгуулна. 

   3.5.3.6.Харь зүйлийн амьтан, ургамал, бичил биетнийг 
нутагшуулахдаа биологийн олон янз байдлын удмын санд өөрчлөлт гарахаас 
сэргийлэх, хяналт тавих тогтолцоог бүрдүүлнэ. 



17 
 

   3.5.3.7.Хувиргасан амьд организмтай холбоотой харилцааг 
зохицуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, биоаюулгүй байдлыг хангах, 
эрсдэлийг үнэлэх, хянах чадавхийг бэхжүүлнэ. 

   3.5.3.8.Байгаль орчныг хамгаалах талаар бодлогын чанартай 
шийдвэр гаргах, үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх, ялангуяа ойжуулах, нэн ховор, ховор, ховордож 
болзошгүй амьтан, ургамлыг хамгаалах, тарималжуулах, нөхөн сэргээх, хяналт-
шинжилгээ хийх ажилд иргэний нийгмийн байгууллага, хувийн хэвшил, нутгийн 
иргэдийг түлхүү татан оролцуулах зарчим баримтална. 

  3.5.4.Хүрээлэн байгаа орчны бохирдлыг бууруулах  

   3.5.4.1.Бохирдуулагч нь төлбөр төлөх, учруулсан хохирлоо 
барагдуулах хариуцлага хүлээх механизмыг хэрэгжүүлж, бохирдлын эх үүсвэрт 
хаягдлын хязгаарлалт тогтоож, байгальд халтай, хаягдал ихтэй техник, 
технологийг хориглож, хог хаягдлыг бууруулсан дэвшилтэт технологийг 
дэмжинэ.  

   3.5.4.2.Хил дамжсан агаар, усны бохирдлын асуудлаар олон 
улсын хамтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, орчны чанарын хяналт-
шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлнэ. 

   3.5.4.3.Хог хаягдлаас эрчим хүч, нөөц баялаг, түүхий эд бий 
болгох технологи бүхий үйлдвэрлэлийг бодлогоор дэмжинэ. Аюултай хог 
хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгож хортой, аюултай хаягдал 
хуримтлагдахаас сэргийлнэ.  

   3.5.4.4.Түүхий нүүрсийг дулааны аргаар гүн боловсруулах, 
хийжүүлэх, шингэрүүлэх замаар эрчим хүч, дулааны үйлдвэрлэл, ахуйн 
хэрэглээний цэвэр түлш үйлдвэрлэх, аливаа үйлдвэрлэлийн технологид 
хэмнэлттэй, дэвшилтэт байх шаардлагыг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээгээр дамжуулан тавина. Нар, салхины сэргээгдэх эрчим хүч ашиглалтыг 
нэмэгдүүлж, цөмийн эрчим хүчийг ашиглана.   

   3.5.4.5.Химийн хорт болон аюултай бодис, биологийн 
гаралтай материал, ионжуулагч цацрагийн үүсгүүр, цацраг идэвхт ашигт 
малтмалтай холбогдсон харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй 
болгож, хяналтын чадавхийг бэхжүүлнэ.  

  3.5.5.Байгалийн аюулт үзэгдэл, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 

   3.5.5.1.Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн 
гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлийг 
бууруулах арга хэмжээ авна.  

   3.5.5.2.Гамшгийн менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж эмзэг 
байдлыг бууруулах ажлыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж, төв, орон 
нутгийн төрийн байгууллага, мэргэжлийн байгууллага, хувийн хэвшил, иргэдийн 
оролцоог хангаж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, чадавхийг бэхжүүлнэ. 

   3.5.5.3.Байгалийн аюулт үзэгдэл, болзошгүй гамшгийг тандан 
судлах, урьдчилан мэдээлэх арга, технологи нэвтрүүлэх, хяналт-шинжилгээний 
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сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг хангах техник хэрэгсэл, хүний нөөцийг 
системтэйгээр бэлтгэж, мэдээллийг хэрэглэгчид шуурхай хүргэх арга замыг 
боловсронгуй болгон эртнээс сэрэмжлүүлэх чадавхийг бүрдүүлнэ. 

 3.6.Мэдээллийн аюулгүй байдал 

 Мэдээллийн салбарт үндэсний ашиг сонирхлыг хамгаалах, төр, иргэн, 
хувийн хэвшлийн мэдээллийн бүрэн бүтэн, нууцлагдсан, хүртээмжтэй байдлыг 
баталгаажуулах нь  мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэс мөн.  

  3.6.1.Мэдээллийн салбарт үндэсний ашиг сонирхлыг 
хамгаалах 

   3.6.1.1.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, улс орны хөгжлийг 
дэмжих, үндэсний үнэт зүйлийг хэвшүүлэх, нийгмийн оюун санааг 
төлөвшүүлэхэд мэдээлэл, мэдээллийн аюулгүй байдал  нэн чухал ач 
холбогдолтой.  

   3.6.1.2.Нийгмийн сэтгэл зүй, тогтвортой байдал, хувь хүний 
ухамсар, ѐс зүйд хөндлөнгөөс нөлөөлөх оролдлогыг хязгаарлана. Дайсагнал, 
ялгаварлан гадуурхах үзэл, үзэн ядалтыг сурталчилсан, дэмжсэн сурталчилгаа, 
мэдээллийг таслан зогсоох, саармагжуулах чадавхийг бий болгож, үл 
зөвшөөрөх сэтгэхүйг нийгэмд төлөвшүүлнэ. 

   3.6.1.3.Үндэсний мэдээллийн дэд бүтцэд халдах аюулаас 
хамгаалах, эдийн засаг, нийгмийн чадавхийг сулруулах оролдлоготой тэмцэх 
чадавхийг бий болгоно.  

   3.6.1.4.Монгол Улсад гадаадын хөрөнгө оруулалттай хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл үндэсний аюулгүй байдалд харшилсан үйл ажиллагаа 
явуулбал үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь хязгаарлаж болно. Хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслийн эзэмшил, харьяалал нь ил тод байх бөгөөд  үйл 
ажиллагаа нь бодитой, тэнцвэртэй,  хариуцлагатай байна. Мэдээллийн 
хэрэгслээр үндэсний үнэт зүйлийг түлхүү нийтлэх, сурталчлахыг дэмжиж, гадны 
шашин, соѐл, төрийн бодлогыг сурталчилсан агуулгатай мэдээллийг зохистой 
түвшинд хязгаарлана. 

   3.6.1.5.Мэдээллийн аюулгүй байдлын үндэсний хэмжээний 
бодлого, эрх зүйн зохицуулалт, стандарт, удирдлага, зохион байгуулалт, 
сургалтын тогтолцоог бий болгож нийгэм дэх ойлголт, мэдлэгийг төлөвшүүлнэ.  

   3.6.1.7.Төр, хувийн хэвшлийн байгууллагад мэдээллийн 
аюулгүй байдлын бодлого, дэг, эрсдэлийн удирдлага, дотоод аудит, үнэлгээний 
чадавхийг бий болгоно. 

   3.6.1.8.Мэдээллийн аюулгүй байдлын орчин үеийн 
дэвшилтэт, өртөг багатай шийдлийг зөвхөн эрсдэлийн үнэлгээний үндсэн дээр 
сонгон ашиглана. Төрийн байгууллага, онц чухал дэд бүтцийн объектын 
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргийг өндөр түвшинд бэлтгэгдэж,  
итгэмжлэгдсэн үндэсний мэргэжилтнээр гүйцэтгүүлнэ.  

   3.6.1.9.Өрсөлдөх чадвартай мэдээлэл, харилцаа холбооны 
систем, техник хэрэгсэл, программ хангамжийн үндэсний үйлдвэрлэл болон 
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мэдээллийн аюулгүй байдлын шийдэл боловсруулах ажиллагааг дэмжин 
хөгжүүлж технологийн хараат байдлыг бууруулна.   

    3.6.1.10.Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи, 
мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр үндэсний суурь болон хавсарга 
судалгаа, шинжилгээ, сургалтыг онцгойлон дэмжинэ. 

   3.6.1.11.Кибер орчин дахь гэмт явдалтай тэмцэх, аливаа гэмт 
хэргийг илрүүлэх, нотлоход тооцоолох хэрэгслийн криминалистик техникийн 
шинжилгээ ашиглах үндэсний чадавхийг бий болгоно. 

   3.6.1.12.Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, мэдээллийн 
орчинд сөргөлдөх аюулаас сэргийлэх, кибер орчин дахь гэмт явдалтай тэмцэх 
чиглэлд олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлнэ.  

  3.6.2.Мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал 

   3.6.2.1.Мэдээлэл, мэдээллийн орчин, түүний дэд бүтцэд 
хууль бусаар нөлөөлөх, өөрчлөх үйлчлэлээс хамгаалснаар мэдээллийн бүрэн 
бүтэн байдал хангагдана. 

   3.6.2.2.Төрийн мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахын 
тулд үнэн, бодитой, цаг үеэ олсон, шаардлагатай мэдээллийг төрийн 
мэдээллийн санд төвлөрүүлж, эрх бүхий этгээд хамтран ашиглах, солилцох 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

   3.6.2.3.Хуулиар зөвшөөрсөн, өөрөө зөвшөөрснөөс бусад 
тохиолдолд хувь хүний тухай мэдээллийг цуглуулах, хадгалах, ашиглах, бусдад 
шилжүүлэхийг хориглоно. 

   3.6.2.4.Үндэсний мэдээллийн орчин, дэд бүтцийн эмзэг 
байдлыг бууруулах тогтолцоог бүрдүүлнэ.  

   3.6.2.5.Цахим мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахын 
тулд тоон гарын үсгийн нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, сүлжээ, 
систем, веб сайтын эмзэг байдлыг бууруулах, адилтган таних бат бэх систем, 
хортой кодоос хамгаалах удирдлага, өөрчлөлтийн удирдлагыг нэвтрүүлэх 
замаар дэд бүтэц, харилцаа холбоо, дамжуулалт, хандалтын нууцлал, 
хамгаалалтыг бүрдүүлнэ. 

   3.6.2.6.Мэдээллийн аюулгүй байдлын дэд бүтцийг 
хөгжүүлэхэд төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн зарчмуудыг ашиглах, 
мэдээллийн аюулгүй байдлын дотоод аутсорсингийг дэмжих бодлого 
хэрэгжүүлнэ. 

  3.6.3.Мэдээллийн нууцлал 

   3.6.3.1.Мэдээлэл, түүний бүрдэл хэсэгт хууль бусаар хандах, 
халдах, задрахаас  хамгаалагдсанаар нууцлал хангагдана. 

   3.6.3.2.Төрийн мэдээллийн ангилал, нууцын зэрэглэлийг 
оновчтой болгож, нууц хамгаалалтыг шинэ түвшинд гаргах эрх зүйн орчин, 
удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгоно. 
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   3.6.3.3.Төрийн өгөгдөл мэдээллийг ангилж, үнэ цэнийг 
тогтоох, бүртгэх, хадгалах, дамжуулах, шилжүүлэх, хяналт тавих эрх зүйн 
зохицуулалтыг тодорхой болгож мөрдөнө.  

   3.6.3.4.Харилцаа холбооны шугам, сувгаас мэдээлэл 
алдагдах, гадагш урсахаас урьдчилан сэргийлэх, төрийн сүлжээ, өгөгдөл 
солилцооны хамгаалагдсан дэд бүтцийг байгуулах, утасгүй холбооны аюулгүй 
байдлыг хангана.  

   3.6.3.5.Төрийн байгууллага, онц чухал дэд бүтцийн объектод 
чиг үүрэгт суурилсан хандалтын удирдлага, сүлжээний хяналт-шинжилгээ хийх, 
халдлагыг илрүүлж таслан зогсоох чадварыг бий болгоно. 

   3.6.3.6.Төрийн байгууллага, онц чухал дэд бүтцийн объектын 
цахим өгөгдлийг дамжуулах, хадгалахдаа шифрлэлт, тоон гарын үсэг, аюулгүй 
холболт ашиглана. 

   3.6.3.7.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой 
зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд хувийн болон гэр бүлийн нууц, 
захидал харилцаа, мэдээллийн нууц, нэр төрөө хамгаалах эрх, эрх чөлөөнд 
халдахыг хориглоно. 

  3.6.4.Мэдээллийн хүртээмжтэй байдал  

   3.6.4.1.Хуулиар хориглоогүй мэдээллийг чөлөөтэй хайх, олж 
авах, үүсгэх, дамжуулах, түгээх эрх, эрх чөлөөг хангах, мэдээллийн дэд бүтэц, 
түүний бүрдэл хэсэг, үйлчилгээнд чөлөөтэй хандах боломжийг бүрдүүлснээр 
мэдээллийн хүртээмжтэй байдал хангагдана.  

   3.6.4.2.Улс үндэстний өмнө тулгамдаж байгаа аюул, 
заналхийлэл, эрсдэлийн талаар төрийн бодлого боловсруулагчид, нийт иргэн, 
ард түмэн өргөн мэдээлэл, нэгдмэл ойлголттой байх нь үндэсний аюулгүй 
байдлыг хангах суурь нөхцөл болно.  

   3.6.4.3.Үндэсний аюулгүй байдлын мэдээллийн сан 
бүрдүүлж, Улсын Их Хурал, орон нутгийн иргэдийн төлөөллийн байгууллага, 
хэвлэл мэдээллээр дамжуулан иргэдийг үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой 
асуудлуудаар өргөн хүрээтэй мэдээллээр хангах механизмыг бий болгоно. 
Төрийн мэдээллийн нээлттэй нөөцийг бүрдүүлэх ажиллагааг эрчимжүүлж, 
тэдгээрийг цахим засгийн үйлчилгээнд үр нөлөөтэй ашиглах боломжийг 
бүрдүүлнэ. 

   3.6.4.4.Нийгэмд мэдээллийг хүртээмжтэй, түргэн, шуурхай 
хүргэх мэдээллийн хэрэгсэл, дэд бүтцийн хөгжлийг дэмжиж найдвартай 
ажиллагааг хангана.  

   3.6.4.5.Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хуулиар 
хориглоогүй мэдээллийг эрэн сурвалжилж олж авах, нийгэмд түгээхэд таатай 
эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.  

   3.6.4.6.Үндэсний мэдээллийн дэд бүтцийн бэлэн байдал, 
халдлагыг сөрөн зогсох, даван гарах чадварыг бий болгож, тасралтгүй 
ажиллагааг хангах, сэргээн ажиллуулах төлөвлөлтийг хэвшүүлж, сүлжээний 



21 
 

хяналт шинжилгээ, анхааруулгын төв байгуулж, компьютерын онцгой байдлын 
үед хариу үйлдэл хийх үндэсний тогтолцоог дэмжин хөгжүүлнэ. 

 
ДӨРӨВ.ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 

ХАНГАХ ТОГТОЛЦОО 

Хурдтай хувиран өөрчлөгдөж байгаа аюулгүй байдлын орчинд үндэсний 
ашиг сонирхлоо тууштай хамгаалах, тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлаа 
бататгахын тулд үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог боловсронгуй 
болгож хөгжүүлэх шаардлага тулгарч байна.  

 4.1.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог боловсронгуй 

болгох зорилт 

   4.1.1.Төрийн бүх шатны үйл ажиллагаанд үндэсний ашиг сонирхлыг 
дээдэлж, төрийн анхдагч үүрэг болсон үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг 
үүргийг чухалчилна.  

  4.1.2.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог нэгдмэл, үр 
нөлөөтэй,  боловсронгуй болгох чиглэлд шаардлагатай эрх зүй, удирдлага, 
зохион байгуулалтын шинэчлэл хийнэ.  

  4.1.3.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулж, ажил үүргийн давхцал, хийдлийг 
арилгаж, харилцан зохицуулалт хийх механизмыг боловсронгуй болгоно. 

  4.1.4.Аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагын албан хаагчид тавих ѐс зүй, мэргэжлийн чадвар, хариуцлага, 
хууль сахин биелүүлэх шаардлагыг өндөржүүлж, эрх зүй, нийгмийн хамгааллын 
баталгааг дээшлүүлнэ.  

  4.1.5.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа бүхэлдээ 
мэдээлэл, дүн шинжилгээнд суурилсан байх нөхцөлийг бүрдүүлж, аюулгүй 
байдлаа төр-ард түмний нэгдмэл хүчээр хангана. 

  4.1.6.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд мэдээлэл 
цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, төрийн холбогдох байгууллага, шийдвэр 
гаргагчид болон иргэдийг шаардлагатай мэдээллээр цаг тухайд нь хангах, 
үндэсний аюулгүй байдлын мэдээллийн сан байгуулах ажлыг чухалчилж, түүний 
бүрдүүлэлт, хамгаалалт, ашиглалтын горимыг шинэчилж хэрэгжүүлнэ.  

  4.1.7.Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын салбарын эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны  байгууллагын чадавхийг бэхжүүлж, төрийн бодлого 
боловсруулахад тэдний оролцоог нэмэгдүүлнэ.  

  4.1.8.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд иргэд, 
хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагын идэвх, оролцоог урамшуулж, 
хамтын ажиллагааны тодорхой арга, хэлбэрийг бэхжүүлж, үр дүнг дээшлүүлнэ. 

  4.1.9.Гамшиг, гэнэтийн аюул, халдлагатай тэмцэх үндэсний 
чадавхийг дээшлүүлж, эрсдэлийг бууруулна. Аюулгүй байдлыг хангах 
тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагууд болон төрийн бусад байгууллага 
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онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед хамтран ажиллах бэлэн байдлын түвшинг 
шинэ шатанд гаргана. 

 4.2.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тогтолцооны бүтэц, удирдлага 

  4.2.1.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үүргийг Монгол Улсын Их 
Хурал, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Монгол 
Улсын Засгийн газар, хууль сахиулах болон тусгай чиг үүрэгтэй байгууллагууд, 
төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагууд гүйцэтгэнэ.  

  4.2.2.Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч 
байгууллагууд, нутгийн өөрөө удирдах ѐсны байгууллагууд нь энэхүү үзэл 
баримтлалын үзэл санааг Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль тогтоомж болон 
эрх зүйн бусад холбогдох шийдвэрээр бэхжүүлж, тус тусын эрх хэмжээний дотор 
хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.  

  4.2.3.Монгол Улсын иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд 
үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж, энэхүү үзэл 
баримтлалыг чанд мөрдлөг болгож, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд идэвхтэй 
оролцоно.  

  4.2.4.Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, үндэсний 
аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон хууль тогтоомж, төрийн бодлогын 
хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг улс орон даяар уялдуулан зохицуулах чиг 
үүргийг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хариуцна. 

  4.2.5.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл энэхүү үзэл баримтлалыг 
хэрэгжүүлэх бодлого үйл ажиллагааны тодорхой стратеги, тактикийг уялдуулан 
зохицуулж, холбогдох дүрэм, журмыг баталж хэрэгжүүлнэ.  

  4.2.6.Нийслэл, аймаг, сум, дүүргийн Засаг дарга нар орон нутагтаа 
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, холбогдох хууль тогтоомж, бодлого, 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах үүрэг хүлээнэ.  

  4.2.7.Холбогдох үүрэг хүлээсэн албан тушаалтнаас тогтоосон 
хугацаанд ирүүлсэн мэдээ, тайлан болон Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
ажлын шугамаар авсан бусад мэдээлэл нь Үндэсний аюулгүй байдлын 
мэдээллийн санг бүрдүүлнэ. 

 4.3.Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх, 
хяналт тавих тогтолцоо 

  4.3.1.Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын хэрэгжилтэд 
хяналт, дүн шинжилгээ хийх, аюулгүй байдлын нөхцөл байдалд үнэлгээ өгөх 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл боловсруулна. 

  4.3.2.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дэргэдэх салбар 
зөвлөлийн гишүүд болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга өөрийн хариуцсан 
чиглэлээрх мэдээ, тайланг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд ирүүлнэ. 

  4.3.3.Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл Үндэсний аюулгүй 
байдлын үзэл баримтлал, холбогдох хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэрийн 
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биелэлтэд байнгын хяналт тавьж, үндэсний аюулгүй байдлын нөхцөл байдалд 
үнэлгээ өгнө.  

  4.3.4.Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын хэрэгжилт, 
үндэсний аюулгүй байдлын тухайн жилийн нөхцөл байдлын талаар Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн жил бүр Монгол Улсын Их Хуралд хаалттай 
мэдээлэл хийнэ.  

ТАВ. БУСАД  

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, аюулгүй байдлыг хангах 
бодлого, үйл ажиллагаа нь тасралтгүй, хурдтай хувиран өөрчлөгдөх аюулгүй 
байдлын орчинд нийцэж, шинэчлэгдэн боловсронгуй болж байх шаардлагатай. 

 

                                          ______оОо_____ 

 

 

 

 

 

 

 


