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ТАГНАХУЙН СУДЛАЛ

- Коронавирусыг лабораторид хиймлээр 

угсарч болно.

- Хүн байнга вирусын халдварт өртдөг. 

- Вирусээр халдварлагдсан эс уг вирусыг 

хуулбарлаж олшруулах үйлдвэр болж 

хувирдаг.

- Хүний бие вирусын эсрэг дархлааны 

системтэй. 

- Хамгийн аюултай вирусууд: Эболавирус, 

Марбургвирус, ХДХВ, цэцэг өвчин үүсгэгч 

вирус, галзуу өвчин үүсгэгч вирус, Дэнгвирус, 

Коронавирус

- Хамгийн хөгшин вирус (pithovirus) 30 мянган 

жилийн настай.

Шинэ коронавирус биологийн 

зэвсэг мөн үү?

Энэ асуултад хариулт өгөхөд арай 

л эрт байна. Гэхдээ үгүйсгэж болохгүй. 

Яг одоо  дэлхийн 213 орны 4,982,875 

хүнд халдварлаж 324,535 үхэл 

дагуулж байгаа (2020 оны 5 сарын 20-

ний өдрийн байдлаар) КОВИД-19 цар  

тахлын үүсгэгч шинэ коронавирус-2 

(SARS-CoV-2)-ын анхдагч эх үүсвэрийг 

олж тогтоогоогүй байна. БНХАУ-ын 

Ухань хотын Далайн амьтны зах дээр  

зарагдаж байсан сарьсан багваахайнаас 

анх хүнд халдварласан уу?  эсхүл уг 

захаас 280 метрийн зайд байрладаг 

“Ухань хотын халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх,  хянах төв”,  

эсхүл тэндээс холгүй байдаг “Ухань 

ВИРУС - БИОЛОГИЙН ЗЭВСЭГ

АШУҮИС-ийн Тархи судлалын хүрээлэнгийн        

захирал, анагаах ухааны доктор Л.Баттүвшин

хотын вирус судлалын хүрээлэн”-гийн 

лабораториудаас вирус алдагдаж хүнд 

халдварласан уу?  гэдэг дээр  тандалт 

судалгаа хийж байна. Энэ цар  тахлыг 

Америкууд зориудаар  Хятадад 

тараасан гэж БНХАУ-ын Гадаад 

явдлын яамны түшмэл Лижиан Жао  

мэдэгдэл хийж байхад нөгөө талаас 

АНУ-ын Арканзас мужийн сенатор  

Том Коттон Хятадыг буруутган Уханьд 

байрладаг маш нууц биохимийн 

лабораториос гаралтай халдвар  

хэмээн хэвлэл мэдээллээр  мэдэгдэж 

байх юм. [1,  2,  3,  4] Хэдийгээр  аль аль 

нь нотлох баримтгүй,  хуйвалдааны 

онолоор  асуудалд хандаж байгаа хэдий 

ч вирусыг хөнөөлт зэвсгийн зорилгоор  

лабораторид бүтээж,  цааш нь 
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биологийн зэвсгийн зорилгоор  тараах 

боломжтой гэдгийг хоёулаа үгүйсгэхгүй 

байгаа нь үндэслэлтэй юм. Учир  нь 

вирусыг өөрчилж илүү хөнөөлтэй 

эсхүл хөнөөл багатай болгох аргыг хүн 

төрөлхтөн аль хэдийн мэддэг болж. 

Тэр  байтугай 9 мянга гаруй вирусыг 

лабораторид хиймлээр  бүтээсний дүнд 

SHC014 гэж нэрлэгдсэн коронавирус 

хүртэл байна. Энэ вирус нь 2008 онд 

бүрэн синтетик буюу лабораторийн 

нөхцөлд бодис урвалжаар  угсарч 

гаргасан вирус бөгөөд хүний эс,  амьд 

хулганад халдварлах чадвартай. [5] 

Харин яг одоо  дэгдээд байгаа шинэ 

коронавирус-2 нь хүнд халддаг 7 янзын 

коронавирусын нэг гэж тогтоогдсон 

боловч гарал үүсэл нь одоо  хүртэл 

тодорхойгүй байна. 

Хамгийн аюултай вирусыг 

хамгийн амархан тархдаг вирустай 

нийлүүлж супер биологийн зэвсэг 

бүтээх боломжтой юу?

Харин аз болоход одоохондоо  

хамгийн аюултай гэгддэг эболавирус ба 

хамгийн амархан тархдаг коронавирус 

хоёрыг нэгтгэж маш хөнөөлт супер  

вирусыг гаргах аргыг хэн ч олоогүй 

байгаа ба бас ийм вирус байгаль дээр  

өөрөө үүсэх боломжгүй юм. Яагаад 

гэдгийг ойлгохын тулд вирусын талаар  

судлан үзье.

Вирусын үүсэл

Вирус гэдэг нэршил нь хор  гэсэн 

утгатай латин үгнээс гаралтай. Вирус 

бол энгийн бүтэцтэй мөртлөө маш 

нууцлаг биет юм. Тэр  байтугай бид 

гарал үүслийг нь ч мэдэхгүй байна. 14 

тэрбум жилийн тэртээх Биг Бангаас 

үүсэлтэй Дэлхий гэдэг гариг 4,5 тэрбум 

жилийн өмнө бүрэлдэж тогтсоны дараа 

усан бүрхүүлтэй болтол 200 сая жил 

үргэлжилсэн. Үүний дараа л 4,2-3,4 

тэрбум жилийн өмнө анхны амьд 

биетүүд үзэгдэх болсон нь бактери,  

археа зэрэг нэг эст бүдүүлэг биетүүд 

байсан гэдгийг палеонтологи,  молекул 

биологийн судалгаанууд баталдаг. [6,  

7] Гэтэл эдгээр  нэг эст биетүүдээс 

хамаагүй жижиг бас энгийн бүтэцтэй 

вирусын ул мөрийг молекул биологийн 

судалгаагаар  багцаалж үзэхэд 1,5 

тэрбум жилийн өмнө анхны вирус 

үүссэн байх магадлалтай байгаа 

юм.[8] Энэ нь хувьслын онолын хувьд 

маш хачирхалтай. Учир  нь хувьслын 

онолоор  аливаа амьд биетийн бүтэц 

энгийнээс нарийн нийлмэл рүү ялгаран 

хөгждөг. Гэтэл вирусын бүтцийг 

харвал маш энгийн мөртлөө бактери,  

археа,  эукариотоос сүүлд үүссэн болж 

таардаг. Үүнээс гадна бүтцийн хувьд 

вирус нь эсийн зохион байгуулалтгүй 

учраас бидний баримталдаг тулгуур  

үзэл баримтлалаар  вирусыг амьд 

биет гэж тодорхойлоход хүндрэлтэй 

болгож байна. Вирус нь амьд биет 

үү?  үгүй юу?  гэдгийг тодорхойлохын 

тулд бид “амьдрал” гэж юу вэ?  

гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Бүх 

амьд организмууд хэд хэдэн үндсэн 

шинж чанарыг харуулдаг гэдэгтэй 

биологичид ерөнхийдөө санал нийлдэг. 

Үүнд ургах,  нөхөн үржих,  дотоод 

бодисын солилцоог хадгалах,  гадны 

цочролд хариу үйлдэл үзүүлэх,  

энергийн солилцоог явуулах бүтэц,  

үйл ажиллагаатай байх гэсэн шинж 

чанарууд багтана. Үүнээс гадна амьд 

организмын популяци цаг хугацааны 

явцад хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. 

Тиймээс зарим эрдэмтэд вирус нь 

заавал өөр  нэг амьд биетийг ашиглаж 

үржиж олширдог,  бас эсийн бүтэцгүй,  
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бодисын солилцоогүй,  энергийн 

солилцоогүй,  гадны цочролд хариу 

урвал үзүүлэх чадваргүй байдаг учраас 

амьд биет биш гэж үздэг. Харин зарим 

эрдэмтэд вирусыг амьд биет гэж үздэг. 

Учир  нь генетикийн материалыг тээж,  

нөхөн үржиж,  хувьсаж өөрчлөгдөж 

чаддаг шинж чанартай тул амьгүй 

биетээс ялгаатай гэж үздэг. Гэтэл 2003 

онд нээгдсэн мимивирус хэмээх аварга 

вирус зарим үзүүлэлтээрээ бактериас 

ч илүү байгаа нь мэдэгдэв. Үүнээс 

гадна амьдралыг зөвхөн эсийн бүтцэт 

биетээр  хязгаарлахгүй гэвэл вирусээс 

ч жижиг боловч амьд эсийн дотор  

үржиж олшрох чадвартай виройд,  

сателлит,  прион,  нанобе  зэрэг биетүүд 

олдоод байна. [9,  10,  11,  12,  13] 

Геномиксийн сүүлийн үеийн 

судалгаагаар  вирус дэлхий дээрх 

хамгийн элбэг биологийн биетүүд 

болохыг тогтоосон. Тэд бол ер  бусын 

олон янз байдлыг харуулж,  дэлхийн 

бараг бүх орчинд дасан зохицож 

чадсан биологийн тоглогчид хэмээн 

тооцогддог. Дэлхий дээр  нийт 1031 

ширхэг вирус байна гэж таамагладаг. 

Одоогийн байдлаар  тэдгээр  вирусын 

10 гаруй хувийг л олж тодорхойлсон 

бөгөөд 1 аймгийн 1 хүрээний 2 дэд 

хүрээний 6 ангийн 14 багийн 150 

овгийн 1019 төрлийн 5560 зүйлийн 

вирус бүртгэгдсэн байна. 70 кг жинтэй 

хүний биед дунджаар  1012 эс байдаг,  

1013 бактери байдаг гэвэл дор  хаяж 

1014 вирус байх боломжтой юм. (14) 

Метагеномиксийн судалгаагаар  

шинэ вирусууд байнга нээгдэж 

байна. Вирусын хувьсал байгалийн 

шалгарлаар  маш олон янзаар  бас 

хурдтайгаар  өрнөдөг учраас шинэ шинэ 

төрөл зүйлүүд үүсэх,  эмэнд тэсвэртэй 

вирусууд байгалийн жамаар  үүсэх 

боломжтой юм. Үүнийг ойлгохын тулд 

вирусын бүтэц,  амьдралын мөчлөгийг 

судлах хэрэгтэй. 

Вирусын бүтэц

Голд нь байгаа цагирагласан 

олс хэлбэрийн бүтэц нь генетикийн 

материал буюу РНХ юм. (RNA) 

РНХ-ийн гадуурх олон янзын 

бүтэц нь гадна талын бүрхүүл (lipid 

membrane, membrane glycoprotein, 

small envelope glycoprotein) бөгөөд 

гадагш чиглэсэн арзгар өргөс 

хэлбэрийн үзүүрүүд (spike glycoprotein, 

hemaggutinin acetylesterase 

glycoprotein) нь эсийн мембрантай 

холбогдох үүрэгтэй.

Ер  нь вирус нь хоёр  хэсгээс 

бүрдэнэ. Нэг хэсэг нь генетикийн 

материал (геном) буюу өөрийгөө 

олшруулах команд агуулсан 

дезоксирибонуклеотидын хүчил (ДНХ),  

рибонуклеотидын хүчил (РНХ) юм. 

Нөгөө хэсэг нь гадна талын бүрхүүл. Энэ 

нь генетикийн материалыг хамгаалдаг 

ба зарим тохиолдолд хүлээн авагч 

эстэй холбогдоход оролцдог. Хэрэв 

вирус ямар  нэг амьд эстэй холбогдвол 

ДНХ,  РНХ нь эсийн дотор  ормогцоо  

Зураг 1. Шинэ коронавирусын 

бүтэц
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уг эсийг ашиглан шинээр  өөрийгөө 

хуулбарлан олшруулж эхэлдэг. Шинэ 

вирусууд дахиж эргэн тойрны эсүүд 

рүүгээ халдварлана. Энэ нь цааш 

тасралтгүй үргэлжлэх бөгөөд нэг бол 

уг биет вирусыг дийлнэ эсвэл вирус 

уг биетийг үхүүлдэг. Вирус нь амьтан,  

ургамлаас эхлээд бактери,  мөөгөнцөр,  

замаг,  археа зэрэг амьдралын бүх 

хэлбэрт халдварлаж чаддаг. Вирус нь 

маш жижиг,  бактериас 100 дахин бага 

буюу ойролцоогоор  100 нанометрийн 

хэмжээтэй байдаг учраас энгийн 

микроскопоос харах боломжгүй юм. 

Тиймээс анхны вирусыг 1890-ээд 

онд нээснээс хойш 33 жилийн дараа 

вирусын анхны зургийг электрон 

микроскопын тусламжтайгаар  авч 

байжээ. 

Вирусыг дотроо  ямар  генетикийн 

материал агуулж байгаагаар  нь 

ДНХ вирус ба РНХ вирус  гэж 

хоёр  ангилдагийг өмнө дурдсан 

бөгөөд жишээлбэл,  ханиадны 

вирус (rhinovirus),  томууны вирус 

(influenzavirus),  коронавирус 

(coronavirus),  эболавирус (ebolavirus) 

РНХ агуулдаг байхад герпес 

вирус (herpesvirus),  папиллома 

вирус (papillomavirus),  аденовирус 

(adenovirus) ДНХ агуулдаг. Амьд эсэд 

орсон РНХ вирус уг эсийн бөөм руу 

нэвтрэхгүйгээр  цитоплазм доторх 

уураг нийлэгжүүлэх механизмыг 

ашиглан шууд өөрийгөө хуулбарлаж 

олширч эхэлдэг. ДНХ вирус бол 

эхлээд амьд эсийн мембраныг 

дараа нь бөөмийг нь нэвтэлж орж 

байж хуулбарлаж эхэлдэг байна. 

Үржиж олширсон вирусууд нь эсээс 

гадагшлахдаа эсийн үйл ажиллагааг 

алдагдуулж үхүүлдэг эсхүл уг эсийг 

хавдрын эс болгож хувиргадаг. Зарим 

вирус эсэд халдварласныхаа дараа 

идэвхжихгүй хэдэн өдөр,  сар,  жилээр  

ч байж болдог. 

Вирусын тархалт

Вирусууд олон янзаар  тархдаг. 

Ямар  замаар  халдварлах нь вирусын 

гадна бүрхүүл дээр  байрлах холбогч 

уураг хүн эсвэл бусад амьд биетийн 

эсийн мембранд байрлах ямар  

уурагтай холбогдох чадвартай байхаас 

хамаардаг. Жишээлбэл,  галзуу өвчнийг 

үүсгэгч лиссавирус чоно,  нохой,  

сарьсан багваахай зэрэг амьтнаас 

хүнд дамжин халдварладаг. Томуугийн 

вирус нь агаар  дуслын замаар  буюу 

өвчтэй хүнийг ханиаж найтаахад 

агаарт дэгдэж өөр  хүний уушгинд 

нэвтэрч тархдаг. Суулгалт үүсгэдэг 

норовирус ба ротавирус нь өтгөн-амны 

замаар  буюу халдварлагдсан хоол 

хүнс,  усаар  тархдаг. Хүний дархлал 

хомсдолын вирус (ХДХВ) парэнтераль 

замаар  буюу бэлгийн хавьтал,  цусан 

бүтээгдэхүүнээр  дамжиж тархдаг 

байна. 

Вирус нь ханиад,  томуу,  салхин 

цэцэг,  ДОХ,  галзуу,  герпес,  улаан 

бурхан зэрэг олон өвчний үүсгэгч 

болдог. Эдгээр  өвчнүүд хүний биеийн 

эрхтэн тогтолцоог гэмтээж үрэвсэл,  

халууралт,  үхэлд хүргэдэг цочмог 

халдварт өвчнүүд юм. Ихэнх вирусын 

шалтгаант үрэвсэл өндөр  халууралт,  

амьсгалын дутагдал,  суулгалт,  толгой 

өвдөлт,  ядралт зэрэг шинж тэмдэгээр  

илэрдэг. Гоц халдварт хоруу чанар  

ихтэй өвчнүүд жишээ нь цагаан цэцэг 

өвчин дэгдэж олон хүний аминд хүрч 

байсныг Мисир,  Энэтхэг,  Хятад,  Ром,  

Япон,  Монгол зэрэг улсуудын түүхийн 

сурвалж бичгүүдэд тэмдэглэжээ. 

Америк тивийг нээсний дараа нутгийн 
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уугуул иргэд болох индианууд цагаан 

цэцэг,  цусан суулгалт зэрэг өвчний 

эсрэг дархлаагүйн улмаас хүн амын 

80-90 хувь нь хиарч байсан түүхтэй. 

Монголын эзэнт гүрний сүүлчийн хаан 

Лигдэн хаан 1643 онд цагаан цэцэг 

өвчнөөр  тэнгэрт хальсныг бид мэдэх 

билээ. 

Дэлхий дээр  68 мянган жилийн 

өмнөөс тархсан цагаан цэцэг өвчнөөр  

25 орчим сая хүн,  5 мянган жилийн 

өмнөөс тархсан тарваган тахал 

өвчнөөр  300 сая гаруй хүн,  2.4 

мянган жилийн өмнөөс тэмдэглэгдсэн 

томуугаар  100 гаруй сая хүн,  1981 онд 

тодорхойлогдсон ДОХ-оор  32 гаруй сая 

хүн нас барсан мэдээлэл байдаг. (15)

Вирус – Биотерроризм

Зураг 2а. Боомын бактери агуулсан 
ёотон - биологийн зэвсэг. Дэлхийн 1-р 

дайны үед хэрэглэгдэж байв.

Зураг 2б. Тарваган тахлын үүсгэгч 
бактери (бөөс) агуулсан шаазан 

тэсрэх бөмбөг – биологийн зэвсэг. 
Дэлхийн 2-р дайны үед хэрэглэгдэж 

байв. 

Хүн төрөлхтөн эрт дээр  үеэс дайн 

байлдаанд өвчин үүсгэгч ашиглаж 

байжээ. Ассирууд хортой мөөг,  

хититүүд тулареми,  эртний ромчууд 

татран,  харин хүннү,  монголчууд 

тарваган тахлын халдварыг дайнд 

амжилттай хэрэглэдэг байв. 18 дугаар  

зуун гэхэд Их Британийн арми Хойд 

Америкийн уугуул иргэдтэй хийсэн 

дайны үед цагаан цэцэг өвчний 

халдвар  агуулсан бэлэг сэлтийг 

биологийн зэвсэг болгон ашиглаж 

уугуул иргэдийн дунд тараасан 

баримт байдаг. 19 дүгээр  зууны сүүл 

үеэс Л.Пастер,  Р.Кох зэрэг эрдэмтэд 

халдварт өвчнийг үхсэн амьтдын сэг 

зэмээс бохирдсон агаараар  дамждаг 

гэсэн онолд няцаалт өгч заавал өвчин 

үүсгэгч бичил биет байдаг гэдэг онолыг 

гаргаж ирснээр  бичил амь судлал,  

дагаад биологийн зэвсгийн алтан үе  

эхэлсэн юм. Дэлхийн I дайнд хүн рүү 

чиглэсэн биологийн зэвсэгт боомын 

бактери (Bacillus anthracis),  цэргийн 

хүнсний зориулалттай мал руу 

чиглэсэн биологийн зэвсэгт адууны 

ям өвчний бактерийг (Burkholderia 

mallei) өргөн ашиглаж эхэлжээ. 

(16) Улмаар  1925 онд Женевийн 

протоколоор  биологийн ба химийн 

зэвсэг хэрэглэхийг хориглосон боловч 

дэлхийн II дайн гэхэд Герман,  Англи,  

Америк,  ЗХУ,  Япон,  Франц зэрэг 

орнууд аль хэдийн нууцаар  биологийн 

зэвсэг үйлдвэрлээд эхэлчихсэн 

байлаа. 1972 оны Биологийн зэвсгийг 

хориглох конвенци батлагдсанаас хойш 

улс орнууд цэргийн зориулалттай 

нууц лаборатори байгуулах гэхээс 

илүүтэйгээр  биологийн зэвсэгт 

халдлагаас хамгаалах буюу 

биотерроризмын эсрэг судалгаа 

хийх зорилгоор  үндэсний стратеги 

хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж олон тооны 

судалгааны хүрээлэн,  төвүүдийг 
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үүсгэн байгуулах болжээ. 

Японы эзэн хааны армийн 731 

дүгээр анги

Зураг 3а. Японы эзэн хааны армийн 
731-р ангийн захирагч Иший Широ. 
Биологийн зэвсэг бүтээх туршилт

 хийж байсан. 

Зураг 3б. Японы эзэн хааны 731-р 
ангид хүн дээр олон янзын харгис 

туршилт хийгдэж байсан гэж 
таамагладаг. 

Дэлхийн II дайны үед Японы эзэнт 

гүрэн биологийн зэвсэг үйлдвэрлэлтээр  

дэлхийд тэргүүлэх болсон байна. 1935-

1945 онд Манжуурын Харбин хотод 

байрлаж байсан “Халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх,  ус цэвэршүүлэх 

газар”-т тарваган тахал,  холери,  цусан 

суулга,  сүрьеэ,  боом өвчний бактери 

өсгөвөрлөх,  туршилтын амьтан дээр  

турших,  вакцин гаргах зорилготой 

300 гаруй судлаач ажилладаг том 

лаборатори байсныг Японы эзэн 

хааны армийн 731 дүгээр  ангийн 

хими,  биологийн зэвсгийн туршилт,  

үйлдвэрлэлийн төв байсан гэж зарим 

судлаачид дүгнэдэг. Тэнд биологийн 

зэвсгийг амьтан дээр  туршихаас гадна 

хүн дээр  туршдаг,  өсгөвөрлөөд тусгай 

бөмбөг бүтээдэг,  түүнийгээ Хятадын 

хотуудад нууцаар  хаяж ойролцоогоор  

100 гаруй мянган хүний амь насанд 

хүрсэн,  Халхын голын дайны үед худаг 

ус хордуулж байсан гэж мэдээлсэн 

байна.[17] Тухайн үед вирусын судалгаа 

бактерийн судалгаанаас илүү төвөгтэй,  

судалгааны арга аргачлал тодорхойгүй 

байснаас вирусууд дотроос зөвхөн 

цагаан цэцэг өвчний үүсгэгч вирусыг 

(variola major et minor) туршилтад 

хэрэглэж байсан байж магадгүй гэж 

үздэг. Энэ ангитай холбоотой хүн дээр  

хийгдэж байсан олон янзын харгис 

туршилтуудын тухай батлагдаагүй 

мэдээлэл их байдаг.[17] 

ЗХУ-ын биологийн зэвсгийн 

хөтөлбөр

ЗХУ-ын биологийн зэвсгийн 

хөтөлбөр  1921-1971 онд судалгааны 

лабораторийн түвшинд үүсгэн 

байгуулагдаж,  ихэвчлэн тарваган 

тахал,  тулареми,  коксиела,  боомын 

бактери,  Венесуэлийн адууны 

энцефалитийн вирус,  цагаан 

цэцгийн вирус дээр  судалгаа хийж 

байв. 1972 оноос 1992 оныг хүртэл 

биотерроризмын эсрэг судалгааг 

Батлан хамгаалах яамны 15 дугаар  

хэлтсийн удирдлагаар  “Фермент-

хүний эсрэг чиглэсэн биологийн 

зэвсэг”,  “Экологи-амьтан,  ургамлын 

эсрэг чиглэсэн биологийн зэвсэг” 

гэдэг нууц код бүхий 2 хөтөлбөр  

хэрэгжүүлж,  генетикийн судалгааны 

арга ашигладаг 14 хүрээлэн,  төвүүдийг 

байгуулж байжээ. Үүнд,  Кировын 
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Микробиологийн хүрээлэн (бактерийн 

гаралтай патоген),  Загорскийн 

Вирус судлалын хүрээлэн (вирусын 

гаралтай патоген),  Свердловскийн 

Цэргийн техникийн хүрээлэн 

(патоген үйлдвэрлэл),  Узбекистаны 

Арал тэнгисийн Возрождение  

арлын Аральск-7 фабрик (агаарын 

довтолгооны полигон),  Оболенскийн 

Хэрэглээний микробиологийн хүрээлэн 

(бактерийн гаралтай патоген),  

Кольцовогийн Молекул биологийн 

“Вектор” хүрээлэн (вирусын гаралтай 

патоген),  Ленинградын маш цэвэр  

биопрепаратын хүрээлэн (пептид 

үйлдвлэрлэл),  Любучаны Иммунологи 

инженерийн хүрээлэн (вакцин,  

иммунологийн судалгаа),  Казакстаны 

Степногорскийн Эрчимжүүлсэн 

шинжлэх ухаан,  үйлдвэрлэлийн төв 

(ургамал өсгөвөрлөл,  үйлдвэрлэл),  

Владимирын Бүх холбоотын шинжлэх 

ухааны судалгааны Хөл-амны өвчин 

судлалын хүрээлэн (хөл-амны өвчин 

үүсгэгч вирус,  Африкийн гахайн 

халууралт өвчин үүсгэгч вирус,  

үхрийн тахал өвчин үүсгэгч вирус),  

Покровын Бүх холбоотны шинжлэх 

ухааны судалгааны Вирус судлал,  

микробиологийн хүрээлэн (боомын 

бактери),  Казакстаны Отарын Хөдөө 

аж ахуйн судалгааны хүрээлэн 

(малын цэцэг өвчин үүсгэгч вирус),  

Голицыногийн Фитопатологийн 

судалгааны хүрээлэн (ургацын эсрэг 

патоген),  Узбекистаны Ташкентийн 

Фитопатологийн судалгааны хүрээлэн 

(ургацын эсрэг патоген) зэрэг хүрээлэн 

багтаж байжээ. Эдгээр  судалгааны 

хүрээлэнгүүдэд дээрх патогенүүдийг 

судлахаас гадна нэмээд Марбургийн 

вирус,  цагаан цэцэг өвчин үүсгэгч 

вирусийг идэвхтэй судалдаг байв. [18]

АНУ-ын биологийн зэвсгийн 

хөтөлбөр

АНУ 1941 онд биологийн зэвсгийн 

судалгааг эхлүүлсэн түүхтэй бөгөөд 

1943 оноос иргэний зориулалттай 

их сургууль,  хүрээлэнгээс тусад нь 

гаргаж Мариланд мужийн Детрик 

боомтонд албан ёсоор  үүсгэн 

байгуулсан. Тэнд ихэвчлэн тулареми,  

бруцеллёз,  коксиела,  стафиллококк,  

хижиг,  боомын бактери,  ургац 

устгах мөөгөнцөр,  Венесуэлийн 

адууны энцефалитийн вирус,  шар  

халууралт,  цагаан цэцгийн вирус 

дээр  судалгаа хийж байв. 1969 оноос 

биологийн зэвсгээс татгалзсан,  энхийн 

зорилгоор  судалгаа хийдэг гэж 

зарласан. Үүнээс хойш хоруу чанар  

багатай erratia marcescens,  мacillus 

globigii зэрэг бактериудыг,  аspergillus 

fumigatus зэрэг мөөгөнцрийг биологийн 

симулянт,  цайр-кадми-хүхрийн 

холимогийг биологийн бус симулянт 

болгон хэрэглэдэг гэж мэдээлсэн 

байна. [19] Америкууд судалгаандаа 

цус алдалт,  халууралт үүсгэдэг гоц 

халдварт вирусуудыг болон Рифт 

хөндийн вирус,  үхрийн галзуу өвчний 

вирус,  Африкийн гахайн хижгийн 

вирус,  хөх хэлний вирус,  үхрийн 

ханиад,  үхрийн суулгалт,  шувууны 

ханиад,  ямааны хатгаа,  Ньюкастлын 

хоруут өвчин,  хонины цэцэг,  Индианы 

визикуловирус,  Тешерс өвчний вирус,  

“Н” вирус зэрэг ховор,  хоруут чанар  

өндөртэй гоц халдварт өвчин үүсгэгч 

вирусуудыг идэвхтэй ашиглаж байгаад 

зогсоосон гэж мэдээлдэг. Гэвч Кубад 

1971 онд дэгдсэн Африкийн гахайн 

хижгээр  500 мянган гахай хорогдож,  

1981 оны дэнг вирусын халдвараар  

300 мянган хүн өвдөж,  158 хүн 

нас барсан бөгөөд үүнийг АНУ-ын 
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биологийн зэвсгийн халдлага байсан 

гэж гомдол гаргажээ. АНУ-ын “Клийр  

Вижн”,  “Баккус”,  “Жефферсон” зэрэг 

төслүүд нь цагаан цэцгийн вирус,  

түүнийг үйлдвэрлэх,  бөмбөг бүтээх,  

вакцин үйлдвэрлэх үйл ажиллагаатай 

холбоотой гэсэн мэдээлэл бас байдаг. 

[20]

АНУ-ын биологийн зэвсгээс 

хамгаалах хөтөлбөр  нь дотроо  

биологийн зэвсгийг бууруулах,  

биологийн зэвсгийг тандах,  биологийн 

аюулгүй байдлыг хамгаалах,  биологийн 

шалтгаант гамшгаас сэргийлэх дэд 

хөтөлбөрүүдэд хуваагдах бөгөөд 20 

орчим үндэсний хэмжээний хөтөлбөр,  

стратеги,  төсөл багтдаг. Тус улсын 

хэрэгжүүлэгч гол агентлагууд нь Улсын 

аюулгүй байдлын газар  (Холбооны 

газар  нь манай яамтай дүйцнэ),  

Улсын үндэсний тагнуулын газар,  

Улсын батлан хамгаалах газар,  Улсын 

эрүүл мэнд,  нийгмийн үйлчилгээний 

газар  бөгөөд дотроо  Химийн ба 

биологийн зэвсгээс хамгаалах хэлтэс,  

Үндэсний био-тандалтын нэгдсэн 

төв,  Улсын аюулгүй байдлын газрын 

эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн 

хэлтэс,  Агаарын замаар  тархах 

биотерроризмын эсрэг төв,  Үй олноор  

устгах зэвсгээс хамгаалах үндэсний 

төв,  Цар  тахал,  гамшгаас хамгаалах 

онцгой байдлын хэлтэс,  Хор  ба 

биологийн тусгай бодис (биологийн 

зэвсэг) хариуцсан хэлтэс,  Үндэсний 

биоаюулгүй байдлын шинжлэх ухааны 

зөвлөх баг,  Үй олноор  хөнөөх зэвсгийн 

аюулыг бууруулах агентлаг,  Анагаах 

ухааны тагнуулын үндэсний төв зэрэг 

улсын зэрэглэлийн байгууллагууд 

дээр  төвлөрдөг. 

Биологийн зэвсгээс хамгаалах 

судалгааны хүрээлэн лабораториуд нь 

цэргийн ба иргэний гэсэн хоёр  үндсэн 

хэсэгтэй бөгөөд цэргийн зориулалттай 

судалгааны байгууллагуудад нь 

Биологийн судалгааны агентлаг 

хоорондын үндэсний нэгдлийн (NICBR) 

харьяа АНУ-ын Армийн анагаах ухааны 

судалгаа,  материалын команд,  Усан 

цэргийн анагаах ухааны судалгааны 

төв,  Үндэсний аюулгүй байдлын 

газрын Шинжлэх ухаан технологийн 

хэлтэс,  Үндэсний аюулгүй байдлын 

газрын Өвчнийг хянах урьдчилан 

сэргийлэх төв (CDC),  Халдварт 

өвчин,  харшил судлалын үндэсний 

төв,  Хавдар  судлалын үндэсний төв,  

Хоол ба эмийн бодисын бүртгэлийн 

газар  (FDA),  Хөдөө аж ахуйн 

судалгааны агентлаг,  Биоаюулгүй 

байдлын судалгааны үндэсний төв,  

Үндэсний биоаюулгүй байдал,  анагаах 

ухааны сөрөг тагнуулын нэгдсэн төв,  

АНУ-ын Армийн халдварт өвчин 

судлалын анагаах ухааны хүрээлэн,  

Батлан хамгаалахын ахисан төвшний 

судалгааны агентлаг (DARPA),  

Эжвүүд Химийн ба биологийн 

зэвсгээс хамгаалах судалгааны төв,  

Тагнуулын төв газрын Шинжлэх 

ухаан технологийн хэлтэс,  Дагвэй 

туршилтын талбай зэрэг обьектууд 

албан ёсоор  багтдаг байна. 

Харин иргэнийг биологийн 

зэвсгээс хамгаалах судалгааны 

байгууллагуудад нь Биоанагаах ухааны 

ахисан төвшний судалгаа,  хөгжлийн 

агентлаг (BARDA),  Гальвестоны 

үндэсний лаборатори,  Нью-Йоркын 

Плам арлын Амьтны өвчин судлалын 

төв (PIADCNY),  Үндэсний эрүүл 

мэндийн хүрээлэнгийн Интегратив 

судалгааны факультет,  Хөдөө аж ахуйн 

судалгааны агентлагийн судалгааны 

лаборатори,  Биотерроризмын эсрэг 
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яаралтай хариу үзүүлэх ахисан 

төвшний технологийн лаборатори 

зэрэг байгууллагууд багтахаас гадна 

төрийн бус байгууллагууд чухал үүрэг 

гүйцэтгэдэг. Үүнд: Жонс-Хопкинсын 

Эрүүл мэндийн аюулгүй байдлын 

төв (хуучнаар  Биоаюулгүй байдлын 

төв),  Жонс-Хопкинсын Биологийн 

зэвсгээс иргэнийг хамгаалах стратеги 

судлалын төв,  Хенри Л.Стимсоны 

төв,  Бичил биетний үүсгэх эрсдлийг 

үнэлэх ахисан төвшний төв,  Браун 

их сургуулийн Биохамгаалалт,  шинэ 

патогенийн судалгааны төв,  Атлантын 

дунд бүсийн Биохамгаалалт,  шинэ 

халдварт өвчин судлалын тэргүүлэх 

судалгааны төв,  Рочестерийн их 

сургуулийн Биохамгаалалт дархлааны 

загвар  судалгааны төв,  Жорж Масоны 

их сургуулийн Биохамгаалал ба 

халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 

зэрэг олон судалгааны хүрээлэн,  төв,  

лабораториуд орно. [21,  22] Эдгээр  

газруудад бүх төрлийн биологийн 

зэвсгээс хамгаалах судалгаа хийгдэж 

байгаагаас вирусын шалтгаант гоц 

халдварт өвчний эмчилгээ,  урьдчилан 

сэргийлэлт,  вакцин үйлдвэрлэлтийн 

судалгаа багтдаг нь биологийн 

зэвсгээс хамгаалах хөтөлбөрийн чухал 

зорилтын нэг байдаг. 

Орчин үеийн биологийн 

лаборатори – Биологийн зэвсгийн 

үйлдвэр

Орчин үед био  аюулгүйн 4 дүгээр  

зэргийн эрүүл ахуйн шаардлага 

хангадаг лаборатори л байгуулж чадаж 

байвал дэлхийн аль ч улсын аль ч их 

сургууль,  академи,  хүрээлэнгүүд бүх 

төрлийн гоц халдварт өвчин үүсгэдэг 

онц аюултай вирус,  бактерийн 

судалгааг хийх чадвартай болчихоод 

байна. Ийм лабораторид вирус,  

бактери зэрэг прокариотын генетикийн 

материалыг хүссэнээрээ синтезлэж,  

цоо  шинэ амьд биет үүсгэж чаддаг 

боллоо. Үүнийг амьд биетийг угсарч 

байна гэж ойлгосон ч болно. Хиймлээр  

гарган авсан вирус дээр  вакцин,  

эм үйлдвэрлэх туршилтуудыг хийх 

боломжтой болсон.  

Анх 2002 онд АНУ-д Э.Виммер  

тэргүүтэй эрдэмтэд анхны синтетик 

вирусыг угсарсан нь 7500 хос нуклеотид 

бүхий полиовирусын бүтэн геном 

байлаа. [23] Энэ вирус нь полиомиелит 

гэдэг булчингийн хатингаршил үүсгэж 

үхэлд ч хүргэдэг халдварт өвчний 

үүсгэгч учраас Америкууд энхийн 

гэрээгээ зөрчиж биологийн зэвсэг 

бүтээсэн гэж олонтой шүүмжлүүлж,  

яг өмнө нь болсон 2001 оны Нью-Йорк 

хотын халдлагатай холбож сенцсаац 

болж байв. Гэхдээ энэ нь цэргийн 

зориулалттай нууц лабораторид 

биш харин Америкийн нэг мужийн 

их сургуулийн жижиг лабораторид 

хийгдсэн нь нэг талаас вирус судлалын 

үсрэнгүй хөгжлийг харуулахаас гадна 

нөгөө талаас вирусын гаралтай халдварт 

өвчний судалгааг эрчимжүүлэхгүй бол 

орчин үеийн биологийн лабораторитой 

улс орон ямар  ч аюултай вирусыг 

үйлдвэрлэхэд бэлэн байна гэдгийг 

харуулжээ. 

Одоогийн байдлаар  9,240 вирусыг 

синтезлэж болох бөгөөд бүх протокол 

нь олон нийтэд нээлттэй байгаа юм. 

Энэ жагсаалт дотор  хамгийн хөнөөлт 

гоц халдварт өвчнийг үүсгэгч цагаан 

цэцгийн вирусын геном ч байна. 

Синтетик болон генийн өөрчлөлттэй 

вирусыг биологи,  анагаах ухааны маш 

олон туршилтад хэрэглэх болсон нь энэ 

чиглэлийн бизнес хөгжиж микрочипт 
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суурилсан ДНХ синтезлэдэг олон 

компани үүсэхэд нөлөөлсөн. Одоо  

зах зээл дээр  3,125 хос нуклеотидын 

геномтой элэгний Б вирусыг 100 

доллараар  синтезлэж байна. Захиалга 

өгвөл бараг ямар  ч дурын вирусыг 

хиймлээр  гаргаж авч болно. Гэхдээ 

энэ нь нийлмэл вирус гэсэн үг биш. 

Үүнээс гадна эрт дээр  үед дэгдэж 

байсан халдварт өвчнүүдийн үүсгэгч 

вирусуудыг ч хиймлээр  гаргаж авч 

болохоор  байна. Жишээ нь,  дээр  

дурдсан хамгийн хөнөөлт цар  тахлын 

нэг болох Испаний томуугийн вирусыг 

1918 онд уг өвчнөөр  Аляскад нас 

барсан хүний мөнх цэвдэгт оршуулсан 

цогцосноос авч лабораторид геномын 

дарааллыг нь тогтоосон юм. [24] 

2008 онд Крэйг Вентерийн 

хүрээлэн дээр  20 гаруй эрдэмтэд 

Mycoplasma genitalium JCVI-1.0 гэдэг 

бактерийн 582,970 хос нуклеотидыг 

хиймлээр  синтезлэн үйлдвэрлээд,  дэс 

дарааллаар  нь угсарсан. Тэд 2 жилийн 

дараа нь 1,08 сая хос нуклеотидийн 

генетикийн материал бүхий 

Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0 гэдэг 

бактерийн нуклеотидыг синтезлэн 

угсарчихаад Mycoplasma capricolum 

гэдэг өөр  бактерийн геномгүй эст 

суулгаж шинэ бактери үйлдвэрлэсэн 

нь хэвийн үйл ажиллагаатай,  үржиж 

олширдог байв. Байгалиас гадуур  

амьд биет угсарч чадсан энэ амжилт 

нь тэдгээр  эрдэмтдийн 10 жилийн нөр  

их хөдөлмөр,  40 сая долларын хөрөнгө 

оруулалтын үр  дүн байлаа. Энэ бол 

амьд бактерийн эсийг ашигласан хагас 

синтетик биет байсан. [25] Харин хүн 

төрөлхтөн бүтэн синтетик буюу хиймэл 

амьд биетийг 2019 онд бүтээсэн билээ. 

Энэ нь 4 сая нуклеотид геном бүхий 

Escherichia coli бактерид суурилсан 

Syn61 гэдэг амьд биет юм. [26] Энэ 

нь энгийн Escherichia coli бактериас 

арай урт бас арай удаан үрждэг 

боловч гол нь вирусын халдварт 

өртөхгүйгээр  программчлагдсан 

учраас судалгаа,  үйлдвэрлэлийн маш 

өндөр  ач холбогдолтой. Escherichia 

coli бактерийг ашиглаж чихрийн 

шижингийн эмчилгээнд хэрэглэдэг 

инсулин үйлдвэрлэдэг,  хавдар,  

зүрхний өвчин,  нүдний эмгэгүүдийг 

эмчлэх бодис гаргахад ч хэрэглэдэг 

учраас вирусийн эсрэг тэсвэртэй 

бактери бол чухал түүхий эд юм.

Биологийн зэвсгээс хамгаалах 

технологи

Яг одоо  ид дэгдэж буй шинэ 

коронавирусын гаралтай КОВИД-19 

цар  тахлыг эмчлэх,  халдварыг 

зогсоох,  урьдчилан сэргийлэх арга 

технологи дэлхий дээр  алга,  тийм 

боломж гартал дор  хаяж нэг жил бүр  

түүнээс ч урт хугацаа шаардлагатай 

байна. Энэ вирус хиймэл вирус уу?  

эсвэл байгаль дээр  аяндаа үүссэн 

вирус уу?  гэдгийг ч тодорхойлж 

чадаагүй байна. Ямар  ч байсан 2008 

онд Р.Барич тэргүүтэй Хойд Каролина 

их сургуулийн эрдэмтэд 29,7 мянган 

хос нуклеотид бүхий геномтой САРС-

тай төстэй коронавирус (SHC014-

chimeric coronavirus) бүтээсэн бөгөөд 

энэ нь амьд хулгана,  хүний эсийн 

өсгөвөрт халдварлах чадвартай 

гэдгийг зарлажээ. [5] Энэ синтетик 

вирусыг 2002 онд Хятадад дэгдэн 

8,427 хүнийг өвчлүүлж 813 хүнийг 

үхэлд хүргэсэн САРС өвчний эсрэг 

вакцин,  эмчилгээний бодис гаргаж 

авахад зориулж гаргасан гэдэг. Учир  

нь коронавирус нь хүний биеийн эсэд 

ороод хуулбарлагдахдаа олон янзын 
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мутацид ордог РНХ вирус тул эмчлэх 

эм,  урьдчилан сэргийлэх вакцин 

гаргаж авахад маш хэцүү байдагт 

мөн чанар  нь оршиж байна. Гэхдээ 

нөгөө талаас иймэрхүү хиймэл САРС 

төст коронавирус хэрэв лабораториос 

алдагдвал цар  тахал үүсгэх боломжтой 

гэдгийг тэр  үед олон эрдэмтэд сануулж 

байлаа. Ийм учраас энэ КОВИД-19 

цар  тахлыг аль нэг улсын аль нэг 

вирус судалдаг лабораторид хиймлээр  

хийгдсэн вирусыг санаатай эсвэл 

санамсаргүйгээр  тараасан эсэхийг 

бүрэн үгүйсгэх боломжгүй юм. 

Шинжлэх ухаан өндөр  хөгжөөгүй 

үед бол байгальд өөрөө үүссэн вирусын 

тахал хүн төрөлхтөнд аюул учруулж 

байлаа. Жишээ нь,  Испаний ханиад 

буюу 1918 оны томуугийн цар  тахал 

юм. Энэ өвчин Дэлхийн I дайны дараа 

гарсан бөгөөд дэлхийн хүн амын 5%  

-ийг буюу 100 сая хүний амийг авсан 

билээ. [27] Өвчин үүсгэгч вирус нь 

(H1N1 influenzavirus) 1918 оноос өмнө 

огт илрээгүй байсан. Судлаачид энэ 

вирусыг томуу ба шувууны томуу 

үүсгэдэг вирусуудын холимог байх 

гэж таамагладаг. Тэр  үед нэг хүн энэ 

хоёр  томуугаар  зэрэг өвдсөн байх 

магадлалтай байв. Шувууны томууны 

вирус хүний томууны вирусын аль 

нэгэн хэсгийг өөртөө шингээж авснаар  

хүнд амархан халдварлагддаг,  хүний 

дархлааг амархан дийлддэггүй болж 

хувиргасан бололтой. Учир  нь энэ 

хоёр  томууны вирусын генетикийн 

материал нь төстэй дараалалтай. Тийм 

ч учраас хоёулаа нэг эс дотор  үржиж 

байгаа тохиолдолд бие  биенийхээ 

генийн мэдээллийг сольж хуулбарлах 

боломжтой юм. 

Байгаль дээр  бол зөвхөн 

генетикийн материал нь хоорондоо  

маш төстэй вирусууд л нэгдэж холимог 

вирус үүсгэдэг бөгөөд энэ процессыг 

рекомбинац гэж нэрлэдэг. Ингэж 

рекомбинац хийгдсэн тохиолдолд 

шувууны томуу хүнд халдварлах 

боломжтой болно. Хүний бие  өмнө нь 

шувууны томуутай учирч байгаагүй 

тул хамгаалах дархлаа байхгүй гэсэн 

үг. Ийм учраас өвчин хүндэрч үхэх 

магадлал ихэсч байгаа юм. Тэр  үед 

эмчилгээгүй байсан учраас дэлхий 

нийтээрээ өвдөж 100 сая хүнээ алдаж 

байж бусад хүмүүс нь энэ вирусын 

эсрэг дархлаатай болж аврагдсан. 

Өөрөөр  хэлбэл уг вирус дахиж халдах 

хүн үлдээгүй учраас алга болсон юм. 

Бүх газарт очиж халдварлаж байсныг 

Шинэ Зеландын халуун орны шугуйд 

үхсэн хүнд илэрч байснаас харж болно. 

Манайд ямар  тархалттай илэрч хэдэн 

хүн нас барсан судалгаа байдаггүй. 

Хэрвээ вакцин эсвэл эмчлэх эм 

гарахгүй бол КОВИД-19 цар  тахал ч 

иймэрхүү маягаар  төгсөх тавилантай. 

Харин байгаль дээр  коронавирус 

еболавирустэй нэгдэж холимог вирус 

үүсгэх боломжгүй юм. Учир  нь Ебола 

вирус,  коронавирус хоёрын РНХ 

нь хоорондоо  адилгүй дараалалтай. 

Түүнээс гадна нэг нь уртаараа 1000 

нм байхад нөгөөх нь 120 нм. Өөрөөр  

хэлбэл хоорондоо  таарахгүй учраас 

рекомбинац үүсэхэд маш хэцүү. Харин 

лабораторийн нөхцөлд бол боломжтой 

ажээ. 

Орчин үед шинжлэх ухаан 

харьцангуй өндөр  түвшинд хүрсэн 

учраас ирээдүйд маш хөнөөлтэй 

хурдан тархдаг вирусыг үйлдвэрлэж 

түүнийгээ идэвхгүй байдалтайгаар  

халдварлуулах,  дараа нь хүссэн үедээ 

идэвхжүүлж цар  тахал үүсгэх,  хүссэн 

үедээ зогсоох боломжтой технологиуд 
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хөгжиж байна. Жишээлбэл,  вирус 

ашиглаж химийн ба оптик генетик арга 

хэрэглэн амьтны зан төрхийг удирдах 

судалгааг хийдэг болсон. 

Анх вирусыг тодорхойлсны 

дараагаар  ХХ зууны эхэн үед 

биологийн зэвсгийн алтан үе  эхэлсэн 

бол дараагийн хөгжлийн шат яг одоо  

эхэлчихээд байна. Коронавирусын 

цар  тахлын аюулыг бид өдөр  

тутмын амьдралдаа мэдэрч байгаа 

энэ үед агаар  дуслын замаар  хүнд 

халдварладаг гоц халдварт өвчин 

үүсгэгч бичил биетийг (жишээлбэл 

коронавирус) судлах боломжтой био  

аюулгүйн 4 дүгээр  зэргийн лаборатори 

манай улсын хэмжээнд байхгүй байна. 

Вирус судлалын салбарт орчин үеийн 

биологийн лабораторид боловсрол 

эзэмшсэн үндэсний мэргэжилтнүүд ч 

дутагдаж байна. 

Тиймээс Монгол Улс цаг 

алдалгүй хүн амаа биотерроризмээс 

хамгаалах бодлого,  стратеги,  

үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулах,  

шаардлагатай хууль эрхзүйн орчны 

шинэчлэлт хийх,  бүтэц зохион 

байгуулалтын хувьд шинжлэх ухааны 

хамгийн сүүлийн үеийн технологи 

бүхий үндэсний мэргэжилтнүүд 

бэлтгэгддэг судалгааны хүрээлэн 

байгуулах зайлшгүй шаардлагатай 

байна.
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КВАНТ КОМПЬЮТЕР ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Судлаач Э.Цэнгэлт

Процессор ажиллах гол зарчим 

нь квант механикын хууль дээр 

суурилсан тооцооллын техникийг 

квант компьютер гэж нэрлэдэг. Тус 

компьютерыг ердийн компьютероос 

ялгах зүйл нь цахиур чулуун чипэн 

дээр ажилладагт оршдог.

Энэхүү төхөөрөмжийн тооцоолол 

нь энгийн алгоритм шиг тооцоолдоггүй 

бөгөөд квант байгалийн хуулиар өөрөөр 

хэлбэл, квант алгоритм гэх квантын 

механикын нөлөөгөөр үүсдэг квант 

нийцэл, квант төөрөгдөл гэх зэрэг 

зарчим дээр хийгддэг.

Тус тооцооллын үндэс нь кубит 

хэмээх систем дээр суурилдаг бөгөөд 

тоосонцорын тоо нь импульсийг 

зааж тухайн үелзлэлийн хувьсагч 

нь координатыг заадаг. Хамгийн 

анхны үелзлэлийн кубитыг Делфийн 

их сургуулийн лабораторид зохион 

бүтээсэн бөгөөд одоог хүртэл идэвхтэй 

ашиглагдаж байна.

Энгийн бит нь зөвхөн 0 эсвэл 1 гэх 

утгатай байдаг бол квант бит (кубит) 

нь нэгэн зэрэг 0 болон 1 гэсэн төлөвт 

байдаг. Кубитүүд нь квант комьпютерыг 

бүтээх үндсэн элементүүд бөгөөд 

энгийн компьютерыг бодвол илүү үр 

дүнтэйгээр асуудлыг шийддэг. Квант 

компьютер дээр тооцоолол хийхийн 

тулд нэгэн цул квант системийг үүсгэх 

хэрэгтэй бөгөөд түүнийг хэд хэдэн 

кубитуудыг нэгэн зэрэг үүсгэхээс 

эхэлнэ. Хэр их хэмжээний кубитууд 

нэгдсэн байна, төдий чинээ тухайн 

квант тооцооллын систем нь хүчирхэг 

гэж ойлгож болно. Онолын хувьд энэ 

нь энгийн компьютерын сая жилд 

хийх тооцооллыг квант компьютерын 

тусламжтайгаар богино хугацаанд 

хийх боломжтойг хэлж байгаа юм. 

Жишээлбэл, том тоог анхны тоон 

үржигдэхүүнд задалдаг “Шора” 

хэмээн нэрлэгддэг алгоритм байдаг. 

Энгийн компьютер тус алгоритмаар 

ажиллахад орчин үеийн том тоон дээр 

нилээн хэдэн жил зарцуулахад квант 

компьютер хэдэн минут магадгүй 

хэдэн секундын дотор ч тайлж болно.

Яагаад квант компьютер 

хэрэгтэй гэж?

Орчин үеийн супер компьютерүүд 

одоогоор зарим нэг нэн шаардлагатай 

асуудлуудыг шийдэхэд хангалттай 

хурдан биш. Тухайлбал, шинэ эмийн 

үйлчлэлийг молекулын хэмжээнд 

турших гэх мэт. Харин энэхүү маш 

хүнд тооцооллуудыг хэд дахин 

хурдасгах эсхүл энэ эмийг молекулын 

түвшинд загварчлах зэргийг квант 

компьютер чадварлагаар шийдэж 
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чадах юм. Ихэнхи мэргэжилтнүүд 

квант компьютерийг 21 зууны 

асуудлуудыг шийдэх алхам нь мөн 

гэдэгтэй санал нийлдэг.

Квант компьютерыг бүтээхэд 

тулгарах асуудлууд

Квант компьютерыг бүтээхэд 

тулгарах олон асуудлууд бий. 

Юуны өмнө кубитүүдийг анхны 

тодорхойлогдсон төлөвт оруулах, 

түүнийг системд нэгтгэх, тус систем 

дэх гадны хүчин зүйлийн нөлөөллийг 

дүрслэх, квант тооцооны үр дүнг унших 

зэргийг судлах шаардлагатай. Мөн 

квант компьютерын хөгжүүлэгчид нь  

кубитуудаа бэлдэх суурь элементүүдээ 

оновчтой сонгох хэрэгтэй. Микросхемын 

үүсэлтэй салшгүй холбоотой соронзон 

орны битүүдийн үеийг бодвол кубит нь 

ойролцоогоор 1000 дахин бага. Энэхүү 

чиглэлд судалгаа, хөгжүүлэлт хийдэг 

том лаборатор болон их сургуулиуд 

олон бий. Мөн квант тооцооллын систем 

нь давхар параллел программчлалын 

хөгжлийг өөртөө дагуулдаг. Энэ 

систем нь энгийн компьютер дээр 

хийгдэх боломжгүй хүнд тооцооллын 

бодлогуудад үр дүнтэй хариу өгнө.

Кубитуудад харин маш их 

анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Аливаа 

шуугиан болон гадны нөлөөнөөс 

кубитууд өгөгдлөө алдах эрсдэл ихтэй. 

Кубитуудын найдвартай ажиллах 

орчин нь эргэн тойрны температурын 

доод хэмжээ 20 миллиКельвин буюу 

өөрөөр хэлбэл нээлттэй огторгуйн 

температураас 250 дахин хүйтэн 

байдаг.

Хөгжлийн үе шат

- 2019 оны 11 сард хөгжүүлэгчид 

болох “Росатомом” квант компьютер 

бүтээх ажил эхлүүлж байгаа талаар 

ил болсон. Түүнийг бүтээхэд 24 

миллиард рубль хэрэг болж байгаа 

бөгөөд тэдгээрийн 13.3 миллиард рубль 

нь төсвийн хөрөнгө гэж “Ведомостям” 

удирдлагаас мэдээлжээ.

- 2019 оны 9 сарын дунд үеэр 

Google компани дэлхий дээрх 

хамгийн хүчтэй квант компьютер 

зохион бүтээсэн гэдгээ зарласан. Тус 

төхөөрөмжийн талаараа NASA албан 

сайт дээрээ нийтэлсэн байсан бөгөөд 

тун удалгүй байгууллагын сайтаас 

устгасан байжээ.

- Герман улс сүүлийн 2 жилд 

квант технологийн хөгжилд 650 сая 

евро хөрөнгө оруулалт хийсэн нь 2019 

оны 9 сард ил болжээ.

- 2019 онд квант тооцооллыг кибер 

халдлагаас сэргийлэх зорилготойгоор 

хэрэглээнд нэвтрүүлсэн хамгийн 

анхны банк нь ABN Amro болжээ.

- Оросын квантын төв болон НИТУ 

МИСиС нар хамтарсан туршилтууд 

хийдэг бөгөөд 2019 оны 5 сарын 23-ны 

өдөр квантын технологийн хөгжлийн 

цаашдын төлөвлөгөөгөө хэлэлцсэн. 

Тус төлөвлөгөөгөөр ОХУ 2024 он гэхэд 

квантын шинжлэх ухаанд хоцрогдолгүй 

болох бөгөөд 43,85 сая рубль хэрэгтэй 

гэж тооцоолжээ. Түүнд зааснаар 2024 

онд ОХУ квант технологийн зах зээл 

дээр нөлөө бүхий тоглогч нь болно 

хэмээжээ.

- 2019 оны 3 сарын сүүлээр 

Британи улс дэлхий дээрх хамгийн 

анхны квант сүлжээгээр харилцсан 

орон болжээ. Аюулгүйн сүлжээндээ 

квант түлхүүр зохион байгуулалт, 

харин мэдээ шифрлэхдээ хүнд 

математик тооцоолол биш квант 

механикын зарчмуудыг ашигласан 

байна.
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“Microsoft” компанийн квант 

компьютер

2018 оны 3 сард Голландын 

Microsoft төвийн эрдэмтэн судлаачид 

Делфтийн техникийн их сургууль 

дээр квант компьютер зохион бүтээж 

байгаа талаар олонд ил болсон бөгөөд 

IBM, Google зэрэг компаниудаар 

туршилт хийлгэжээ. Тус сургууль 

дээр хэд хэдэн хөргөх төхөөрөмж 

суурилуулсан бөгөөд нэг бүрийн 

үнэ нь 500,000 доллар болсон байна. 

Тэдгээр нь тусгайлсан контуруудыг 

маш доод түвшинд хөргөх чадалтай. 

Мөн тэдгээртэй зэрэгцээд маш том 68 

фунтын соронзон цагираг зүүлттэй 

бөгөөд Microsoft багийнхан тооцооллын 

алдаа гарах магадлалаа багасгахын 

тулд хийсэн хэмээжээ. Microsoft-н 

гол төлөөлөгч Сатья Наделла 

тайлбарлахдаа “квантын хөгжүүлэгчид 

маань давхар хиймэл оюун ухаан 

болон бусад гүйцэтгэлүүдийг нэмбэл 

компанийн ирээдүйд эерэг нөлөөтэй” 

хэмээсэн бөгөөд 2017 оны 11 сард 

Bloomberg нэвтрүүлгээр ойрын 5 

жилийн хугацаанд Microsoft компани 

квант компьютерийн зах зээл дээр 

гарна хэмээжээ.

2018 оны 3 сард ил болсноор 

Мишель Симменсоноор удирдуулсан 

Австралийн Сидней их сургуулийнхан 

дэлхий дээр хамгийн анхны атомын 

фосфор дээр суурилсан квант 

процессор бүтээсэн бөгөөд практик дээр 

кубитууд нь хоорондоо 16 нанометрын 

зайнаас харилцан үйлчилдэг гэнэ. 

Тэгэхээр энэхүү төхөөрөмжийн 

ажиллах зарчим нь орчин үеийн 

компьютероос тэс өөр гэсэн үг юм. 

Физик кубитуудын хоорондох зай 20 

нанометр байх боломжтой гэж үздэг. 

Мишель Симмонсын хэлснээр 30 тийм 

кубитаас бүрдсэн квант компьютер 

нь бусад тооцооллын машинуудаас 

хамаагүй илүү бөгөөд 300 тийм 

кубитуудыг нийлүүлвэл дэлхий дээр 

оршин байгаа бүх компьютерүүдыг 

нийлүүлснийг хүртэл давж гарна. 

Фосфорын нэг атомын кубитаас 

бүрдсэн тус төхөөрөмжийг цаашид 

сайн хөгжүүлэлт хийж 10 тийм 

кубитуудыг холбосон загвараа ойрын 5 

жилд гаргана гэж тооцоолжээ.

ОХУ 50 кубитаас бүрдсэн 

квант компьютер бүтээнэ.

2018 оны 2 сарын 15-ны өдөр 

Внешэконом банк, ВЭБ инноваци, 

Ирээдүйтэй судалгааны сан, 

Москвагийн их сургууль болон АНО 

“тоон эдийн засаг” гэх байгууллагууд 

шинжлэх ухаан технологийн салбарт 

Австраличууд 
атомын 

фосфор дээр 
суурилсан 

квант 
компьютер 

зохиов.
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50 кубитаас бүрдсэн нейтралны атом 

болон фотоны чип дээр суурилсан 

оптик квантын компьютер зохион 

бүтээх гэрээн дээр гарын үсэг зуржээ. 

Тэд хэрвээ тус төхөөрөмжөө бүтээвэл 

квант технологийн давуу байдлыг олж 

авна гэж үзэж байгаа билээ.

Квант утас

2017 онд 12 сарын 13-ны өдөр 

“ИнфоТекс” компани “VipNet” гэх квант 

утасны системийн талаар мэдээлжээ. 

Тус систем нь төхөөрөмжүүдийг 

квант түлхүүр зохион байгуулалт 

ашиглаж нэгтгэдэг юм байна. Тухайн 

системийг Москвагийн их сургууль 

болон “VPN”-ийн квант оптик 

технологийн лабораторид бүтээжээ. 

“VipNet” квант утас нь хоорондоо ПО 

VipNet суурилуулсан станцуудаар 

холбогддог бөгөөд хоорондох урсгал нь 

квант түлхүүр зохион байгуулалтын 

тусламжтайгаар шифрлэгддэг юм 

байна.

АНУ 53 кубитын квант 

компьютер бүтээлээ.

2017 оны 12 сарын эхээр 

Мерилиндийн их сургуулийн эрдэмтэд 

болон NIST хамтарч 53 кубитаас 

бүрдсэн квант компьютер бүтээснээ 

мэдэгджээ. Тус төхөөрөмж нь энгийн 

өрөөний температурт, мөн агаарын 

даралт энгийн үед ажиллаж чадах 

бөгөөд кубитуудын систем нь ион 

дээр суурилсанд байгаа юм хэмээжээ. 

Хоорондоо үйлчилж байгаа 53 соронзон 

квантууд нь боломжит соронзон 

квадриллион үүсгэдэг бөгөөд шинэ 

соронзон нэмэхэд 2 дахин их илүү 

болдог гэж эрдэмтэд баталжээ.

Квант интернет

Ойрын хугацаанд жирийн 

интернетийн салбарт шинэ салбар 

болох квант интернет орж ирэх болжээ. 

Судлаачид энгийн компьютероос квант 

сүлжээнд холбогдох чип бүтээж байгаа 

бөгөөд тухайн технологийн хөгжлийн 

эхний үе шат нь хэд хэдэн тодорхой 

даалгавруудыг л гүйцэтгэхээр 

бүтээгдэж байгаа юм. Жишээлбэл, 

квант криптограф ашиглаж мэдээ 

шифрлэх ба хэрэв квант түлхүүрийг 

дундаас нь олзолвоос мэдээ тэр дороо 

устгагдана. 

БНХАУ хиймэл дагуулаас 

дамжуулж байгаа өгөгдлийг квант 

шифрлэлтээр шифрлэх хамгийн 

эхний туршилтаа хийжээ.

БНХАУ-ын эрдэмтэд өгөгдлийг 

квант шифрлэлтийн технологи ашиглан 

амжилттай дамжуулсан дэлхийн 

хамгийн эхний орон боллоо. Мо Цзы 

хиймэл дагуул Синлун, НаньШань 

хэмээх ажиглалтын станцууд руу 

мэдээгээ явуулсан байна. Хиймэл 

дагуул болон газар дээрх станцуудын 

хоорондын зай нь 645-с 1200 км байсан 

талаар Синьхуа агентлаг мэдээлсэн 

байна. Мо-Цзы хиймэл дагуулын квант 

холбоог 2016 оны 8 сард эхлүүлсэн 

бөгөөд тус хиймэл дагуулын тойрог 

замын үе нь 90 минут, харин жин нь 631 

кг байв. Өмнө нь квант шифрлэлттэй 

холбоотой туршилтуудыг Европ, АНУ, 

БНХАУ гэх улсууд зөвхөн дэлхий 
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дээр хийж байсан байдаг. Эрдэмтдийн 

хэлж байгаагаар 2030 он гэхэд БНХАУ 

хамгийн найдвартай, халдашгүй квант 

шифрлэлтийн сүлжээг зохион бүтээх 

бөгөөд ямар ч дайралтад өртөхгүй, 

аюулгүй  байдлыг бүрэн хангасан 

байна хэмээн мэдэгджээ.

Мо-Цзы хөөрч байгаа нь

Канадын Уотерлу их сургуулийн 

эрдэмтэд нисч байгаа онгоц болон 

газарт байгаа станц хоёрын хооронд 

хамгийн анх квант сүлжээний сувгаар 

шифрлэлт хийх ажлыг туршсан 

байна. Туршилтыг 14 удаа хийснээс 6 

удаагийн санамсаргүй нууц түлхүүр 

үүсгэх оролдлого нь амжилттай болсон 

гэв. Үүгээр ирээдүйд онгоц болон 

хиймэл дагуулын хооронд туршилт 

хийх боломжтойг харуулжээ.

Ашигласан эх сурвалжийн 

жагсаалт

1. www.tadviser.ru/index.php/

Статья:Квантовый_компьютер_и_

квантовая_связь
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Бүгд “тэдний” ашиг сонирхолд 

нийцэх ёстой

1973 онд цэргийн ховсч 

И.Качалины зохион бүтээсэн “Радио 

ховс” туршилтыг Новосибирскийн 

цэргийн тойргийн 71592-р  хэсэгт 

явуулсан нь хожим бүгдэд тодорхой 

болж нэлээд шуугиан дэгдээжээ. 

Энэ аппарат нь 50 км хүртэлх 

зайд байгаа хүмүүсийг хэт өндөр  

долгионы тусламжтайгаар  унтуулдаг. 

Энэ туршилтын тухай “Хувьсгасан 

цахилгаан болон цахилгаан соронзон 

импульсээр биологийн объектод 

үзүүлсэн нөлөөлөл” гэсэн илтгэлийг 

Оросын ШУА-ийн Радио  техник,  

электроникийн дээд сургуульд 

тавьсан байдаг. Туршилтад ашигласан 

төхөөрөмж нь хэт өндөр  давтамжтай 

цацрагийг гаргаж,  түүний импульс 

хүний тархинд дууны хэлбэлзлэлийг 

үүсгэдэг. Төхөөрөмжийн хүчин чадал 

хотын бараг 100 км квадрат талбайг 

хамран тэндхийн бүх оршин суугчдыг 

гүн нойронд оруулжээ. 

Үүний зэрэгцээ эмнэлгийн нарийн 

шинжилгээгээр  хүмүүсийн бие  

организмын эсүүд мутацид орсон үр  

дүн гарчээ. Туршилтын баримтанд 

академич Кобзарев болон доктор  

Э.Годик нар  гарын үсэг зурсан байдаг.

Лавлагаа: Төслийг нисэх хүчний 

хурандаа генерал В.Н.Абрамов албан 

ёсоор дэмжиж бодит туслалцаа 

үзүүлсэн бол ЗХУ-ын хоёр удаагийн 

баатар нисэх хүчний маршал 

Е.Я.Савицкий ерөнхийд нь удирдсан 

гэдэг.

1980-1990 онуудад Улсыг аюулаас 

хамгаалах хороо  (УАХХ) “Сүлжээний 

арга” гэж нэрлэгдсэн хүн амын 

сэтгэцэд нөлөөллийн боловсруулалтыг 

хийж байсан ба иргэдээс цацруулалтад 

өртүүлж байгаа тухай маш их гомдол 

гарч байжээ. Харин 1993 онд “Шинэ 

сэтгэхүй академи”-ийн семинар  дээр  

энэ гэмт үйлдлийн техникийн талын 

тодруулгыг анх удаа олон нийтэд 

танилцуулжээ. 

ОРОС ДАХЬ “НУУЦ” ТӨСӨЛ

докторант Ц.Насанбат

Түрүүч нь 2019 №3-т

ЗХУ-д хэрэглэж байсан хүн амын 
психотрон боловсруулалтын 

зарчмын схем
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Биоэнергийн генераторын 

хүчдэлийг орон байрны гэрэлтүүлгийн,  

утсан харилцааны,  ТВ-ийн ерөнхий 

антенн,  радионы утас,  дохиоллын 

шугам зэрэг ахуйн сүлжээгээр  

дамжуулан орон байр  руу оруулан 

ажиллуулдаг энэхүү сэтгэцэд 

нөлөөлдөг боловсруулалтын аргыг 

ЗХУ-д өргөн хэрэглэж байлаа. Байрны 

оршин суугчдыг сэтгэцэд нөлөөллөөр  

кодчилсоны үр  дүнд хүмүүст эдгэхгүй 

өвчин,  гэмтэл тохиолдож,  харин 

настай хүмүүс нь цаг бусаар  нас барж 

байв. Хүн амыг кодчилон-зомбичилдог 

дохиоллууд мөн “Маяк” ТВ,  радио  

станцын давтамжаар  дамжуулагддаг 

байсан нь хожим тогтоогджээ.

Лавлагаа: УАХХ-ны хувьд ийм 

боловсруулалтыг 5 ба 6-р удирдах 

газар хариуцаж байжээ. Тавдугаар 

буюу Үндсэн хуулийг хамгаалах газар 

нь ажлыг улс төрийн удирдлагаар 

хангаж байсан бол Зургадугаар газар 

ажлыг шинжлэх ухаан техникийн 

талаар хариуцаж байв. ЗХУ-ын 

УАХХ-ны оператив-техникийн 

хэсгийн дэргэдэх маш нууц №12 

лабораторийн ажилтнууд энэ 

технологийг хэрэглэн маш хүнд гэмт 

хэргийг үйлдэж байсан ба энэ үед ямар 

ч гэм буруугүй олон хүнийг устгасан 

гэж Оросын хэвлэлүүдэд гарсан байдаг.

1986 оны 1 дүгээр  сарын 27-

ны өдрийн ЗХУ-ын Коммунист 

намын Төв Хороо  болон Сайд нарын 

Зөвлөлийн нууц тогтоолоор  “Энергия” 

шинжлэх ухааны аж үйлдвэрлэлийн 

нэгдэл (ШУҮН) үлэмж хэмжээний 

хүн амын зан төлөвийг корректлох 

зориулалттай генераторыг зохион 

бүтээжээ. Энэ аппаратурыг сансрын 

тойрог замд оруулснаар  түүний 

цацралт маш их газар  нутгийг хамрах 

ёстой гэж тооцоолж байсан ч өөрчлөн 

байгуулалтын дүнд бий болсон улс төр,  

нийгмийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан 

санхүүжилт нь зогссон байна.

АНУ болон ЗХУ-д аль хэдийнээс 

богино  долгионы дууны нөлөөллийг 

зэвсэг болгон хэрэглэх судалгаа 

хийгдэж ирсэн юм. Ийм оролдлого  нь 

1974 оноос эрчимжиж,  судалгааны 

ажлууд нь 1989 оны Америкийн 

№4877027 гэсэн дугаар  бүхий 

патентаар  баталгаажсан байдаг. 1991 

онд Орост онолын болон туршилтын 

физикийн шинжлэх ухааны төвөөс 

эрхлэн “Хэт өндөр давтамжийн (СВЧ) 

дууны эффектийн физикийн үндсүүд” 

гэсэн ном хэвлэгдэн гарсан байна. 

Номонд туршилтын үр  дүнд импульст 

СВЧ талбай нь хүний тархины шингэн 

дотор  сонсголын төв рүү хүрдэг дууны 

хэлбэлзлийг үүсгэдгийг тогтоосон 

тухай бичжээ. Улмаар  тархи яг утасны 

харилцуурын мембран шиг ажиллаж 

эхэлдэг. Өөрөөр  хэлбэл дуу авиа хүний 

толгойд шууд цууриатаж байгаа юм 

шиг санагддаг ажээ.

О р о с ы н 

тоншуул буюу 

нууцлаг станц

1976 оны 7 дугаар  

сарын 4-нд 3-30 мГц-

ийн муж дахь дэлхийн радио  холбоог 

секундын 1/10 завсартай үл мэдэгдэх 

импульс тасалсан байна. Уг дохио  

зөвхөн тусгай багажинд бүртгэгдсэн 

төдийгүй ердийн радио  хүлээн авагчид 

тогшиж байгаа лугшилт шиг сонсогдсон 

гэдэг. Барууны орнуудад тэр  дохионы 

эх үүсвэрийг Украины Черногорский 

мужийн Славутич хотоос холгүй байна 
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гэж тухайн үедээ тодорхойлж байв. 

Одоо  бол энэ нь “Чернобыль-2” гэх 

станц болох нь тодорхой болсон. Харин 

Өрнөдөд түүнийг эфирт үүсгэсэн саад 

гэмтлийнх нь төлөө “Оросын тоншуул” 

гэж хочилсон байдаг. 

Лавлагаа: Тэр үед Өрнөдийг 

үймээн сандраан нөмөрч тэдний 

хэвлэлийн эхний нүүрэнд “Оросууд 

пуужин болон онгоцыг ардаа 

үлдээсэн шинэ зэвсэглэл технологийн 

нээлтийн босгон дээр зогсож байна. 

Энэ технологи нь ганц өдрийн дотор 

радио импульс дамжуулах байдлаар 

Америкийн таван ч хотыг сүйтгэх 

боломжтой. Тэдгээр зэвсэг нь бүхэл 

бүтэн ард түмэнд үймээн самуун, 

өвчин зовлон авчирч чадах юм” гэсэн 

нийтлэл гарч байлаа.

Дээр  дурдсанчлан Барууны 

орнуудад Оросын хяналтын РЛС 

буюу Радио  локацийн станцын 

дохио  нь энгийн давтамж ч биш 

харин хүн амын сэтгэцэд нөлөөлөх 

чадвартай нэвтрүүлэг явуулсан гэсэн 

хардлага төрж байв. Энэ хардлагын 

гол санаа нь РЛС-ийн дохио  нь 

хэт нам давтамжинд өөр  дохионд 

хувирч,  хэрвээ энэ нь хүний тархины 

импульсийн давтамжтай давхацвал 

гуниг гутрал,  цочролд оруулдагт мөн 

чанар  нь оршино. Өрнөдийн олон улс 

орнуудын нутаг дэвсгэр  дээр  ийм 

нам давтамжийн дохио  нь Зөвлөлтийн 

хяналтын РЛС-ийн цацруулагчаас 

гардгийг бүртгэн авч байжээ.

“ Ч е р н о б ы л ь - 2 ” 

станцын антен

Харин өнөө үед 

“Черно быль - 2 ” -ын 

талаарх дээр  дурдсан 

зүйлүүд нь зохиомол яриа бөгөөд харин 

дайсны баллистик пуужингуудыг 

харвасны дараах 2-3 минутанд цөмийн 

халдлагыг илрүүлэх зорилготой 

ЗХУ-ын пуужингаас болон сансраас 

эсэргүүцэн хамгаалах системийн нэг 

хэсэг байсан юм гэсэн мэдээлэл нэлээд 

өргөн тархсан. Америкаас ЗХУ хүртэл 

пуужин 25-30 минут нисдэг гэвэл 

эсрэг арга хэмжээ авч амжина. Богино  

радио  долгионы тусламжтайгаар  

1000 км-т тархах чадвартай станцаар  

АНУ-ын нутаг дэвсгэрийг байнга 

хянахаар  ЗХУ төлөвлөсөн байлаа. 

“Чернобыль-2” станц дээрх хүлээн 

авагч антенн тэдгээрийг (пуужинг) 

барьж компьютерээр  боловсруулдаг. 

Гэвч баруунд тийм дохионуудыг хүн 

амын дундах сэтгэцийн тогтворгүй 

хүмүүсийн зан төлөвт нөлөөлөх 

чадвартай гэж үздэг хэвээр  байгаа юм.

1980-аад оны дунд үед мөн 

Киев болон Хабаровскийн ойролцоо  

“Дуга-2” РЛС байгуулсан ч жинхэнэ 

зориулалтаар  нь ашиглаж чадаагүй 

бөгөөд харин Зөвлөлтийн психотрон 

зэвсэг гэсэн утгаар  Өрнөдөд шуугиан 

дэгдээж байсан нь үнэн юм. Барууныхан 

дипломат шугамаар  эдгээр  

станцуудыг хаах гэж хүчлэн оролдож,  

мөн “Чернобыль-2”-ийн дохиог хааж 

сарниулахын тулд Норвегид хүчтэй 

станц байгуулсан байдаг.

Лавлагаа: Дохионы ердийн 

тархалтад саад учруулах энэ 

дамжуулагчийн цахилгаан соронзон 

цацралт нь ионосферт шулуун 

биш эффект үүсгэж чаддаг байжээ. 

Зөвлөлтийн хяналтын РЛС-ууд 

болон “Чернобыль-2” нь түүнийг 

цахилгаанаар тэжээдэг Чернобылийн 

атомын цахилгаан станц 1986 оны 4 

дүгээр сард дэлбэрэх хүртэл идэвхтэй 



24 “ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë.  2020 ¹ 1 (49)

ажиллаж байсан.

Дээрх байдлаас харахад анхнаасаа 

ямар  зорилгоор  боловсруулагдсан,  

мөн ямар  систем ашиглаж байснаар  

нь:

 - Агаараас эсэргүүцэн хамгаалах 

төхөөрөмж-хэрэгсэл байсан уу?

 - Эсвэл Өрнөдийн орнуудын хүн 

амд сэтгэц нөлөөллийн үйлчлэл 

үзүүлэх байлдааны зэвсэглэл 

үү?  гэдгийг гагцхүү урьдчилан 

таамаглаж л болохоор  нууц 

хэвээр  үлдсэн гэж үзэх 

үндэстэй.

Украины эрдэмтэн В.Седлецкий 

1965 оноос эхлэн Киевийн материал 

судлалын хүрээлэн дээр  анхны 

сэтгэцийн зэвсгийн боловсруулалтын 

төсөлд оролцсон хүн юм. 1982 онд 

түүнд ЗХУ-ын Коммунист намын Төв 

Хорооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 

Ю.Андропов “Сэтгэцэд нөлөөллийн 

удирдах төв”-ийг Украинд байгуулах 

үүрэг өгсөн ба уг төвийн гол лаборатори 

нь Чернобылийн АЦС-аас 30 км-ын 

зайд газар  доорхи байгууламжид 

байрлаж байв. Тэнд сэтгэцэд нөлөөлөх 

генераторын хэд хэдэн хэлбэрийг 

боловсруулан,  туршилтууд явуулжээ. 

В.Седлецкийн мэдэгдсэнээр  хяналтын 

үйлдэл гүйцэтгэдэг хүчтэй радио  

локацийн станцын иж бүрдэл нь 

сэтгэцэд нөлөөллийн асуудалд 

хамаардаг ажээ. Станцын иж бүрдэлд 

нь объект (хүн)-ыг цацрагт өртүүлэн 

тета-дельта хэмнэлээр  тархийг 

удирдаж ажилладаг үелзлэлийн 

антенны сараалжнууд багтдаг байв. 

Чернобыль-2 (Дуга-2) болон 

Красноярск-26 (Дарьяал-У) гэсэн 

хяналтын станцууд дээр  удирдлагын 

зорилтыг боловсруулж байсан бөгөөд 

эдгээр  нь “Бөмбөлөг” (“Шар”) гэсэн 

нууц нэртэй сэтгэцийн нөлөөллийн 

системд хамрагддаг байв. В.Седлецкий 

энэ мэдээллийг бүр  Л.Брежневийн 

үед 1970-аад оны сүүлээр  “УАХХ-

ны нууцууд” гэсэн дотоодын хэвлэлд 

нийтэлсэн байдаг. Америкийн тал 

1987 онд ЗХУ-ыг зөвхөн өөрийн улсын 

нутаг дэвсгэрийг харьяалах чадвартай 

(техникийн үзүүлэлттэй) РЛС-г 

байгуулахыг зөвшөөрсөн “Пуужингаас 

эсэргүүцэн хамгаалах системийг 

хязгаарлах тухай” 1972 оны ЗХУ-

АНУ-ын хоорондох гэрээг зөрчлөө 

гэж буруутгаж байсан нь сонирхолтой 

бөгөөд логикоор  бодвол хүн амын 

сэтгэцэд үйлчлэх ажил хийгдэж 

байсныг батлах мэт. 

Үүнээс шалтгаалж,  мөн техникийн 

тодорхой зорилтыг шийдвэрлэж 

чадахгүй байсан тул “Красноярск-

26”-д багтаж байсан “Дарьяал-У” 

хэлбэрийн станцыг цаашид бүтээх 

ажил зогссон байдаг.

“Дарьял-У” 

буюу 

Красноярск-26 

радио локацийн 

станц

1986 оны 1 дүгээр   сарын 27-

ны ЗХУКН-ын Төв Хороо  ба СнЗ-

ийн №137/47 нууц тогтоолд “Амьд 

объектууд, тухайлбал хүнийг удирдах 

нь” хөтөлбөрийг боловсруулах тухай 

заасан байв. Удалгүй энэ хөтөлбөрийг 

өргөн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажил 

эхэлж,  олон нийтийн байгууллагууд,  

цэргийн болон батлан хамгаалахын 

үйлдвэрүүд татагдан оржээ. Гэнэт улс 

орны хэмжээнд сонин хачирхмаар  

осол сүйрлүүд ар  араасаа эхэлж,  
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1986 оны 4 дүгээр  сарын 26-ны 

Чернобылийн АТС-ын осол,  1986 оны 

8 дугаар  сарын 31-ний Адмираль 

Нахимовын зорчигч тээврийн хөлөг 

онгоц сүйрсэн,  1988 оны 12 дугаар  

сарын 7-ны Армены хойд хэсэгт асар  

хүчтэй газар  хөдлөлт болсон,  1989 

оны 6 дугаар  сарын 3-4-ний шөнө 

Уфа хотын орчимд хий дэлбэрч хоёр  

галт тэрэг бүрэн дэлбэрсэн байна. 

Гамшгийн хэмжээний иймэрхүү осол 

сүйрлүүд ямар  нэгэн “далд нууц” 

хүчний эрхшээлээр  явагддаг,  үгүйг 

шинжлэх ухааны хувьд бодитойгоор  

тайлбарлаж чадаагүй байна.

Сэтгэцэд нөлөөт террорын 

хохирогчид

Пси үйлчлэл улс төрийн 

хүрээнийхний дунд маш идэвхтэй 

хийгдэж байсныг дараах хоёр  

жишээнээс харж болно. ЗХУ-ын 

Үндэсний аюулгүйн зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга Р.Хасбулатов 1992 оны 

1 дүгээр  сард цахилгаан соронзон 

долгионы хэт өндөр  түвшингийн 

цацралтаас болж өөрийн орон байраа 

орхиход хүрч байсан тухайгаа 

мэдэгдэж байжээ. Онц байдлын улсын 

хорооны хуйвалдаан нуран унасны 

дараа,  1991 онд хоёрхон сарын дотор  

Коммунист намын аппаратад ажиллаж 

байсан өндөр  албан тушаалтан,  улсын 

нууц тээгч,  намын алт,  хөрөнгийн 

учрыг мэддэг 1746 хүн амиа хорлон 

нас барсан байдаг. Тэдний нэлээд нь 

“амиа хорлосон” гэсэн албан ёсны 

дүгнэлттэй байсан нь их хачирхалтай 

юм. Тухайлбал:

 - ЗХУ-ын ДЯЯ-ны сайд,  Онц 

байдлын хорооны гишүүн 

Б.К.Пуго,  түүний эхнэр  

өөрсдийгөө гар  буугаар  

хөнөөсөн;

 - ЗХУ-ын маршал,  

Ерөнхийлөгчийн зөвлөх 

С.П.Ахромеев ажлын өрөөндөө 

суугаа байдалтай боомилж 

үхсэн;

 - ЗХУКН-ын Төв Хорооны 

хэрэг эрхлэх газрын (намын 

санхүүг хариуцдаг байсан 

гэх) Н.Е.Кручин тодорхойгүй 

шалтгаанаар  өөрийн амьдардаг 

байрны 5 давхраас унаж нас 

барсан;

 - Н.Кручины өмнө алба хашиж 

байсан 81 настай Г.Павлов 

байрныхаа цонхоор  унаж үхсэн 

гэх мэт.

Ийнхүү амьдралтай “тооцоо” 

хийсэн мэдээнүүдийн цаг хугацааны 

давхардал,  адил төстэй байдал 

нь ямар  нэг далдын хүчний нууц 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг өөрийн 

эрхгүй санагдуулдаг. 

1990-ээд оны эхээр  Оросын 

Ерөнхийлөгч Б.Ельцины ажлын өрөөг 

шалгах явцад хамгаалагчид шүүгээний 

ард цацруулагч антенн байхыг ажиглан 

илрүүлжээ. Тэр  антенны үйлчлэлийг 

Ерөнхийлөгчийн өөрийн биш зан 

төлөвийн байдалтай (огцом уурладаг,  

сэтгэлээр  унадаг,  цочирдсон 

байдалтай бие  нь жихүүцдэг) холбон 

үзэж байв. Уг төхөөрөмжийн үзүүлэлт 

тодорхойгүй,  маш хүчтэй байсан 

гэж техникийн хэлтсийн ажилтан 

тайлбарласан байдаг ба дараа нь уг 

төхөөрөмж аюулгүйн албаны ажлын 

өрөөнөөс учир  битүүлгээр  алга болсон 

байна.

Лавлагаа: ЗХУ-ын үед 

“Комсомольская правда” сонин дээр 

хууль сахиулах байгууллагуудын 

ажилтнууд ч цацруулалтаас 
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хамгаалагдаж чадахгүй байгаа тухай 

гарчээ. Тухайлбал, Киевээс хурандаа 

С.Навуков, Днепропетровскаас тусгай 

албаны ажилтан байсан И.Г.Машенко, 

Ригад Латвийн цагдаагийн хошууч 

Н.Половко, ДХЯ-ны ажилтан 

А.Петухов нар сэтгэцэд нөлөөлөх 

террорт өртсөн тухай мэдэгдэж 

байв. 

Сэтгэцэд нөлөөлөх террорт 

хохирогчдыг хамгаалах Оросын хороог 

Москвагийн ойролцоох Зеленоградын 

эмнэлгийн албанаас чөлөөндөө гарсан 

Иван Беркутов гэгч анх байгуулжээ. 

Энэ хороо  хүмүүсээс өөр  дээр  нь 

туршилт хийж байсныг өгүүлсэн,  

туршилтын золиос болсон гэх 500 

гаруй хүний жагсаалтыг гаргаж,  олон 

зуун захидал цуглуулсан байна.

Сэтгэцэд нөлөөлөх довтолгоог хүн 

рүү төдийгүй тодорхой байгууллага 

руу ч чиглүүлэн ажиллуулж байв. 

Тухайлбал,  2005 онд Киевийн “Виша 

школа” хэвлэлийн газраас сэтгэцэд 

нөлөөлөх халдлага болсон тухай 

мэдэгдэж,  хоёр  долоо  хоног ажлаа 

зогсооход хүрч байжээ. Сэтгэцэд 

нөлөөлөх психотропын бэлдмэлийн 

зэрэгцээ долгионы зэвсэг хэрэглэж 

тэдний байрыг боловсруулалтад 

өртүүлсэн нь тодорхой болсон байдаг.

Лавлагаа: Захирлын өрөөнд хэсэг 

хугацаанд ажилчид байхад хүчтэй 

харшлын шинж тэмдэг илэрч байв. 

Тодорхой хугацаа өнгөрөхөд бусад 

өрөөнүүдэд ээлж дараалан үнэр 

гарч эхэлсэн ба энэ үнэр нь барааны 

саван болон химийн бодисуудыг 

санагдуулмаар байсан гэдэг. Хэвлэлийн 

газрын даргын гэрт цацрагийн 

төхөөрөмжийг нууцаар тавьсан 

байсан тул амьдрах ямар ч боломжгүй 

болж байраа сольжээ. Зарим 

ажиллагсад долгионы төхөөрөмжийн 

үйлчлэлийг өөр дээрээ мэдэрч, тэдгээр 

хүмүүс уур уцаартай болж, эрүүл 

мэндийн хувьд их хохирчээ. Ажилчид 

албан газраасаа гадагш гараагүй байх 

үедээ сэтгэцийн байдалд нь өөрчлөлт 

орж буйгаа мэдэрдэг байсан гэдэг.

Мөн 2010 онд “Савик Шустер” 

студийн эсрэг сэтгэцэд нөлөөлөх 

үйлдлийн зэрэгцээ цахилгаан соронзон 

долгионоор  электрон төхөөрөмжид нь 

халдлага хийгдсэн байна. Анхны учрал 

11 дүгээр  сарын 7-нд эфирт “Үг хэлэх 

эрх чөлөө” нэвтрүүлэг явах ёстой өдөр  

болсон гэдэг. Оройн 19.30-д ямар  нэг 

шалтгаанаар  бүх тоног төхөөрөмж 

“таг” ажиллахгүй болж,  6 минут 

үргэлжилжээ. Зураг авалтын үед бусад 

техник хэрэгслүүд бас л ажиллахгүй 

болов. Тухайлбал,  студын хоёр  аппарат 

жагсаалаас гарч,  гар  утас,  интернэт,  

радио  камер  эвдэрчээ. Шустерийн 

яриагаар  зураг авалтын талбайд 

оролцсон хүмүүс эрүүл мэндийнхээ 

байдлын талаар  гомдол гаргаж,  зарим 

нь халуурч,  их бухимдан ханиалгаж 

байсан бөгөөд эдгээр  хүмүүсийг үзсэн 

эмч нар  өвчтөнүүдийн байдлыг хүчтэй 

тархи хөдөлсөн л гэж оношилжээ. 

ОХУ-ын БХЯ-ны сайд 

А.Сердюковын 2012 оны 2 дугаар  

сард хэлснээр,  Оросын шинэ төрлийн 

зэвсгийн талаарх судалгааны ажлын 

явц,  төлөвлөлтийн талаар  2012 оны 12 

Психотрон террорын 
эсрэг цуглаан. ОХУ, Москва 

хот, 2010 он
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дугаар  сарын дотор  “Хэтийн ирээдүйн 

батлан хамгаалах шинжлэх ухааны 

судалгааны боловсруулалтын шинэ 

агентлаг” боловсруулан Ерөнхийлөгчид 

танилцуулах ёстой байв. Цахилгаан 

соронзон зэвсгийг зохион бүтээх 

судалгааг 1950-аад оноос Орос болон 

АНУ-д явуулж эхэлсэн гэж Английн 

“Mail on Sunday” сонинд тэмдэглэж 

В.Путин санаачилгыг Америкчуудаас 

булаан авлаа гэж бичиж байжээ. 

Нийтлэлд БХЯ-ны судалгааны 

төвийн дарга А.Цыганокын Оросын 

ОНМХ-д өгсөн тайлбараас ишлэл авчээ.

Үүнд: “... Шинэ зэвсгийн нэг хэлбэр 

болох инфра авиаг жагсаал цуглааныг 

тараан хөөхөд хэрэглэж байсан. Уг 

цацрагийг хүн рүү чиглүүлсэн даруй 

шууд температур нэмэгдэж улайссан 

хайруулын таваг дээр суух шиг болно. 

Одоо хүртэл түүний цацруулалтын 

алсын зайг тодорхойлоогүй, тусгай 

бэлтгэлтэй бүлгийн хүмүүс хүртэл 

түүний түвшинг тэсвэрлэж чадахгүй 

байгаа” гэж ярьжээ. Ийм төрлийн 

зэвсгийг хэрэглэхэд удаан хугацаанд 

гарах уршиг дагавар  одоогоор  

тодорхойгүй байгаа юм.

Энэ үйл явдлууд нь 

психотроникийн хэрэглээ нь хяналтгүй 

бас өргөн хүрээтэй болсон,  мөн бид 

дэлхийн гуравдугаар  психотрон дайны 

тухай ярьж болохыг үзүүлж байна гэж 

Оросын хэвлэлүүдэд мэдээлэл гарч 

байв. 

Пси зэвсгийн хэрэглээ хязгааргүй 

байгаа нөхцөлд тийм гэмт хэргийг 

хааж зогсоох хууль,  технологи 

болон техникийн хэрэгсэл алга байна. 

Өнөөдөр  хэн ч гэмт хэргийн цацралтаас 

баталгаатай хамгаалагдаж чадахгүй.

Хэт өндөр давтамж чихэнд 

аюултай юу?, сэтгэцэд нөлөөтэй юу?

1956 оны үеэс хүний сонсголын 

эрхтний мэдрэмжинд анх удаа 

анхаарал хандуулж эхэлжээ. Тэр  

үед цацруулагч антенны үйлчлэлийн 

тодорхой бүсэд байсан Оросын цэргийн 

нэгэн радиолокацын станцын ажилчид 

ямар  нэг дуу авиа сонсогдож байна 

гэж хэлжээ. 

Тэгээд энэхүү онцгой үзэгдлийг 

хулгана,  туулай болон дельфин дээр  

судалж эхэлсэн байна. Датчикийн 

тусламжтайгаар  эдгээр  амьтдын 

тархины сонсголын хэсгийн хариу 

үйлдлийг тэмдэглэн авч байв. Заримдаа 

эрдэмтэд сайн дурын хүмүүс дээр  

ажиллаж хэт өндөр  давтамжийн 

чиглэгдсэн импульсүүд нь хүний 

толгойд юу ч юм чангаар  исгэрч,  

шаржигнах,  цангинаж жингэнэж байх 

шиг мэдрэмжийг төрүүлж байгааг 

тогтоожээ. Илүү нарийн ажиллагаатай 

аппарат хүний тархинд хэний ч 

юм яриаг хүргэж чадах юм байна 

гэсэн дүгнэлт туршилтын явцад 

хийгджээ. Зарчим нь тодорхой. Энэ 

бол хэт өндөр давтамжийн цацрагт 

дууны хэлбэлзлэлийг шилжүүлсэн 

хувиргалт юм. Тиймээс түүнийг 

сонсож болно. 

Лавлагаа: Профессор 

С.Горжаковын зохион бүтээсэн 

багажинд сайн дураараа суусан 

сэтгүүлчийн дурсамжид: “Харахад 

жирийн л рефлектор, нэрийг нь 

Луч-031 гэдэг байсан. Багажнаас 3 

метрийн зайнд суусан би эхлээд өөр 

дуу хоолойгоор хэлж байгаа тушаал 

сонсож байв. Би өөрөө өөртэйгөө ярьж 

байх шиг байлаа. Тэр надад ингэж 

давтав: зүүн гараа өргө, баруунаа 

өргө гэх мэт командуудыг өгч байлаа. 
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Би командыг биелүүлэхийг хүсээгүй 

боловч ямар нэг хүч энэ хэлж байгаа 

дасгалуудыг хийхийг яг тулгаж байсан 

юм. Би гэнэт гараа саван инээж юу ч 

юм ярьж гарсан. Би өөрийгөө хянаж 

чадаагүй. Яг л дотор талд өөр хэн 

нэгэн байх шиг байв. Оператор зөвхөн 

компьютерийг унтраасны дараа л 

бүх зүйл дуусч, надад цөвүүн айдас л 

үлдсэн” гэжээ.

Яг ийм туршилтыг академич,  

психотехникийн хүрээлэнгийн захирал 

И.Смирнов бас хийсэн байдаг. Тэрээр  

эмнэлгийн судалгаа мэт харагддаг 

туршилт судалгаануудыг явуулдаг 

байсан бөгөөд бүтээлийн ихэнх 

патентаа ЗХУ-ын үед тусгай комиссоор  

оруулж авсан байна. Тархинд зайнаас 

үйлчилж настай хүмүүсийн сэтгэцийн 

өөрчлөлтийг эмчлэх ач буянтай 

зорилготой юм шиг харагдаж байвч 

мөн чанараараа бол радио  дуу авианы 

нөлөөллийг судалж байсан ба тэгээд ч 

амжилтад хүрсэн юм. 

Харин сонсголын нөлөөллийн 

судалгаа өнөө үед ямар  байдалд байгаа 

нь тодорхойгүй. Хэт өндөр  давтамжийн 

цацруулалт тархинд дуу авиа үүсгэдэг 

гэдэг нь энэ төрлийн үйл ажиллагааны 

эцсийн цэг мөн үү?. Нэг хэсэг нь 

цацруулалт гавлын ясыг чичиргээнд 

оруулдаг,  нөгөө хэсэг нь дууны 

хэлбэлзэл нь тархины шингэнд үүсч 

цацралтын импульс нь энэ хэлбэлзэлд 

цохилт өгдөг гэж үздэг. Эрдэмтэд 

боловсруулалтыг үргэлжлүүлж байгаа 

бололтой.

Түүнчлэн Оросын цэргийнхэн 2010 

оноос үелзлэлийн зэвсгийн салбарт 

ажиллаж байна. Буудлагын туршилтын 

талбай дээр  цахилгаан соронзон 

цацрагаас хамгаалахаар  СКЭМИ 

“Снайпер” гэдэг 450 мВт хүчтэй 

үелзлэлийн хөдөлгөөнт цацруулагч 

цэргийн техникийг туршсан байна.

Дуу авианы 

зэвсэг

Дууны долгионы хүнд үзүүлэх 

энергийн нөлөөллөөс гадна дуу авиаг 

“мэдээлэл зөөгч” байдлаар  мэдээллийн 

хүчин зүйл болгон хэрэглэх бололцоо  

байдаг эсэх судалгаа цэргийн болон 

иргэний байгууллагуудад явагдаж 

байна. 

Лавлагаа: (2012.08.09. Интернэт 

сайт. Жагсагчдын эсрэг цацраг 

туяаны зэвсэг бэлтгэжээ) Орост 

улс төрийн дотоод байдал ирэх 

намар хурцдах төлөвтэй байна. Төр 

засаг цуглаан болон эсэргүүцлийн 

жагсаал нь олон нийтийг хамарсан 

эмх замбараагүй байдал үүсгэхээс 

болгоомжилж байгаагаас БХЯ-

ны Шинжлэх ухааны судалгааны 

хүрээлэнгийн мэргэжилтнүүд 

хүнийг шууд хөнөөхгүй үйлчлэлийн 

цахилгаан соронзон зэвсгийг туршиж 

эхлээд байна. Уг хүрээлэнгийн 

тасгийн дарга, дэд хурандаа Д.Сосков: 

“хүнд үхлийн хөнөөлгүйгээр үйлчлэх 

зориулалттай энэ төхөөрөмжийн 

гэмтээх хүчин зүйлд хэт өндөр 

давтамжийн цахилгаан соронзон 

цацруулагч хэрэглэдэг. Чиглэгдсэн 

цацраг нь хүнд тэсвэрлэхийн аргагүй 

өвдөлтийн мэдрэмжийг үүсгэдэг” 

гэжээ. Төхөөрөмжийн хүчтэй цацраг 

нь хүний арьсны дээд давхаргад 0,1 

мм гүнд хүрч тэнд байгаа чийгтэй 

(ус) харилцан үйлчлэлцдэг, харин 
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дотоод эрхтнүүдэд үйлчлэл огт 

байхгүй ажээ. Энэ тохиолдолд хүн 

арьсны гадна талдаа дулааны шоконд 

хүргэж чадах хүчтэй хорсолт, 

халуун оргилтыг мэдэрч рефлексээрээ 

үл харагдах хөнөөлтэй цацрагаас 

зугтаахыг оролдоно. Усаар шүршигч, 

нулимс асгаруулагч болон резинэн 

бороохоотой зэрэгцэн цахилгаан 

соронзон цацраг нь удахгүй жагсаал, 

цуглааныг тараах үед цагдаагийн 

үндсэн зэвсэг болох юм.

Академичийн боловсруулсан 

“аймшигт” технологи

Үхлийн хөнөөлгүй зэвсэг буюу 

психотрон зэвсгийн тухай бичвэр,  

баримтат кинонд Оросын академич 

асан Игорь Смирновийн нэр  олонтаа 

дурдагддаг. Түүний нэлээд алдартай 

бүтээлд дуу авианы босгоны кодчилсон 

диспарантны видео  буюу “Бодол 

уншигч” (Mind Reader) аппарат 

зүй ёсоор  орно. Мөн учир  битүүлэг 

“Босгоны кодчилол” нь энгийн хэрнээ 

нэлээд ярвигтай төхөөрөмж юм. Уг 

төхөөрөмж нь хүний ухамсрыг тойрон 

гарч,  бодол санаанд нь нэвтэрч зан 

төлөвийг нь хөтөлбөрчлөн,  түүний 

хариу үйлдэл болон сэтгэл хөдлөлийг 

удирдсанаар  хүний далд ухамсарт 

нөлөөлөх боломжийг өгдөг ажээ. 

Уг кодчиллын технологи нь нэг 

талаас их энгийн. Үндсэн дуу авианы 

жагсаалтад - хөгжим,  ТВ болон радио  

нэвтрүүлгийн дуутай хавсаргасан 

дууны өөр  дохио  оруулдаг. Энэ өөр  

дохио  бол ятгалгын мэдээлэл юм. 

Өнгөлөн далдлагдсан кодлогдсон дохио  

нь дуу авианы нам түвшинд бичигдсэн 

байх бөгөөд сонссон хүн үүнийг бараг 

ухааран ойлгодоггүй. Түүнээс гадна 

уг дохиог тодорхой алгоритмаар  

кодчилж дохионы бичлэгийн хурдыг 

нэмэгдүүлэх буюу багасгах боломжтой 

байдаг нь өнгөлөн далдлалтыг улам 

сайжруулдаг. Ийм холилдсон дохиог 

хүн ухаарч ойлгож чадахгүй,  харин 

далд ухамсар бол олон удаа давтагдсан,  

ятгалгын гол утга санаа нь зайлшгүй 

хийх гол удирдамж чиглэлийг үүсгэж 

байгаагаар  нь түүнийг маш сайн 

боловсруулан хүлээж авдаг байна.

Академич И.Смирновыг дэлхий 

дахинд психотрон зэвсгийн анхны 

зохион бүтээгчийн нэг,  Оросын 

психотрон зэвсгийн 

эцэг гэж ярьдаг. 

Тэрээр  амьд сэрүүн 

байхдаа ийм яриаг 

үгүйсгэдэггүй байв. 

Харин ч эсрэгээр  

өөрийн бүтээсэн 

пси технологи яаж ажилладагийг 

хүртэл үзүүлдэг байжээ.

1993 оноос пситехнологийн онолын 

судалгаа тодорхой үр  дүнд хүрч 

эхэлсэн бөгөөд энэ тухай аливаа яриа 

өгүүлэл болгон шуугиан тарьж байжээ. 

Хамгийн ихээр  психотрон зэвсэгт 

(СэНЗ) энэ яриа хамаарагдаг байв. 

И.Смирновоос энэ тухай асуухад тэрээр: 

“Үнэхээр психотрон зэвсгийг хийсэн. 

Гэхдээ зөвхөн өвчинтэй тэмцэхийн 

тулд. Манай өвчтөнгүүдэд эмчилгээ 

эхлэхээс өмнө психозондын сеансыг 

явуулдаг. Хүнийг компьютерийн 

өмнө суулгаж хуруунд нь судасны 

цохилтыг тодорхойлдог тусгай 

датчик өмсгөдөг. Ингээд монитор 

дэлгэц дээр зөвхөн эмч нарын ойлгох 

тоонуудыг жирэлзэн өнгөрүүлдэг. 

Хүний далд ухамсар энэ тоонуудын 

цаана нууц далдалсан үгийг хүлээж 

авдаг. Хэрэв өвчтөн архи хэтрүүлэн 

хэрэглэдэг бол “согтууруулах ундаа, 
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архи, согтуурал” гэсэн үгэн дээр 

судасны цохилт заавал эсрэг хариу 

үзүүлдэг, хэрэв хавдраар өвдсөн бол 

“хавдар, хавдар судлал, цацраг” гэсэн 

үгэн дээр зүрхний цохилт өндөрсдөг. 

Асуудлыг олж мэдсэн бол өвчнийг 

эмчилж болно” гэж тайлбарласан юм. 

Лавлагаа: “Сэтгэцийн зондын 

систем”-ийг зохион бүтээж 

амжилттай туршсаны дараа 

И.Смирнов маш хурдан үзэгдэхээ 

больсон байдаг. Түүнийг АНУ-д пси 

технологийн судалгааг худалдсан гэж 

УАХХ-ныхон хардаж байжээ. 

Оросын тусгай албадын 

захиалгат ажил болох бодол санаа,  

мэдээллийг хүний тархины гүнээс 

шууд уншдаг энэ “гайхалтай” систем 

нь худал яриаг шалгадаг полиграфын 

аппаратаас ялгаатай нь түүнийг 

хуурах боломжгүйд оршино. Академич 

НЛП (мэдрэлийн үгэн хөтөлбөрчлөл)-

ээр  идэвхтэй ажиллаж байсан 

бөгөөд боловсруулсан төхөөрөмжөө 

“Сэтгэлийн мэс заслын хутга” гэж 

нэрлэдэг байжээ. Психотроникийг 

онолын хувьд улам боловсронгуй 

болгож атомын бөмбөгнөөс илүү 

аймшигтай,  хөнөөн сүйтгэгч зэвсгийг 

хийж болно. Энэ технологи нь хүний 

зан төлөвийг удирдаж,  бодол санааг яг 

консервны лааз шиг онгойлгож,  тусгай 

албаны операторын хүсэлд тохируулан 

тархийг өөрчилж чадна гэж тэр  хэлдэг 

байлаа.

Үүний тулд аудио-видео  

психокоррекцийн үйлчлэл байдаг юм. 

Хүн диск сонсох,  эсвэл жирэлзсэн 

тоонуудтай дэлгэц үздэг. Дискэн 

дээр  сонгодог хөгжмийг зарим нэг 

шуугиантай хамтатган бичнэ. Чухам энэ 

шуугианы ард бидний далд ухамсарт 

үйлчлэх кодлогдсон мэдээлэл нуугдсан 

байгаа. Нэлээд хэдэн психокоррекцийн 

сеансын дараа хүн,  түүний бие  

организм гаднаас оруулсан мэдээллийн 

дагуу зохицон ажиллаж эхэлдэг ажээ. 

Психотехнологи - энэ бол 

хоёрдмол үйлдэлтэй технологи юм. 

Түүнийг өвчин эмчлэхэд болон бусад 

хүнлэг бус зорилгоор  ч ашиглаж болно. 

Хүний далд ухамсарт телефон утас,  

радио,  ТВ-ээр  дамжуулан үйлчилж 

болно. Мөн интернэт,  тэр  ч бүү хэл 

сонингийн нүүрээр  ч үйлчилж болно. 

Та огт гэм хоргүй хүүхэлдэйн кино  

үзэж,  радиогоор  мэдээ сонсож байхдаа 

танд юу ятгаж байгааг таамагладаггүй.

2002 оны орчим И.Смирновтой 

хийсэн ярилцлагаас товчлон 

танилцуулъя.

Асуулт: Таны технологийг улс 

төрчид,  тусгай алба,  бүр  террористууд 

хэрэглэж болох уу?

Хариулт: Мэдээж тэд манай 

программын алгоритмыг олж авч 

болох байх. Гэхдээ бидний хэмжээний 

боловсруулалтыг хийж чадахгүй. 

Тэдэнд юу ч өгөхгүй. Хүнийг алан 

хядлага хийх чадвартай зомби болгож 

чадах психотехнологийн биш бусад 

олон аргууд угаасаа байж байгаа шүү 

дээ.

Асуулт: Тэгвэл жишээ нь,  

Бесланы барьцаалалтын ажилд та 

тусалж болох байсан уу?

Хариулт: Хэрэв тусгай албад 

бидэнд хандсан бол тийм хэмжээний 

хүн золиослогдохгүй байх байсан. 

Тэд яагаад ингээгүйд би гайхдаг. 

Дубровкад барьцаалалт явагдахад над 

руу утасдаж туслахыг хүссэн. Хоёр  

хоногийн хугацаа тогтоосон. Чих бараг 

хүлээж авахааргүй боловч хүмүүс 

(террористууд)-ийг бидэнд хэрэгтэй 

үйлдэл хийхэд өдөөх тодорхой 



31“ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë.  2020 ¹ 1 (49)

мэдээллийг агуулсан зөөлөн дуу 

шуугианыг аудио  зөөгчид бичиж бид 

ажлаа хэзээ ч эхлэхэд бэлэн болгосон 

байсан. Гэвч тэр  үед шуурхай штабаас 

дайрч орох шийдвэр  гаргасан ба олон 

хүмүүс үрэгдсэн шүү дээ. 

Манай хамт олон нэг туршилт 

хийсэн. Террорист сэдэл зорилготой 

этгээдийг онгоцны буудлын нэвтрэх 

хэсэгт илрүүлж чадах аппарат,  

метроны аудио-психокорректлогч 

программыг зохион бүтээхэд тусалж 

чадах уу?  гэсэн хүсэлт бидэнд тавьж 

байсан. 

Асуулт: Хэрэв психокоррекц нь 

хүний зан төлөвт нөлөөлдөг юм бол 

энэ нь түүний ухамсрыг өөрчилж 

болно  гэсэн үг. Тэгэхээр  метроны 

психокорректлогч программ нь хүнийг 

алгуурхан өөрчлөхгүй юу?

Хариулт: Үгүй нөлөөлөхгүй. Энэ 

программ нь аливаа үйлдлийг хийх 

эсвэл хийхээс татгалзах нөлөөллийг 

үзүүлдэг. Хүнийг өөрчлөх тухайд бол 

үүнийг зөвхөн одоо  байгаа хүрээнд 

хийж болно. Бид хүмүүс өөрчлөгдөхөд 

нь тусалдаг,  гэвч ямар  ч тохиолдолд 

албадан тулгалт хэрэглэдэггүй. Гэвч 

сүүлийн үед хүмүүсийг өөрчлөхийг 

биш харин “удирдагдах боломжтой 

хүмүүс”-ийг бий болгох боломжийг 

тусгай албад,  тэр  байтугай гэмт 

хэрэгтнүүд сонирхож байна. Манай 

орны сэтгэц мэдрэлийн төвүүдэд ийм 

гэмтэл согогтой мянга мянган өвчтөнүүд 

байгаа. Тэд өөрийнхөө нэр,  төрсөн 

газраа ч санадаггүй. Ямар  ч хамаатан 

садангүй гэдэг. Тийм хоёр  өвчтөн дээр  

би ажиглалт хийсэн. Манай технологи 

хүртэл тэдний ой санамжийг сэргээж 

чадаагүй. 

Асуулт: Хүн өөрийн тархины 

боломжийн багахан хувийг л ашигладаг 

гэдэг. Тархийг хамгийн дээд хэмжээнд 

ажиллуулахын тулд ямар  эмчилгээ,  

эсвэл ямар  эм хэрэглэх хэрэгтэй вэ?

Хариулт: Үүнийг ямар  ч эмээр,  

ямар  ч эмчилгээгээр  хийж болохгүй. 

Яагаад гэвэл бидний биеийн ихэнх 

хэсэг огт хүрэхийн аргагүй,  далд 

нууцлагдмал ертөнц юм. Энэхүү 

хүрэхийн аргагүй хэсгийг хэрэглэхийн 

(судалж,  ажиллагаанд оруулах гэх 

мэт) тулд бүх амьдрал ч хүрэлцэхгүй 

юм. Бусдын санаа далд байдаг гэж 

үнэн. Компьютер  психотехнологийн 

тусламжтайгаар  бид энэхүү хүрэхийн 

аргагүй харанхуйн бүх хэсгийг биш 

харин тодорхой хэсгийг л гэрэлтүүлж 

чадна. 

Асуулт: Академич Сахаров 

дэлхийд үйл олноор  устгах зэвсэг 

бэлэглэсэндээ өөрийгөө уучилж 

чаддаггүй гэж ярьдаг. Психотехнологи 

бас тийм зэвсэг болж магадгүй. Таныг 

хүн төрөлхтний ирээдүйн тухай 

аймшигт зүүд зовоодог уу?

Хариулт: Зовоодоггүй ээ,  дэлхий 

дээр  атомын бөмбөгнөөс гадна бас 

хүн төрөлхтөнд үнэлж баршгүй 

тус үзүүлж байгаа АЦС хүртэл 

бий. Психотехнологи түүнтэй адил 

хоёрдмол шинжтэй. Одоогоор  түүний 

ашиг тус нь хор  уршгаасаа хамаагүй 

их байгаа.

25 дугаар кадр

ОХУ-ын Хэвлэл мэдээллийн 

яамны 2000 оны 8 дугаар  сарын 18-

ны өдрийн шийдвэрээр  Екатеринбург 

хотын АТН ТВ-ийн компанийг эфирт 

25 дугаар  кадрын нөлөөг ашигласан 

гэж үзэн нэвтрүүлэх эрхийг нь 

хасч байжээ. Бүх Оросын телевиз,  

радиогийн судалгааны хүрээлэнгийн 

мэргэжилтнүүд тус компанийн 
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эфирийн дүрс бичлэгт магадлан 

шинжлэл явуулсны дараа ийнхүү уг 

арга хэмжээг авсан байна. “Суугаад 

зөвхөн АТН-ийг үз” гэсэн үгэн уриатай 

нэг дүрст эвлүүлсэн тавилт гарсан ба 

шинжээчид нэг кадрын тавилтыг олон 

удаа ашиглах нь сэтгэцэд нөлөөлөх 

технологийн тогтсон арга зүй мөн гэсэн 

дүгнэлт гаргасан юм.

Орост хүний далд ухамсарт 

нөлөөлөн үйлчлэх далд оруулга 

ашиглахыг Олон нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслийн тухай хуулийн 4-р  

зүйл,  мөн Зар  сурталчилгааны 

тухай хуулийн 10-р  зүйлээр  тус тус 

хориглосон байдаг.

Телевиз боловсронгуй болж 

хөгжихийн хэрээр  хүний сэтгэцэд 

нөлөөлөх үйлчилгээ улам өргөсчээ. 

Оросын нэртэй сэтгэц судлаач эмчийн 

зурагтаар  ярьснаас үзэхэд онцгой 

хөгжим дагалдуулдаг нь тодорхой 

боллоо. Эхлээд хоёр  хурдан аялгуу,  нэг 

нь алгуур  бөгөөд тасралтгүй чангарах 

дуу сонсгоно. Ингэхдээ зурагтын дууг 

25-30 мянга дахин ихэсгэдэг ажээ. 

Болгарын эмч,  доктор  Тодор  

Дичев: “... Бид тэр нэвтрүүлгийг 

сэтгэцийн эмч нартай цуг судлаад 

10-12 байнгын туслагч бүхий хүчтэй 

эсрэг цэнэгтэй хүмүүс байдаг бөгөөд 

танхимд байгаа олны сөрөг цэнэгийг 

нь дараад тэр олон хүнийг оюун 

ухаан ба бие махбодоор нь бүрэн 

эзэмдэн авдаг юм байна гэдгийг олж 

тогтоолоо. Ингэснээрээ хүнийг хааш 

нь ч хамаагүй залж жолоодож чадна” 

гэж хэлжээ.

25 дугаар  кадрыг сайжруулахын 

тулд И.Смирновын “25-р  кадрын 

арга зүйг улам төгөлдөржүүлэн 

боловсруулсан арга”-ыг хэрэглэхэд 

л хангалттай юм. Энэ аргаар  бол 25 

дугаар  кадрыг дүрсэнд өгөхдөө дэс 

дараалсан,  эвлүүлэн засварласан 

хэсгүүдэд задлан хувааснаар  хүмүүст 

илэрхий мэдэгдэхүйц байдлыг 

үүсгэхгүй боловч өмнөх шигээ далд 

ухамсарт нөлөөлсөн хэвээрээ байдаг 

ажээ.

Академич И.Смирновын 

боловсруулсан энэ арга зүй нь 

психотрон зэвсэг бол төхөөрөмж 

биш харин тайлбартай зураг буюу 

дүрс байдлаар  сэтгэцийн нөлөөллийг 

зайнаас үзүүлж тэдгээрийг эргэн 

санагдуулахад хүргэдэг арга барил 

юм гэсэн бас нэг тодорхойлолт өгөхөд 

хүргэж байна. Гэвч тэр  олонхи 

патентуудаа ЗХУ-ын үед янз бүрийн 

шатны байгууллагуудын нууц 

удирдамж заавраар  И.М.Сеченовын 

нэрэмжит Москвагийн Анагаах 

ухааны дээд сургуульд ажиллаж 

байх үедээ техник төхөөрөмжийн 

боловсруулалтын чиглэлээр  авсан 

гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй.
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Хүн төрөлхтөн өнөөдөр  мэдээлэл-

харилцаа холбооны хөгжлийн урьд 

өмнө байгаагүй хэмжээ,  далайцтай 

тулгарлаа. Гэвч тоон технологийн 

хамгаалалтын өнөөгийн түвшин нь 

дэлхийн давшингуй,  тогтвортой 

хөгжлийн хувьд илт дутагдалтай байгаа 

ажээ. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг 

хангахтай холбоотой асуудлууд нь 

өндөр  технологийн секторт хийх 

хөрөнгө оруулалтыг удаашруулж 

байна. Шинжлэх ухаан-технологийн 

дэвшил хиймэл оюун ухаан,  “үүлэн” 

технологи,  “их өгөгдөл”,  “Интернет 

эд бараа”,  цахим эмнэлэг,  санхүү нь 

мэдээллийн орон зайд “хэрхэн биеэ авч 

явах талаархи” олон улсын хэмжээнд 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт 

байхгүйн “барьцаалагдагч” болжээ.

Үүнтэй холбоотойгоор  кибер  

аюулгүй байдлын өмнө улс орон бүрийн 

эмзэг байдлын түвшин өсч байгаа нь 

болгоомжлол төрүүлж байна. АНУ нь 

мэдээлэл- компьютерийн технологийн 

хүрээний тэргүүлэгч орнуудын тоонд 

гарцаагүй ордог. Гэвч мэдээллийн 

орон зайг цэргийн зорилгоор  

хөгжүүлэх,  ашиглах,  ингэснээрээ 

кибер  зэвсэглэлээр  хөөцөлдөхийг 

хөгжөөх гэсэн Вашигтоны илт 

санаархал сүүлийн жилүүдэд  улам 

бүр  ажиглагдах боллоо  гэж Оросын 

судлаачид дүгнэж байна. 

2011 онд АНУ “Stuxnet” вирусыг 

боловсруулан Иранд хэрэглэсэн. Энэ 

дайралт нь тухайн түрэмгий үйлдэл 

зөвхөн Иран төдийгүй тус бүс нутагт 

бүхэлд нь хор  уршиг учруулж 

болзошгүй нэгэн төрлийн “Кибер  

Хиросима” болсон бөгөөд дэлхийн 

хамтын нийгэмлэгт түгшүүрийн 

дохио  өгсөн юм. Ийм байдлаар,  АНУ  

нэн шинэ түүхэнд анх удаа бусад 

орны эсрэг кибер  зэвсэг хэрэглэж,  

ингэснээрээ цөмийн энх тайвны 

программын хэрэгжилтийг хэд хэдэн 

жилээр  ухраасан гэж үздэг. 

2009 онд Пентагоны удирдлагаар  

Кибер  командлал (USCYBERCOM) 

байгуулагдан дараачийн жилээс нь 

бүрэн хүчээрээ ажиллаж эхэлсэн. 

Цэрэг- удирдлагын энэхүү шинэ бүтцэд 

тагнуулын гол байгууллага-Үндэсний 

аюулгүй байдлын агентлаг (ҮАБА)-

аас авсан мэдээний үндсэн дээр  

батлан хамгаалах болон давшилтын 

бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхийг нэгтгэн 

төвлөрүүлсэн билээ.

2017 оны 8 дугаар  сард АНУ-

ын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар  

Кибер  командлал бие  даасан бүтэц 

болж,  статусыг нь цэргийн нэгдсэн 

командлалын түвшинд хүртэл өсгөсөн 

байна. Шинэ “командлалын нэгж” нь 

АНУ-ын цэргийн бусад есөн салбар  

нэгжтэй нэгэн түвшинд зэрэгцэх 

болсон. Эдүгээ кибер  командлал 

хамгаалах болон давших ажиллагаанд 

оролцох чадвартай мэргэшсэн хэдэн 

зуун кибер  операторыг хөлслөн 

ажиллуулах ажлыг идэвхтэй хийж 

байна. Энэхүү бүтцийн боловсон хүчний 

КИБЕР ОРОН ЗАЙ ДАХЬ ЭМЗЭГ 
АСУУДАЛ



34 “ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë.  2020 ¹ 1 (49)

бүрэлдэхүүн 6200 орчим ажилтан,  133 

салбар  нэгжтэй байхаар  төлөвлөж буй 

ажээ. Зарим олон нийтийн мэдээллийн 

хэрэгсэлд дурдсанаас үзвэл,  эдгээр  

салбар  нэгж 2018 оны эцсээр  бүрэн 

хүчээрээ ажиллаж эхэлсэн байх 

магадлалтай.

Үндэсний аюулгүй байдлын 

агентлаг (ҮАБА) болон Кибер  

командлалын тэргүүн дэслэгч 

генерал Пол Накасоне-гийн үзэж 

буйгаар  бол Вашингтон кибер  орон 

зайд өрсөлдөгчдөө илүү түрэмгий 

байдлаар  хандах ёстой ажээ. Үүнтэй 

холбоотойгоор  2018 оны 3 дугаар  сард 

АНУ-ын Кибер  командлал “Кибер  

орон зайд давуу байдал олж авах,  

сахиулах” гэсэн нэртэй шинэ “Замын 

зураг” боловсруулжээ. Шинэ стратегид 

зааснаар,  Америкийн цэргийнхэн 

гадаадын сүлжээ рүү өдөр  тутам 

цөмрөн орох ёстой бөгөөд сэжигтэй 

серверүүдийг хортой программ 

гаргахаас нь өмнө жагсаалаас гаргах 

ёстой юм. Кибер  командлалын 

ажлыг үр  дүнтэй байлгахын тулд 

Пентагон эдүгээ кибер  зэвсгийн 

“Нэгдсэн платформ” (United Platform) 

гэдэг системийг боловсруулж байна. 

Эл системийн нарийн ширийнийг 

задруулдаггүй ч,  уг системийн 

үндсэн дээр  АНУ-ын төрийн бүтцийг 

хакерийн довтолгоо  болон давшилтын 

онлайн ажиллагаанаас хамгаалах ажээ. 

Системийг боловсруулагчдын 

бодлоор  шинэ кибер  стратеги нь 

өрсөлдөгчийгөө стратегийн нэмэлт 

зардал гаргах,  батлан хамгаалах хүч 

нөөцөө ихэсгэх,  кибер  довтолгооны 

тоогоо  цөөлөхөд хүргэх зорилготой 

юм. Кибер  командлал нь бусад улс 

орны тухайд цэргийн түрэмгийлэл 

гэж ангилахуйц “дайны ирмэг” дээр  

ажиллах ёстой. Кибер  командлалын 

энэхүү санаачилгын дагуу АНУ-ын 

цэрэг- улс төрийн дээд удирдлагын 

номлолын баримт бичиг боловсруулсан 

нь 2018 оны Үндэсний батлан 

хамгаалалтын Стратеги (NDS,  National 

Defense Strategy)-д тусгалаа олжээ.

“The New York Times” сонины 

мэдээлснээр,  Америкийн зарим 

түшмэлүүд АНУ-ын гадаадын 

сүлжээн дэх үйлдэл нь америкийн 

банк,  санхүүгийн зах зээл,  харилцаа 

холбооны сүлжээнд хариу цохилт 

өгөхөд хүргэж болзошгүй гэж сануулж 

байжээ. Үүнээс гадна шинэ кибер  

стратегийн зохиогчид ч гэсэн дипломат 

харилцааны тодорхой эрсдэл байхыг 

үгүйсгэхгүй байгаа юм. Учир  нь уг 

шинэ стратегид зааснаар,  АНУ-ын гол 

дайсан нь алан хядагч,  хакер,  гэмт 

этгээд зэрэг эрүүгийн субъект биш,  

харин Хятад,  Орос,  Иран зэрэг улс 

юм.

Америкийн кибер  бүтцийг 

бүрдүүлэхийн сацуу хууль тогтоох 

түвшинд ч Вашингтон ажиллаж 

байна. 2018 оны 7 дугаар  сарын 31-

нд Америкийн Дотоодын аюулгүй 

байдлын яамнаас хийсэн кибер  

аюулгүй байдлын форумын үеэр  

Дэд ерөнхийлөгч М.Пенс тус яамны 

дэргэд мэргэшсэн тусгай агентлаг 

байгуулах хуулийн төслийг дэмжихийг 

сенаторуудад уриалжээ. Тэрээр  шинэ 

бүтцийг санхүүжүүлэхэд зориулж 15 

тэрбум доллар  гаргахыг Конгрессоос 

хүссэн байна.

АНУ кибер  ажиллагаа явуулах 

тусгай бүтцийг бэлтгэхийн сацуу 

радиоэлектрон төслийн хүрээнд 

1947 оноос нэлэнхүйг хамарсан 

тагнуулын ажиллагаа зохиож байв. 

Өнөөгийн шинэ технологи тагнуулын 
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албадын боломжоо  мэдэгдэхүйц 

өргөжүүлэх завшааныг Вашингтонд 

олгосон. Үүний тод жишээ нь,  2007 

оноос хэрэгжиж буй “PRISM” хэмээх 

хөтөлбөр  юм. Эл хөтөлбөр  нь маш их 

хэмжээний тоон мэдээллийг шүүхийн 

зөвшөөрөлгүйгээр  нууцаар  цуглуулах 

цогц арга хэмжээнүүдийг агуулдаг. 2013 

онд ТТГ-ын ажилтан асан Э.Сноудены 

танилцуулсан баримтаар,  Америкийн 

тусгай албад тэргүүлэх 9 интернет 

компани болох “Microsoft”,  “Yahoo”,  

“Google”,  “Facebook”,  “Paltalk”,  

“YouTube”,  “AOL”,  “Skype”,  “Apple”-

ийн төв серверт нэвтэрдэг байна.

Тагнуулчид ийм байдлаар  

нийгмийн сүлжээ ашиглагчдын хувийн 

мэдээлэл,  аудио-видео  файл,  гэрэл 

зураг,  цахим шуудан болон баримт 

бичгийг багтаасан нэлэнхүйг хамарсан 

мэдээллийн баазыг цуглуулдаг байна. 

Үүнээс гадна “ПРИЗМА” программын 

тусламжтайгаар  ҮАБА янз бүрийн 

35 улсын төрийн тэргүүн,  гадаадын 

дипломатын утасны яриаг чагнасныг 

Э.Сноуден дэлхийн олон нийтэд 

хэлсэн билээ. АНУ-ын тусгай албад 

Британийн Засгийн газрын холбооны 

штаб-квартиртай хамтран ажиллах 

хүрээнд супер  компьютер  болон өндөр  

мэргэшсэн хакеруудын үйлчилгээг 

авах замаар  интернет-стандартын 

сүлжээнд хүлээн авч буй бараг бүх 

криптографикийг хууль бусаар  эвдсэн 

гэж шинжээчид баталдаг.

Кибер  зэвсэг болон кибер  тагнан 

турших ажиллагааг нэмэгдүүлэх 

Вашинтоны үйл ажиллагаа нь дэлхийн 

аюулгүй байдалд заналхийлэл учруулж 

байна. Иймэрхүү нөхцөл байдалд 

ямар  ч улс орон хакерийн довтолгоо  

үйлдсэн гэх онцгой баталгаагүйгээр  

буруутгагдаж болох ба АНУ,  түүний 

холбоотнуудын түрэмгийлэлд,  түүний 

дотор  цэргийн түрэмгийлэлд өртөж 

болзошгүй юм. АНУ-ын Батлан 

хамгаалах яамны кибер  орон зай 

дахь Стратегийн үйлдлийн (The DOD 

cyberstrategy) 2015 оны баримт бичигт 

кибер  довтолгооны хариуд цэргийн 

өшөө авах боломжийг тэмдэглэсэн  

байдаг нь энгийн зүйл биш юм.

ОХУ өргөн хэмжээний кибер  

довтолгооны бай болж байв. 2017 онд 

оросын дэд бүтцийн эмзэг обьектуудад 

70 сая орчим довтолгоо  үйлдсэн байна.

Мэдээллийн орон зайд бүрэлдэж 

буй аюулын тухай асуудлыг НҮБ-д 20 

орчим жилийн өмнө анх ОХУ тавьжээ.

Мэдээллийн орон зай дахь энх 

тайвныг хангахын тулд түлхүүр  

зорилтыг буюу уг орон зайд 

хариуцлагатай байх тухай бүх улс 

орнууд хэлэлцэн тохирсон,  төгс 

дүрмийг бий болгох ёстой. НҮБ-ын 

түвшинд хэлэлцүүлэхээр  Оросын 

талын санал болгож буй төсөлд 25 

дүрмийг тусгасан бөгөөд тухайлбал:

•	Мэдээлэл-харилцаа холбооны 

технологи (МХХТ)-ийг зөвхөн 

энх тайвны зорилгоор  ашиглах:

•	Улс орнууд тэгш эрхтэй 

байх,  хүч хэрэглэх болон хүч 

хэрэглэхээр  заналхийлэхгүй 

байх,  улс орнуудын дотоод 

хэрэгт саад болохгүй байх зэрэг 

НҮБ-ын дүрмийн зарчмуудыг 

энэ хүрээнд сахих;

•	МХХТ-ийг бусад улсын дотоод 

хэрэгт оролцоход ашиглахгүй 

байх;

•	Кибер  довтолгооны зорилгоор  

зуучлагч ашиглахгүй байх 

зэрэг болно.

МХХТ-ийг ашиглан үйлдэж буй 

гэмт хэргийн өсөлт нь дэлхийн хамтын 
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нийгэмлэгт ноцтой аюул учруулж байна. 

НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 

А.Гутеррешийн танилцуулснаар,  энэ 

хүрээнд үйлдсэн гэмт хэргийн улмаас 

жил тутам 1,5 триллион ам.долларын 

хохирол учирч буй ажээ. 

Кибер  гэмт хэргийн тухай 

Европын холбооны 2001 оны Конвенц 

(Будапештийн Конвенц) зэрэг бүс 

нутгийн олон улсын эрх зүйн механизм 

энэ байдлыг арилгаж чадахгүй л байна.

Иймээс МХХТ-ийг хууль бус 

зорилгоор  ашиглахтай тэмцэх салбарт 

шинэ,  төгс хэрэгслийг боловсруулах 

шаардлага үүссэн гэж Оросууд үзэж 

байна.

   

Орчуулсан Г.Гэрэлчулуун
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АНУ дэлхийн II дайны дараа 

“тогтоон барих” (containment) 

номлолын үндсэн дээр  геополитикийн 

“anaconda” стратегиар  БНМАУ-ын 

“гол өмөг түшиг” ЗСБНХУ-ыг бүслэн 

боох бодлого  явуулах болов гэж 

МАХН-ын Төв Хороо  үзэж байжээ. 

Үнэхээр  дурдсан стратегийн хүрээнд 

АНУ 1951 оны 10 дугаар  сард Сан-

Франциско,  1960 оны 1 дүгээр  сард 

Вашингтонд Японтой байгуулсан 

“Харилцан хамтын ажиллагаа,  

аюулгүй байдлын гэрээ”,  1953 оны 10 

дугаар  сард Вашингтонд гарын үсэг 

зурсан “АНУ,  БНСУ-ын Харилцан 

батлан хамгаалах гэрээ”,  1954 оны 

12 дугаар  сард Вашингтонд гарын 

үсэг зурсан “АНУ,  Хятадын Бүгд 

найрамдах Улс (Тайвань)-ын Харилцан 

батлан хамгаалах гэрээ”,  1954 оны 9 

дүгээр  сард Филиппинийн нийслэл 

Манила хотноо  гарын үсэг зурсан 

“Зүүн Өмнөд Азийн Хамтын Батлан 

хамгаалах гэрээ”,  үүнийг өргөжүүлэн 

1955 оны 2 дугаар  сарын Бангкокийн 

гэрээгээр  SEATO (The Southeast Asia 

Treaty Organization: Australia,  France,  

New Zealand,  Pakistan,  Philippines,  

Thailand,  United States,  United 

Kingdom),  мөн 1955 оны 2 дугаар  сарын 

24-ний Багдадын гэрээгээр  CENTO1 
1 SЕАТО эгнээндээ Их Британи,  Турк,  Ирак,  
Иран,  Пакистаны гишүүнчлэлтэй цэргийн 
эвсэл,  АНУ de facto гишүүнчлэлтэй байсан. Энэ 
эвсэл 1979 онд татан буугдсан байна.

(The Central Treaty Organization: Iran,  

Iraq,  Pakistan,  Turkey and UK),  1951 

оны 9 дүгээр  сард Сан-Францискогийн 

гэрээгээр  Номхон далайн бүсийн 

цэргийн эвсэл ANZUS  (Австрали,  

Шинэ Зеланд,  АНУ),  1966 оны 6 дугаар  

сарын Сөүлийн гэрээгээр  AЗПАК  

(ASPAC-Asian and Pacific Councile: 

Australia,  Japan,  Malaysia,  New 

Zeland,  Philippines,  Taiwan,  Thailand,  

South Korea and South Vietnam) улс 

төр-аюулгүй байдлын байгууллага 

байгуулагдсан нь дээрх бодлогын тод 

илрэл болсон юм. Тухайн үед ЗХУ,  

БНМАУ-д нэгэн адил АНУ-ын цэрэг-

улс төр,  санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр  

Японд милитаризм сэргэж байна гэж 

МАХН-ын Төв Хорооны Улс Төрийн 

Товчоо  ихээхэн болгоомжилж байжээ. 

Нөгөө талд БНМАУ нь Японтой “дайн 

бүхий нөхцөл байдал”-тай байсан 

байна. 

1945 оны 8 дугаар  сарын 10-

ны өдөр  Японд дайн зарласан 

талаар  БНМАУ-ын Бага Хурал,  

Засгийн газраас гаргасан Тунхаглалд: 

“...1936 оны 3 дугаар  сарын 12-ны 

өдөр  нийслэл Улаанбаатар  хотноо  

байгуулсан СССР,  БНМАУ хоёрын 

харилцан туслалцах гэрээ доторхи 

үүргээ үнэнчээр  биелүүлэн,  мөн 

түүнчлэн нийтийн дайсныг түргэнээр  

бүрмөсөн цохиж устгах хэмээсэн 

ардчилсан улсуудын эрх чөлөөг 

МАХН-ЫН ТӨВ ХОРООНЫ УЛС 
ТӨРИЙН ТОВЧООНООС БНМАУ-ЫГ 

ВАРШАВЫН ГЭРЭЭНД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ 
ШИЙДВЭР ГАРГАСАН НЬ

Доктор, профессор Д.Уламбаяр 
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эрмэлзэгч дэлхийн ард түмний нэгэн 

санаа зорилгоор  бахархан зоригжиж,  

Нэгдсэн Үндэстний үйлст өөрийн тус 

нэмрийг оруулахын тулд Нэгдсэн 

Үндэстний талд оролцон Япон улстай 

байлдах ариун дайныг эрхэмсэгээр  

зарлан энэ оны 8 дугаар  сарын 9-ний 

өдөр  Москва хотод ЗХУ-ын Засгийн 

газраас зарлан тунхагласан лугаа 

манай санал яв цав нийлэв”2 гэж 

дурдсан бөгөөд энэ заалт 1963 онд 

хүчин төгөлдөр  хэвээр  байсан байна.

1965 онд дэлхийн II дайн дууссаны 

20 жилийн ой тохиож байгаатай 

холбогдуулан Монголын Засгийн газар  

тусгай мэдэгдэл хийж,  Японд зарласан 

дайны байдлыг цуцлах санаачилга 

гаргахаар  төлөвлөж байгаагаа дурдсан 

нь Япон улстай харилцаагаа хэвийн 

болгох томоохон алхам болох ёстой 

байв.3 Гэвч асуудлыг дэлхийн II дайн 

дууссан үйл явдалтай холбох бодолгүй 

байжээ. Тиймээс ч Японы талаас ямар  

нэгэн нааштай санал санаачилга гаргах 

төлөвгүй байсан учир  Монголын 

Засгийн газар  мэдэгдэл гаргахыг 

хойшлуулжээ. 

1966 оны 8 дугаар  сард ЗХУ-д 

суугаа Японы ЭСЯ-ны I нарийн бичгийн 

дарга,  орос хэл сайн мэдэх Мицутака 

Акихо,  ГЯЯ-ны монголын мэргэжилтан 

Марохито  Ханада нар  Монголын ГЯЯ-

ны хэлтсийн дарга П.Цэрэнцоодолтой 

хоёр  талын харилцааны асуудлаар  

санал солилцсон юм. М.Акихо  

мэдэгдэхдээ: “Монгол Улсыг 1961 онд 

НҮБ-д элсэхэд Япон улс дэмжсэн 

нь Монгол Улсыг de facto хүлээн 

зөвшөөрсөн хэрэг. Гагцхүү хоёр  

улсын хооронд албан ёсны харилцаа 

тогтоохын тулд дайны байдлыг 

2  “Үнэн” сонин. 1945.08.10 
3 ГХТА. Ф-59,  Хн-51

арилгах,  дайны төлбөрийн асуудлыг 

хөндөж тавихгүй байхын чухлыг 

дурдаж байв. Ер  нь дайны байдал гэдэг 

бол Монгол Улсын нэг талын шийдвэр  

бөгөөд Япон улс тэр  үед Монголтой 

харилцаагүй байсан учир  түүнтэй 

дайны байдалтай байсан гэж үздэггүй” 

хэмээн нэлээд тайлбарлаж нотлохыг 

оролдож байжээ.4 Монголын тал Япон 

улстай дипломат харилцаа тогтооход 

учирч байсан гол саад Японтой ёс 

төдий байгаа дайны байдлыг цуцлан 

зогсоох санаачилга гаргаж,  БНМАУ-

ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1972 

оны 2 дугаар  сарын 11-ний өдрийн 

зарлигаар  Япон улстай дайны байдлыг 

зогсоохоор  шийдвэрлэсэн байна.5 

Коммунизмын өсөн нэмэгдэж буй 

нөлөөллийг тогтоон барихын тулд 1960  

оны 1 дүгээр  сарын 19-нд Вашингтон 

хотноо  АНУ-ын Төрийн нарийн бичгийн 

дарга Христиан А.Хертер  (Christian 

А.Herter),  Японд суугаа АНУ-ын элчин 

сайд Дуглас МакКартур  (Douglas 

MacArthur),  АНУ-ын Төрийн нарийн 

бичгийн даргын Зүүн Ази,  Номхон 

далайн асуудал эрхэлсэн орлогч 

Грахам Персонз (J. Graham Parsons),  

Японы Ерөнхий сайд Нобусуке  Киши 

(Nobusuke Kishi),  Гадаад хэргийн сайд 

Айчиро  Фужияма (Aichiro Fujiyama) 

нар  “Япон,  АНУ-ын хооронд харилцан 

хамтын ажиллагаа,  аюулгүй байдлын 

гэрээ” хэмээх цэргийн холбоотны хоёр  

дахь эрх зүйн үндсэн баримт бичигт 

гарын үсэг зурсан нь БНМАУ-ын 

удирдагчдийн санааг ихэд түгшээжээ. 

Үүнийг ЗХУ тэргүүтэй социалист 

орнууд Японд милитаризм сэргэж 

байна гэж ноцтой хүлээн авсан юм. 

Үүнээс үндэслэн 1963 оны 7 дугаар  

4 Мөн тэнд 
5 ГХТА. Ф-59,  Хн-53
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сарын 15-нд хуралдсан МАХН-ын 

Төв Хорооны Улс Төрийн Товчооны 

хуралдаанаас “Варшавын гэрээнд 

нэгдэн орох тухай” 24 дүгээр  тогтоол6 

гаргаж байжээ. Тогтоолын уг эх нь орос 

хэл дээр  хийгдсэн байх бөгөөд харин 

энд түүнийг дор  бүрэн эхээр  нь англи 

хэлнээс орчуулан сийрүүлье. 

МАХН-ын Төв Хорооны Улс 

Төрийн Товчооны тогтоол,

Варшавын гэрээнд нэгдэн орох 

тухай7

1963 оны 7 дугаар  сарын 15,  №24

“Одоо  цагт Америкаар  тэргүүлсэн 

империалистүүд олон улсын нөхцөл 

байдлыг хурцатгаж,  дайнд эрчимтэй 

бэлтгэж байгаа нь дэлхийн ард 

түмэн,  социалист лагерийн орнуудын 

энхтайван,  аюулгүй байдалд ноцтой 

заналхийллийг учруулж байна. 

Жишээлбэл тодорхой баримтыг 

дурдахад,  Америкийн империалистүүд 

1960 оны 1 дүгээр  сарын 19-нд АНУ,  

Японы хооронд байгуулсан “аюулгүй 

байдлын гэрээ”-г ашиглан Японы 

нутаг дэвсгэр  дээр  цэргийн бааз 

байгуулж,  Японы армид цөмийн 

зэвсэгтэй холбоотой тоног төхөөрөмж 

нийлүүлж буй нь БНМАУ-ын эрх 

чөлөө,  бүрэн эрхт байдал,  Монголын 

ард түмний социализм байгуулах үйл 

хэрэгт бодитой аюул заналхийлэл 

болж байна. Энэхүү аюултай нөхцөл 

байдалд марксизм-ленинизм,  

пролетарийн интернационализмын 

зарчимд суурилсан социалист 
6  Тогтоолын уг эх орос хэл дээр  боловсруулагдаж 
гарсан байна. Оросын залуу судлаач С.Радченко  
англи хэл рүү орчуулжээ.
7 New Documents on Mongolia and Cold War. 
Translation and Introduction by Sergey Radchen-
ko. Document №4 Relolution of  the Mongolian 
People’s Revolutionary Party Central Committee 
Politburo on Joining the Warsaw Pact,  15 July 
1963,  МАХН-ын Төв Хорооны архив. Ф-4,  Д-26,  
Хн-306 б,  т. 40-41,  орчуулсан Д.Уламбаяр

лагерийн орнуудын эв нэгдлийг 

хүчирхэгжүүлэн бэхжүүлэх зайлшгүй 

шаардлагатай болж байна. 1955 онд 

Европын социалист орнуудын хооронд 

байгуулсан Варшавын гэрээ бол нийт 

социалист орнуудын ард түмний 

энхтайван,  аюулгүй байдал,  энхтайван 

нөхцөлд социализм,  коммунизмыг 

байгуулах,  эрх чөлөө,  бүрэн эрхт 

байдлын бодит баталгаа болж байна. 

Варшавын гэрээний орнуудын арми нь 

орчин үеийн зэвсэг техникээ шинэчлэх 

үндсэн дээр  батлан хамгаалах хүчин 

чадавхиа бэхжүүлж,  олон улсын 

коммунист,  ажилчны хөдөлгөөний 

итгэлцлийг урагшлуулж байна. Дээр  

дурдсан бодит аюул заналхийллээс 

үүдэн тус улсын батлан хамгаалах 

чадавхийг бэхжүүлэх,  юуны өмнө манай 

ардын армийг орчин үеийн  зэвсэг,  

технологи,  нийт бие  бүрэлдэхүүн 

генерал,  офицер,  байлдагчдыг орчин 

үеийн цэргийн шинжлэх ухаанд сургах 

нь зүйтэй гэж үзэж МАХН-ын ТХ-ны 

Улс Төрийн Товчооноос шийдвэрлэх 

нь:

1. Нийт социалист орнуудын ард 

түмний энхтайван,  аюулгүй байдал,  

энхтайван нөхцөлд социализм,  

коммунизмыг байгуулах,  эрх чөлөө,  

тусгаар  тогтнол,  бүрэн эрхт байдлын 

найдвартай үндсийг бүрэлдүүлэх 

үүднээс БНМАУ-ыг Варшавын гэрээнд 

нэгдэх орох нь зүйтэй гэж үзсүгэй.

2. Варшавын гэрээнд нэгдэн 

орох хүсэлт гаргах. Энэ чиглэлээр  

Варшавын гэрээ,  Бүгд Найрамдах 

Польш Ард Улсын Засгийн газартай 

ажиллахыг Сайд нарын Зөвлөлийн 

дарга Ю.Цэдэнбалд үүрэг болгосугай.

Улс Төрийн Товчооны гишүүд:

Цагаанлхамын Дүгэрсүрэн

Нямын Жагварал
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Дамдинжавын Майдар

Дэмчигийн Моломжамц

Жамсрангийн Самбуу

Юмжаагийн Цэдэнбал

Лувсанцэрэнгийн Цэнд

Улс Төрийн Товчооны орлогч 

гишүүн:

Н.Лувсанравдан 

МАХН-ын ТХ-ны нарийн бичгийн 

дарга Б.Лхамсүрэн”8 гэсэн байна. 

Харин дээрх тогтоолд Хятадын 

болзошгүй аюулын талаар  огт 

дурдаагүй байна.

МАХН-ын ТХ-ны Улс Төрийн 

Товчооны тогтоол гарсантай зэрэгцэн 

мөнхүү 1963 оны 7 дугаар  сарын 15-

нд Сайд нарийн Зөвлөлийн дарга 

Ю.Цэдэнбалаас БНПАУ-ын СнЗ-ийн 

дарга Юзеф Циранкевичид хандаж 

захидал илгээжээ. Үүнийг дор  бүрэн 

эхээр  нь толилуулья.

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 

дарга Ю.Цэдэнбалаас 

БНПАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 

дарга Юзеф Циранкевичид

хандаж бичсэн захидал

Улаанбаатар  хот      

       1963 оны 7 дугаар  сарын 15

Хүндэт Нөхөр  дарга танаа

БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн зөвшөөрлийн дагуу 

БНПАУ-ын төрийн тэргүүн бөгөөд 1955 

оны 5 дугаар  сарын 14-ний өдрийн 

Европын социалист орнуудын хооронд 

Найрамдал,  хамтын ажиллагаа болон 

харилцан тусалцах гэрээг сахин 

хамгаалагч Танд дараах асуудлаар  

хандаж байгаа нь нэр  төрийн хэрэг юм. 

Үүнд: 

8 Ibid.

БНМАУ болон ЭЗХТЗ-ийн гишүүн 

орнуудтай бүхий л талын хамтын 

ажиллагааг улам бүр  бэхжүүлэх 

сонирхлын үндсэн дээр  БНМАУ-

ын Засгийн газар  нь улс гүрнүүдийн 

энхтайван,  аюулгүй байдлыг сахин 

хангах гэрээний зорилтыг бүрэн 

дэмжигч бүх социалист улсуудын 

амжилтуудыг сахин хамгаалагч болсон 

Варшавын гэрээний байгууллагад 

онцгой ач холбогдол өгч;       

Дэлхийн өнцөг булан бүрт 

болж буй үйл явдлуудад анхаарлаа 

хандуулж байгаагийн дотроос 

тухайлан Америкийн империалистууд 

Японыг үйл олноор  хөнөөх шинэ  

зэвсэг хэрэгслээр  хангах арга хэмжээг 

авч хэрэгжүүлж байгаа нь Алс 

Дорнод,  улмаар  БНМАУ-ын батлан 

хамгаалах хүч чадавхийг бэхжүүлэх 

шаардлагатай байгааг нотлон харуулж;  

Тус Гэрээний 9 дүгээр  зүйлийн 

дагуу 1955 оны 5 дугаар  сарын 14-ний 

өдрийн Найрамдал,  хамтын ажиллагаа 

ба харилцан туслалцах Варшавын 

Гэрээнд нэгдэн орох хүсэлтэй байгаагаа 

үүгээр  илэрхийж байна. 

НҮБ-ын Дүрмийн дагуу хамтын 

аюулгүй байдлыг хангах чухал эрх 

ашгийг илэрхийлэгч бөгөөд батлан 

хамгаалах шинж чанар  бүхий 

Варшавын Гэрээнд нэгдсэнээр  БНМАУ 

нь Варшавын Гэрээний байгууллагын 

гишүүн бусад ах,  дүү социалист 

улсуудын адил гэрээнд заагдсан бүхий 

л хариуцлагыг чанд мөрдөх болно.         

БНМАУ-ын Засгийн Газар  

БНПАУ-ын Засгийн газраас тус 

гэрээнд БНМАУ-ыг элсэх талаар  

Варшавын гэрээний байгууллагуудын 

Засгийн газруудаас зөвшөөрөл авч 

өгөхийг хүсч байна. БНМАУ-ын 

Засгийн газар  БНПАУ-ын Засгийн 
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газарт Варшавын гэрээний оролцогч 

бусад улсуудын сонорт элсэх 

саналаа хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд 

урьдчилан талархал илэрхийлье.   

Гүнээ хүндэтгэсэн,  

Ю. Цэдэнбал  Б Н М А У - ы н 

Сайд нарын Зөвлөлийн дарга9 

Ю.Цэдэнбалаас Варшавын 

гэрээний байгууллагад хандаж захидал 

илгээснээс гадна Н.С.Хрущевээс мөн 

Варшавын гэрээний байгууллагад 

хандаж захидал илгээсэн байна. Дээрх 

захидлуудад Польшийн ГЯЯ нухацтай 

дүн шинжилгээ хийсний үр  дүнд 

Польшийн Ажилчны Нэгдсэн Намын 

(ПАНН) Төв Хорооны Улс Төрийн 

Товчоо,  Нарийн бичгийн дарга нарын 

газарт Меморандум хүргүүлжээ. 

Үүнийг бүрэн эхээр  нь дурдвал:

Польшийн Гадаад Хэргийн 

Яамны Меморандум

Варшавын Гэрээнд БНМАУ элсэх 

боломжийн тухайд

1963 оны 7 дугаар  сарын 20 

“Нууц. Онцгой ач холбогдолтой. 

Хувь №1”. Тамгатай. “Нөхөр 

Рапацкийн10 зөвлөмжийн дагуу Улс 

Төрийн Товчоо болон Нарийн бичгийн 

9 Copy of  letter,  Yu. Tsedenbal,  Chairman of  the 
Council of  Ministers of  the Mongolian People’s 
Republic,  to the Chairman of  the Council of  
Ministers of  the Polish People’s Republic,  Jуzef  
Cyrankiewicz,  15 July 1963-Parallel History Proj-
ect on NATO and the WARSAW PACT (PHP) A 
Cardboard Castle?  An Inside History of  the War-
saw Pact,  1955-1991 Vojtech Mastny and Malcolm 
Byrne (eds.) PHP Publications Series Washington,  
D.C. /  Zurich May 2005,  рр. 13-16,  орчуулсан 
Д.Уламбаяр
10 Адам Рапацкий БНПАУ-ын СнЗ-ийн дарга 
Юзеф Циранкевичийн Засгийн газарт 1956-1968 
онд ГЯЯ-ны сайдаар  ажиллаж байжээ.

дарга  нарын газрын гишүүдэд 1963 

оны 7 дугаар сарын 20-нд илгээв. Төв 

Хорооны Нарийн бичгийн дарга нарын 

газрын Тамгын газарт буцаан илгээх 

хүсэлттэйгээр”. 

Нөхөр  Цэдэнбал болон нөхөр  

Хрущевын захидлуудыг авч үзэхэд,  

Гадаад Хэргийн Яаманд энэхүү нөхцөл 

байдалд авах арга хэмжээний тухай 

үндэслэлүүдийг илүү тодруулах 

мэдээллүүд байхгүй байна. 

Одоогийн нөхцөлд,  Варшавын 

гэрээнд нэгдэн орох тухай БНМАУ-ын 

санал нь улс төрийн хувьд баталгаажсан 

гэж хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү юм. 

Монгол Улсын аюулгүй байдлын 

талаарх цэргийн ач холбогдол бүхий 

энэхүү шийдвэр  болон Варшавын 

гэрээний ашиг сонирхол нь хоорондоо  

ерөнхийдөө уялдахгүй байна.   

Богино  бөгөөд урт хугацаандаа 

улс төрийн үр  дагавар  нь тодорхойгүй 

бөгөөд эрсдэлтэй байна. 

1. Социалист лагерын эрх ашгийн 

үүднээс харахад: 

a) Варшавын гэрээнд Монгол 

Улсыг хүлээн авах нь өнөөгийн нөхцөлд 

мэдээж Азийн социалист улсууд 

болон Барууны ертөнцийн алинд нь ч 

БНХАУ-ын эсрэг чиглэсэн алхам гэж 

үзэх болно. Зөрчлүүдийг гүнзгийрүүлж 

байгаа бодлогоо  үргэлжлүүлсээр  буй 

БНХАУ ЗХУ-д хариуцлагаа тохох 

оролдлого  хийж байгаа хийгээд 

түүний байр  суурийг зарим улсууд 

дэмжиж байгаа  БНХАУ-ын өнөөгийн 

нөхцөлд Монголын талаарх энэхүү 

санаачлага нь зарим талаар  БНХАУ-

ын хувьд ашигтай байж болох ба 

манай талыг цэргийн холбоотнуудын 

бүс нутагт зөрчилдөөн үүсгэсэн болон 

цэргийн шугамын дагуу социалист 

лагерыг хуваах зам руу хөтөлсөн гэж 
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буруутгахад ашиглагдаж болох юм. 

Нөгөө талаар  империалист суртал 

ухуулга нь олон нийтэд үүнийг 

социалист улсуудын энхтайванч,  

интернационалист бодлого  нь 

бодит байдал дээр  ийм л байдаг юм 

гэхчлэн элдэв олон зүйлсийг хамж 

мушгин гуйвуулснаар  энэхүү нөхцөл 

байдлыг ашиглаж социалист лагерын 

доторхи хуваагдлыг илүү томруулж 

харагдуулах болон капитализмаас 

социализм нь илүү байж чадах эсэх 

талаар  эргэлзүүлэхээр  харагдуулахыг 

зорих болно. 

b). Нөхөр  Цэдэнбалын захидалд 

Монгол Улсад империалист 

заналхийллийн асуудлыг онцолсон 

байсан. Хэдий хятадын нөхдүүд 

энэхүү нотолгоог сайнаар  хүлээн 

авч зөвшөөрлөө гэж бодсон ч,  хор  

уршигтай ойлголт өгөхөд үндсэн суурь 

болж болох юм. “Варшавын гэрээ 

нь империалист түрэмгийллийн үед 

Монгол Улсад нэмэлт аюулгүй байдлын 

баталгаа гаргаж өгч байхад,  мөн тус 

гэрээ нь Америкийн аюул болон Японы 

түрэмгийлэлд илүү шууд өртөмтгий 

байгаа Вьетнам (БНАВУ),  Солонгос 

(БНАСАУ) болон БНХАУ-д нэмэлт 

баталгаа гаргаж өгч чадахгүй байна”. 

c). Варшавын гэрээ нь Европт 

империалист үйл ажиллагааны эсрэг 

чиглэсэн Европын социалист орнуудын 

гэрээ (Удиртгалыг хавсаргав) бөгөөд 

Европт түрэмгийлэл гарсан тохиолдолд 

оролцогч улс орнууд автоматаар  

цэргийн үйл ажиллагаа явуулах 

зорилготой (4 дүгээр  зүйл). Эдгээр  

заалтуудыг өөрчлөх шаардлагатай 

болно. Гэрээний улс төрийн гол үзэл 

баримтлал болон шинж чанар  нь 

өөрчлөгдөх шаардлагатай болно. 

Варшавын гэрээний ийм үндсэн 

өөрчлөлт нь ямар  ч алдаагүй,  

хариуцлагатай учир  шалтгаантай 

байх ёстой,  учир  нь энэ нь холбоотны 

нэгдлийг социалист лагерийн бүх 

улсууд оролцсон ерөнхий аюулгүй 

байдлын гэрээнд шилжүүлэх бодит 

нөхцөл болох юм. БНХАУ-ын тодорхой 

бодлогыг авч үзэхгүйгээр  байсан ч энэ 

нь бодит байдалд тохиромжгүй юм. 

Өөрчлөлт хийлээ гэж бодоход,  гэрээний 

шинж чанарт ийм өөрчлөлт оруулах 

нь Гэрээний империализмын эсрэг 

үйл ажиллагааг Азид бэхжүүлэхээс 

илүүтэй Европ дахь түүний үйл 

ажиллагааг илүү сулруулах талтай.     

d). Варшавын гэрээн дэх Албани 

Улсын асуудал мөн хурц асуудал 

үүсгэж болзошгүйг тооцох ёстой. 

Шинэ гишүүнийг элсүүлэх болон 

гэрээний агуулгад өөрчлөлт оруулахад 

оролцогчид нууцаар  санал өгнө. 

Гэрээнд өөрчлөлт оруулахад холбогдох 

протоколыг хүлээн зөвшөөрөх 

шаардлагатай бөгөөд үүний тулд гэрээ 

хүчин төгөлдөр  болоход гэрээнд гарын 

үсэг зурах бүх улсууд нэг бүрчлэн 

хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай. 

Албани Улс хэдий бодит байдал дээр  

өөрийгөө тус гэрээтэй холбогдолгүй 

гэх боловч гишүүн хэвээр  байгаа юм. 

Түүний эсрэг байр  суурь нь эрхзүйн 

үндэстэй болно.  

e). Монгол Улсын гишүүнчлэлийн 

тухайд Румыны талаар  байж болох 

эсрэг байр  суурийг мөн анхааралтай 

тооцон үзэх хэрэгтэй бөгөөд ийнхүү 

асуудлыг гаргаж ирэх нь одоогийн 

ялгаатай байгаа байр  суурийг улам 

сэдрээх юм. 

f). Варшавын Гэрээнд Монгол Улс 

элсэхтэй холбоотой олон улсын ач 

холбогдлыг авч үзэхэд Монгол Улс нь 

Африк,  Азийн улсуудын дунд (НҮБ-
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ын Африк,  Азийн бүлэгт оролцдог) 

өөрийн гэсэн тодорхой байр  суурьтай 

болсныг мөн анхаарч үзэх хэрэгтэй. 

Цэргийн эвсэлд орсноор  Монгол Улс 

нь тус бүлэгт өөрийн олсон улс төрийн 

нэр  хүндээ алдахгүй байж чадах эсэх,  

мөн нийт социалист лагерын хувьд 

сайнаар  нөлөөлж чадах өөрийн (нөлөө 

үзүүлэх) боломжоо  багасгах эсэхийг 

бодолцох хэрэгтэй. 

2. Монгол Улсын байр  суурийн 

талаас авч үзвэл: Монгол Улсын 

аюулгүй байдал нь 1946 оноос 

ЗХУ-тай байгуулсан холбоотны 

гэрээгээр  баталгаажсан. Тиймээс 

Монголын эсрэг түрэмгийлэл үйлдсэн 

тохиолдолд социалист орнууд нөхцөл 

байдалд бодитой хандаж,  анхаарлаа  

хандуулахгүй байж болох юм. Нөгөө 

талд хэрвээ,  Варшавын гэрээ өөрийн 

оролцооны нэг хэсэг болох Монгол 

Улсын нутаг дэвсгэрт цэрэг-техникийн 

тодорхой оролцоог буй болгох,  эсвэл 

Монголын талын хүсэлт болгож Монгол 

Улс,  Варшавын гэрээний хооронд 

зөвлөлдөх зарчмын үндсэн дээр  

Варшавын гэрээний үйл ажиллагааны 

арга хэмжээний нөлөөллийг тусгасан 

нууцын зэрэглэлтэй гэрээ байгуулах 

нь дэмжлэг болж болох юм. Магадгүй 

Монгол нөхдийн саналын цаад гол учир  

нь тэдний дотоод нөхцөл байдалтай 

холбоотой байж болох юм. Бид тэрхүү 

нөхцөл байдлыг мэдэхгүй бөгөөд бидэнд 

уг асуудалтай холбогдуулж өөрсдийн 

үзэл бодлоо  илэрхийлэх ямар  ч 

мэдээлэл байхгүй байна. Ийм үнэлгээг 

бид шууд яриа хэлэлцээний үр  дүнд 

олж авч чадах юм. Энэ асуудал нь 

суурь зарчмын чанартай бөгөөд энэ 

асуудлаар  Монголын нөхдүүдтэй 

Москвад ярилцаж болно. Ямар  ч 

тохиолдолд өнөөдрийн байр  сууринаас 

үзэхэд,  социалист лагерын дунд 

зөрчил цаашдаа хурцдаж болзошгүй 

эрсдэл өндөр  байгааг мөн анхааралдаа 

авах шаардлагатай. Варшавын гэрээнд 

Монгол Улс элсэх нь Монголын талаар  

БНХАУ-аас гарч болох олон нүүдлийн 

(цэргийн биш шинж чанартай,  

Варшавын гэрээнд Монгол Улс элсэхтэй 

ямар  ч ач холбогдолгүй нүүдэл г.м) гол 

тулгуур  чулуу болох талтай. Хэрвээ 

дотооддоо  хүндрэлүүдтэй байгаа бол 

Монголд туслалцаа дэмжлэгийг бусад 

арга замаар  үзүүлж болно. Жишээ нь: 

ЭЗХТЗ-ийн хүрээнд Монголд тусламж 

үзүүлж болох бөгөөд ЭЗХТЗ-ийн 

орнуудын дунд эдийн засгаараа буурай 

хөгжилтэй улсын хувьд Монголд 

тусгай хөтөлбөрийн хүрээнд туслалцаа 

үзүүлж болох юм. Энэ нь мөн дэлхий 

дахины хувьд улс төрийн өргөн хүрээ 

бүхий  учир  холбогдолтой юм”11 гэсэн 

байна.

Энэ үед ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д 

суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин 

сайдаар К.В. Русаков12 ажиллаж 
11 Memorandum,  Polish Foreign Ministry,  
“Regarding the Poss[ible] Accession of  the 
Mongolian People’s Republic to the Warsaw 
Treaty,” 20 July 1963,  marked,  Parallel History 
Project on NATO and the WARSAW PACT (PHP) 
A Cardboard Castle?  An Inside History of  the 
Warsaw Pact,  1955-1991 Vojtech Mastny and 
Malcolm Byrne (eds.) PHP Publications Series 
Washington,  D.C. /  Zurich May 2005,  рр. 13-16
12 Русаков,  Константин Викторович (1909-1993) 
1930 онд М.И.Калинины нэрэмжит Ленинградын 
Политехникийн дээд сургууль төгссөн. 1950-1952 
онд Загасны аж үйлдвэрийн яамны сайд,  1952-
1953 онд Хөнгөн,  хүнсний үйлдвэрийн яамны 
Техникийн Зөвлөлийн даргын Нэгдүгээр  орлогч,  
1953-1955 онд Сайд нарийн Зөвлөлийн Хэрэг 
эрхлэх газарт хэлтсийн эрхлэгч,  1955-1956 онд 
Загасны аж үйлдвэрийн яамны орлогч сайд,  
1956-1957 онд Нэгдүгээр  орлогч сайд,  1957-1960 
онд БНПАУ-д суугаа ЭСЯ-нд зөвлөх,  1960-1962 
онд ЗХУКН-ын ТХ-нд,  1962-1963 онд ЗСБНХУ-
аас БНМАУ-д суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт 
элчин сайд,  1964-1965 онд ЗХУКН-ын ТХ-ны 
Социалист орнуудын коммунист,  ажилчны 
намуудтай харилцах хэлтсийн орлогч эрхлэгч,  
1965-1968 онд хэлтсийн нэгдүгээр  орлогч,  
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байжээ. 1963 оны 12 дугаар  сарын 27-нд 

Л.Н.Соловьёв13 итгэмжлэх жуух бичгээ 

барьж ажилдаа оржээ. Монголд элчин 

сайдаар  ажиллаж байсан эдгээр  албан 

тушаалтнууд Москвад буцаж очоод 

өндөр  албан тушаалд томилогдон 

ажиллаж байсан нь БНМАУ-ын 

чиглэл чухал ач холбогдолтой байсныг 

харуулж байгаа юм.

Энэ үед БНМАУ-аас  БНПАУ-д 

суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин 

сайдаар  Дэлэгжунайн Балжинням14 

1968-1972 онд Социалист орнуудын коммунист,  
ажилчны намуудтай харилцах хэлтсийн 
эрхлэгч,  1972-1977 онд ЗХУКН-ын ТХ-ны 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Л.И.Брежневын 
туслах,  1977-1986 онд ЗХУКН-ын ТХ-ны 
Социалист орнуудын коммунист,  ажилчны 
намуудтай харилцах асуудал эрхэлсэн Нарийн 
бичгийн даргаар  ажиллаж байжээ. 1971-1986 онд 
ЗХУКН-ын ТХ-ны гишүүнээр  сонгогдож байв.
13  Соловьёв,  Леонид Николаевич (1906-1993) 1926 
онд Новогородын Аж үйлдвэрийн техникум,  
1933-1935 онд Ленинградын усан тэээврийн 
инженерийн дээд сургуульд суралцаж төгссөн. 
1942-1944 онд Бүх Холбоотын Үйлдвэрчний Төв 
Зөвлөлд зохион зааварлах хэлтсийн эрхлэгч,  
1944-1954 онд Бүх Холбоотын Үйлдвэрчний Төв 
Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга,  1951-1955 онд 
ЗСБНХОУ-ын Дээд Зөвлөлийн дарга хавсран 
гүйцэтгэж байжээ. 1954-1959 онд Бүх Холбоотын 
Үйлдвэрчний Төв Зөвлөлийн орлогч дарга,  
1959-1963 онд Бүх Холбоотын Үйлдвэрчний 
Төв Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга,  1963-
1968 онд ЗСБНХАУ-аас БНМАУ-д суугаа Онц 
бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайдаар  ажиллаж байв. 
1968-1980 онд ЗХУ-ын ГЯЯ-ны орлогч сайдаар  
ажиллаж байжээ. 1952-1961 онд ЗХУКН-ын ТХ-
ны орлогч,  1961-1971 онд жинхэнэ гишүүнээр  
сонгогдон ажиллаж байжээ.
14 Балжинням,  Дэлэгжунай (1913-2008) 1962-
1966 онд БНМАУ-аас БНПАУ-д суугаа Онц 
бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайд,  1963-1969 онд 
Их Британи,  Умард Ирландын Нэгдсэн Вант 
Улсад хавсран суугаа элчин сайд,  1966-1971 онд 
БНБАУ-д суугаа элчин сайд,  1934 онд МАХН-д  
элссэн байна. 1944-1947 онд МАХН-ын ТХ-ны 
дэргэдэх Намын шинэ хүчний дээд сургуульд 
суралцаж төгсчээ. Д.Балжинням 1932-1937 онд 
Хөвсгөл аймгийн ХЗЭ-ийн хорооны хэлтсийн 
эрхлэгч,  Сэлэнгэ аймгийн ХЗЭ-ийн хорооны 
дарга,  1937-1938 онд Улаанбаатар  хотын ХЗЭ-
ийн хорооны дарга,  1938-1939 онд Увс аймгийн 
ХЗЭ-ийн хорооны даргаар  ажиллаж байв. 
1939-1942 онд Завхан аймгийн Намын хорооны 
Нэгдүгээр  нарийн бичгийн дарга,  1942-1944 онд 
Өмнөговь аймгийн Намын хорооны Нэгдүгээр  

1962-1966 онд ажиллаж байв.

Зөвлөлтийн удирдагч Н.С.Хрущёв 

1963 оны 7 дугаар  сарын 10-нд 

Варшавын гэрээнд нэгдэх тухай 

Монгол Улсын хүсэлтийг дэмжиж 

буйгаа илэрхийлсэн захидлыг 

Дорнод Европын холбоотнууддаа 

илгээжээ. Энэ үед Зөвлөлт,  Хятадын 

үзэл баримтлалын санал зөрөлдөөн 

даамжрах төлөвтэй болж иржээ. 

ЗХУКН-ын Төв Хороо   1963 

оны 3 дугаар  сарын 30-нд ХКН-ын 

Төв Хороонд захидал илгээж олон 

улсын коммунист хөдөлгөөний талаар  

баримталж буй байр  суурийг нь анх 

удаа хурцаар  шүүмжилжээ.15 Үүний 

хариуд ХКН-ын Төв Хороо  “Олон 

улсын коммунист хөдөлгөөны жанжин 

шугамын талаарх санал” нэртэй хариу 

захидлыг 1963 оны 6 дугаар  сарын 14-

нд ЗХУКН-ын ТХ-нд илгээжээ.16

Дурдсан захидлын хариуг 

нарийн бичгийн бичгийн дарга,  1947-1949 онд 
Хөвсгөл аймгийн Намын хорооны нэгдүгээр  
Нарийн бичгийн дарга,  1949-1957 онд Мал аж 
ахуйн яамны сайд,  1957-1960 онд МҮЭ-ийн 
Төв Зөвлөлийн дарга,  1958-1962 онд АИХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн орлогч дарга хавсран,  1960-1962 
онд МАХН-ын ТХ-ны нарийн бичгийн дарга,  
1970-1984 онд СнЗ-ийн дэргэдэх Шашны хэрэг 
эрхлэх Зөвлөлийн даргаар  ажиллаж байсан. 
1954-1956 онд МАХН-ын ТХ-ны Улс төрийн 
товчооны орлогч,  1956-1962 онд Улс төрийн 
товчооны жинхэнэ гишүүн,  1940-1971 онд 
МАХН-ын ТХ-ны гишүүн,  1971-1981 онд Намын 
Төв шалган байцаах комиссын гишүүнээр  
сонгогдон ажиллаж байжээ.
15 Sino-Soviet Split Document Archive. The Letter 
of  the Central Committee of  the Communist Party 
of  the Soviet Union to the Central Committee of  
the Communist Party of  China. The Polemic on 
the General Line of  the International Communist 
Movement. Peking: Foreign Languages Press,  
1965;  pp. 495-525.
16 Sino-Soviet Split Document Archive. Source: A 
Proposal Concerning the General Line of  the In-
ternational Communist Movement. June 14,  1963,  
The Letter of  the Central Committee of  the Com-
munist Party of  China in Reply to the Central 
Committee of  the Communist Party of  the Soviet 
Union of  March 30,  1963.  Peking: Foreign Lan-
guages Press,  1963;  pp. 1-61.
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ЗХУКН-ын ТХ-ны Тэргүүлэгчид 

1963 оны 6 дугаар  сарын 19-ний 

“Правда” сонинд нийтэлжээ. Улмаар  

олон улсын коммунист хөдөлгөөний 

талаар  баримталж буй ХКН-ын ТХ-

ны байр  суурийг хурцаар  шүүмжилж 

ЗХУКН-ын XX,  XXI,  XXII их хурлын 

шийдвэр,  1957,  1960 оны олон улсын 

коммунист,  ажилчны хөдөлгөөний 

Москвагийн зөвлөгөөний шийдвэр,  

тус зөвлөгөөнөөс гаргасан Тунхаглал 

зөв зүйтэй болохыг 1963 оны 7 

дугаар  сарын 14-нд “Правда” сонинд 

нийтлүүлсэн “ЗХУКН-ын ТХ-ноос 

ЗХУ-ын нийт намын байгууллагууд,  

бүх коммунистуудад илгээсэн нээлттэй 

захидал”-д дурджээ. Н.С.Хрущёв 

анхны захидлаа илгээснээс хойш 

5 хоногийн дараа буюу 1963 оны 

7 дугаар  сарын 15-нд Варшавын 

гэрээний гишүүн улсуудад дахин 

хандаж БНМАУ-ыг  тус гэрээний 

байгууллагад элсүүлэхийн чухлыг 

онцлон дурдаад Варшавын гэрээний 

Улс төрийн Зөвлөлдөх хорооны хурлыг 

7 дугаар  сарын 26-27-нд Москвад хийж 

сайхь асуудлыг хэлэлцэхийг санал 

болгожээ. Гэвч Москвад болсон хурал 

Н.С.Хрущёвын санаснаар  болсонгүй. 

Румын,  Польш улсууд Европоос гадагш 

бүс нутагт ямар  нэг холбоотны үүрэг 

авах боломжгүй гэдгээ мэдэгджээ. 

Чингэхдээ УТЗХ-ны хуралд Румын 

л БНМАУ-ын гишүүнчлэлийн эсрэг 

байгаагаа маш тодорхой илэрхийлжээ.17 

Өмнөхөн нь Монгол Улсыг социалист 

хамтын нөхөрлөлийн цэргийн эвсэлд 

элсүүлэхтэй холбогдсон асуудлыг 

Румынын Ажилчны Намын18 ТХ-ны 

17 Lorenz  M. Luthi,  The Sino-Soviet Split: Cold 
War in the Communist World. Princeton,  NJ: 
Princeton University Press,  2008,  p. 269
18 1965 оны 7 дугаар  сарын 24-нд Румынын 
Коммунист Нам болж нэрээ өөрчилжээ.

Улс Төрийн Товчоо  1963 оны 7 дугаар  

сарын 18-ны хурлаараа19 нухацтай 

хэлэлцэж,  байр  сууриа урьдчилан 

тодорхойлсон бөгөөд БНМАУ-ыг 

Варшавын гэрээнд элсэх саналын 

“үндсэн агуулга нь БНХАУ-ын эсрэг 

чиглэгджээ” гэсэн санааг илэрхийлсэн 

байна. 

Гэхдээ МАХН-ын ТХ-ны 

Варшавын гэрээнд нэгдэн орох 

шийдвэр  нь Хятадтай холбоогүй,  

харин Америк-Японы аюулгүй байдлын 

шинэ гэрээтэй холбоотой байсан билээ. 

Харин Монголын талын хүсэлтийг 

Зөвлөлтийн удирдагч Н.С.Хрущёв 

Хятадын “аюултай” холбон тавьж 

байсан байж болох талтай. Тиймээс 

ч Ю.Цэдэнбал “тохиромжтой нөхцөл 

байдал бүрдэх хүртэл” уг хүсэлтээ 

эгүүлж авахад бэлэн гэдгээ  мэдэгджээ.  

Монгол Улсын Варшавын гэрээнд 

элсэх санааг анх Н.С.Хрущёвээс гарав 

уу?,  аль эсхүл Ю.Цэдэнбалаас гарав 

уу?  гэдэг одоогоор  тодорхойгүй үлдэж 

байна.

Ер  нь РКН социалист хамтын 

нөхөрлөлийн орнуудын дунд онцлог 

байр  суурь баримталж байжээ. 1964 

оны 4 дүгээр  сард “Олон улсын 

коммунист хөдөлгөөний асуудлаарх 

РКН-ын байр  суурийн тухай” мэдэгдэл 

гаргаж,  түүнд ХКН-ын баримталж 

буй байр  суурийг дэмжиж байгаагаа 

илэрхийлжээ.20

1968 онд Варшавын гэрээний 

таван орны (ЗХУ,  БНБАУ,  БНАГУ,  

19 Romania and the Warsaw Pact: 1955-1989.  By 
Dennis Deletant and Mihail Lonescu. Translations 
by Biorel Buda,  Cornel Ban,  and Mirsea 
Munteanu. April 2004 Working Paper #43 Cold 
War International History Project,  Woodrow 
Wilson International Center for Scholars.
20 Игорь Анатольевич Мусский: 100 великих 
диктаторов. litrus.net. Дата обращения 27 марта 
2013. Архивировано  4 апреля 2013 года.
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БНПАУ,  БНУАУ) цэрэг Чехословакт 

цөмрөн ороход уг гэрээний гишүүн 

орон БНСРУ энэхүү цэргийн нэгдсэн 

үйл ажиллагаанд оролцоогүй,  харин 

ч үүнийг эсэргүүцсэн юм. Румынын 

удирдагч Н.Чаушеску нийслэл 

Бухарест хотноо  зохион байгуулсан 

эсэргүүцлийн цуглаанд үг хэлэхдээ: 

“Варшавын гэрээний таван орны цэрэг 

Чехословакт цөмрөн орж түрэмгийлэл 

үйлдлээ. Аливаа улс орон өөрийн хувь 

заяа,  дотоод асуудлаа өөрөө шийдэх 

эрхтэй,  Чехословакийн дотоод хэрэгт 

дээр  дурдсан таван орон тийнхүү 

хөндлөнгөөс оролцсон нь цаашид ч бусад 

оронд ийм түрэмгийлэл үйлдэхийг 

үгүйсгэх аргагүйг харууллаа” хэмээн 

хэлж ард түмнээ сонор  сэрэмжтэй 

байхыг уриалсан байна.

ЗХУКН-ын Төв Хороо  1978 оны 

2 дугаар  сард Варшавын гэрээнд 

оролцогч улсуудын коммунист 

намуудын Төв Хороонд нууц захидал 

илгээж,  цэргийн зардлаа нэмэхгүй 

байх,  Варшавын гэрээний нэгдсэн 

командлалыг татан буулгах санал тавьж 

байсан нь тухайн үеийн социалист 

хамтын нөхөрлөлийн орнуудын байр  

суурьтай ноцтой зөрчилдөж байжээ.
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Испанид иргэний дайны үед 

Зөвлөлтийн цэргийн тагнуулын 

товчлогч нь “Швед” гэсэн нууц 

нэртэй ажилтан байлаа. Энэ хүн бол 

туршлагатай тагнуулч Александр  

Михайлович Орлов (бас Никольский,  

Николаев,  Берт,  мөн өөр  овогтой 

байсан ба жинхэнэ нэр,  овог нь Лейба 

Фейльдбинг байсан)-ын нууц нэр  

байсан юм.  Үүний зэрэгцээгээр  тэрбээр  

Испаний бүгд найрамдахчуудын 

Засгийн газрын аюулгүй байдлын 

асуудал эрхэлсэн зөвлөхийн албан 

тушаалд ажиллаж байлаа. 

Орлов (энэ овгоор  зөвлөлтийн 

тагнуулын түүхэнд бичигдсэн) ер  

бусын хүн байв. Орлов 1920 онд 

Онцгой комисст,  1926 онд Улс төрийн 

удирдах газар  (УТУГ)-т,  дараа нь 

Гадаад хэлтэс (ГХ)-д ажилтан болсон 

нь герман,  англи,  франц,  хожим нь 

испани хэл эзэмшсэн нь холбоотой юм.  

Тэрбээр  1926-1930 онуудад 

Францад нууц ажил эхлүүлж,  дараа 

нь Австри ба Их Британид мэдээллийн 

үнэ цэнэтэй эх сурвалжуудтай,  

тэдний дотор  алдарт “кембрижийн 

тав” гэгдэх К.Филби,  Д.Маклейн,  

Г.Бёржесс,  Э.Блант,  Дж.Кернкросс 

нартай хамтран ажиллаж байсан ба 

нууц товчлогчийн газрыг удирдаж 

байсан байна. Орловын тагнуулын 

ажлыг үнэлж Ленины одон,  байлдааны 

гавъяаны одонгоор  шагнасан байна. 

Түүнд 1935 онд одоогийн хошууч 

генерал цолтой дүйцэх улсын аюулгүй 

байдлын хошууч цол шагнажээ.   

Түүний Испани дахь ажил нь хүнд,  

аюултай байлаа. Тагнуултай тэмцэх,  

хорлон сүйтгэх ажиллагааг зохион 

байгуулах,  сөрөх тагнуулын албыг бий 

болгох,  мөн тэр  үед Английн “Таймс” 

сонины сурвалжлагчаар  Франкогийн 

дэргэд томилогдсон Ким Филбийг 

болон бусад нууц туршуулуудыг 

удирдах гэх мэт багатаж байсан юм.  

Тэрээр  Польшийн ирээдүйн 

батлан хамгаалахын сайд генерал 

Вальтерын амийг  аварч,  генерал 

Сверчковскийг гарцаагүй хэлмэгдэх 

байдлаас зайлуулсан,  Зөвлөлтийн 

усан онгоцноос бөмбөгдөлтийн 

дор  зэвсэг хэрэгсэл зөөвөрлөхөд 

оролцсон,  амжилтгүй дуусгавар  

болсон “Синдикат” ба “Трест”-ийн 

хэрэгт оролцсоноороо  алдаршсан 

чекист Сыроежкиныг эх орондоо  

дуудагдахгүй байлгах зэрэг арга 

хэмжээнд оролцсон байна. Мөн 

Испаний коммунист намын троцкист 

жигүүрийн удирдагч Нинаг 

хулгайлахад оролцож амь насыг нь 

бүрэлгэжээ. 

Гэвч 1938 оны 7 сарын 9-ний өдөр  

товчлогчийн газарт 1743 дугаартай 

үйлийн үр  дуудсан шифр  ирэв. 

Тэр  шифрт Антверпенд Парис дахь 

ерөнхий консулыг дагуулан мэдэх 

хүнтэй нь уулзуулахыг тушаасан 

байлаа. 

Тэр  үед энэ нь түүнийг зөвхөн 

баривчилж,  хүч хэрэглэн эх оронд 

нь ирүүлж,  хуурамчаар  яллаж,  

мөрдөн байцааж үхэл рүү илгээнэ 

ЭРЭН СУРВАЛЖИЛСАН НЬ
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гэсэн утгатай байлаа. Энэ үед Ежовын 

хэлмэгдүүлэлтийн аймшигт 9 дүгээр  

давалгаа гэгч явагдаж,  үүнд хэдэн 

арван мянган ямарч гэмгүй хүмүүс 

хохирч байсан юм. Түүнийг тийм л 

байдал хүлээж байлаа. Орлов үүнийг 

ойлгож,  Франц руу гараад тэндээсээ 

дипломат паспортаа ашиглан 

Америкийн Нэгдсэн Улс руу явжээ. 

Удалгүй Дотоодыг хамгаалах хэргийн 

ардын комиссар  Н.И.Ежовын нэр  дээр  

Зөвлөлтийн Элчин сайдын яаманд 

Орловын түгшүүртэй захидал иржээ. 

Түүнд өөрийн үйлдлийн шалтгааныг 

тайлбарласан байна. Тэрбээр  эх 

орондоо  ба намд үнэнч байсан,  хэзээ 

ч урвах зам руу ороогүй,  буцаж 

очихоос татгалзсан нь өөрийн хувь 

заяаны төлөө 14 настай өвчин эмгэгтэй 

охиныхоо  хувь тавилангаас эмээснээс 

болсон гэж бичжээ. Тэрээр,  хэрвээ 

намайг оролдохгүй,  миний 70 настай 

эхийг зүгээр  орхивол “амь насаа 

дуусгавар  болох өдөр  хүртэл намайг 

хүмүүжүүлсэн нам,  намайг өсгөсөн эх 

орондоо  хор  хүргэж болох ганц ч үг 

дуугарахгүй” гэж тангарагласан байна.

Захидалд Филби,  Маклейн,  бас 

Троцкийг устгах операцийг удирдан 

ажиллаж байсан Зборовскийн (тэрбээр  

Сталины өөрийнх нь хяналтан дор  

ажиллаж байсан) нууц нэрсийг дурдаж,  

бас хавсралт хоёр  хуудсанд Орлов 

бусад хүмүүсийн тухай (62 туршуулыг 

жагсаасан байсан),  операциудын 

тухай дурдсан нь айлгасан шинж 

агуулсан нь тодорхой байлаа. Энэ 

бичиг баримтуудын хуулбарыг Орлов 

банкны сейфэнд хадгалж,  зохиогчийг 

сураггүй болох буюу эсхүл гэнэт нас 

барсан тохиолдолд нээх зааварчлага 

өмгөөлөгчдөө өгсөн гэдэгт Ежов болон 

түүний орлогч Берия итгэлтэй байлаа. 

Орловын захидал Москвад очиход 

төвд оргодлыг агнах ажиллагааг 

зохион байгуулахын тулд аль хэдийнээ 

түүний аман зургийг зуруулжээ. 

Гэвч энэ операци явагдаагүй бөгөөд 

операцийг “дээрээс” ирсэн тушаалаар  

зогсоосон байна. Орлов ба түүний 

эхнэр,  охины америкийн амьдралын 

үе  шат ингэж эхэлжээ. Тэд богино  

хугацаанд Нью-Йоркт байж,  дараа нь 

Филадельфид амьдарч,  Калифорнид 

шилжиж очжээ. Тэндээсээ 1942 онд 

охиноо  нас барсны дараа Бостонд 

очиж,  эцэст нь сүүлийн гучин 

жилд Кливлендэд суурьшжээ. Тэд 

амьдралаа байнгын айдаст өнгөрөөж,  

ямагт хаалгаа түгжиж,  хэрвээ таньдаг 

хүн нь биш бол хэнийг ч гэртээ 

оруулдаггүй байлаа. Гэр  бүлийн гол 

“бие  хамгаалагч” нь бүхнийг,  хүн 

бүрийг сэжиглэдэг Орловын эхнэр  

Мария болжээ.  

1953 онд Орловын товчлогчийн 

газрын касснаас “авсан” мөнгө дуусч 

тэрбээр  “Сталины гэмт хэргийн нууц 

түүх” гэсэн ном туурвиж,  ингэхдээ 

өөрийгөө оролцогчоор  биш Сталины 

төлөвлөсөн ажиллагааны нэг хохирогч 

гэж бичжээ.  

Гэвч хоёр  тал дуугүй зөвшилцлийг 

биелүүлж,  Зөвлөлтийн тал ч Орловыг 

устгахыг оролдоогүй,  Орлов ч ганц ч 

туршуул,  ганц ч операцийг илчилж 

задлаагүйг хэлэх хэрэгтэй. 

Зөвлөлтийн тагнуулын 

удирдлагад байнгын айдас байсан 

ба хуучин тагнуулын сүлжээ,  зарим 

туршуул нь ажилласаар  байсан 

ба тэдний тухай Орлов мэддэг,  

захидлын хавсралтдаа энэ тухай 

урьдчилан мэдэгдсэн. Орловыг 

цагаачлалын албаны байцаалтад,  

Холбооны мөрдөх товчоонд,  
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Конгрессын дотоод аюулгүй байдлын 

дэд хороонд хэнийг ч барьж өгөөгүй 

гэдэгт итгэх хэрэгтэй байлаа. Түүний 

мэдүүлэг өгсөн баримтын тухай 

Москвад 1955 онд мэджээ. Гэвч тэр  нь 

бүрэн тодорхой биш байлаа. Орловын 

мэддэг нэг ч туршуул хэлмэгдээгүйг 

харгалзан үзвэл,  тэрбээр  хэнийг ч 

барьж өгөөгүй гэсэн дүгнэлт хийж 

болохоор. Үүнд итгэх хамгийн сайн 

арга нь түүнтэй биечилэн уулзах 

явдал байсан ч түүний байгаа газар  

нууц байсан юм.

1964 онд Орлов хаана амьдарч 

байгаа тухай анхны тодорхой бус 

мэдээллүүд төвд авагджээ. Тэр  нь 

зөвхөн эрлийн зүг чигийг зааж өгөх 

төдий байлаа. Орловын утасны дугаар  

хэрэглэгчдийн жагсаалтад байхгүй 

байв. Шууданг тэрбээр  өмгөөлөгчөөр  

дамжуулан авдаг байв. Өмгөөлөгч 

шууданг хэд хэдэн хэрэглэгчийн 

шуудангийн хайрцагаар  илгээдэг 

байлаа. Зөвхөн 1962 онд Орловынхон 

Мичиган муж улсад шилжсэн нь 

тодорхой болов. 1969 онд Улсыг 

Аюулаас Хамгаалах Хороо  Орлов 

өөрийн жинхэнэ нэрээр  Анн-Арборт 

амьдарч байгаа тухай хаяг,  утсыг 

заасан шинэ мэдээлэл авчээ.   

Орловтой уулзуулахаар  хэнийг 

илгээх вэ?  гэсэн асуудал босч 

иржээ. Нэгэн цагт Орловын амийг 

аварсан нисгэгч байсан Феодор  

Химочко,  Барселоны товчлогчийн 

газарт Дотоодыг Хамгаалах Ардын 

Комиссарын Газрын офицер  асан,  

эх орны дайны жилүүдэд партизаны 

отрядын нэртэй удирдагч байсан 

Зөвлөлт Холбоот Улсын баатар,  

зохиолч Николай Прокопюк нарыг нэр  

дэвшүүлэн авч хэлэлцсэнээс Химочког 

өндөр  наснаас нь болж,  Прокопюкаас 

амжилтгүй болвол том дуулиан дэгдэнэ 

хэмээн илгээхээс татгалзжээ. 

Нью-Йоркийн товчлогчийн 

газарт тэр  үед “Георг” гэсэн нууц 

нэртэй ажиллаж байсан тагнуулын 

ажилтан Михаил Александрович 

Феоктистовыг нэр  дэвшүүлэхээр  

тогтжээ. Боловсрол,  мэдлэгээрээ 

хуульч,  мөрдөн байцаагч,  сайн 

тамирчин,  зоригтой,  авхаалжтай бие  

хүн болох Феоктистов энэ түвэгтэй 

даалгаврыг биелүүлэхэд хэнээс ч 

илүү тохирч байв. Тэрбээр  Москвад 

дуудагдаж,  Орловын хэргийн талаар  

дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч,  хавтаст 

хэргийг нь бүгдийг нарийвчлан 

судалж,  тодорхой зааварчлага авав. 

Георг Нэгдсэн Үндэсний 

Байгууллагын ажилтан байсан 

ба түүнд 25 милийн бүсээс цааш 

явбал заавал тэмдэглүүлэх тухай 

шаардлага хамаардаггүй байсан. 

Тэглээ ч гэсэн аялалаа тэрбээр  

зарлаагүй,  дагалдан тагнуул байгаа 

эсэхийг байнга шалгаж байлаа. 

Орловынхны суудаг “Метлард 

хаус” 11 давхар  байшин байсан юм. 

Гадны хүн зөвхөн сууцны эзэн рүү 

доороос утасдаж байж үүдний цоожны 

түгжээ мултрах чимээг хүлээж байгаад 

байшин руу орж болно. 1969 оны 

11 сарын 14-ний өдөр  Георг орцны 

зэрэгцээх дэлгүүрийн лангууны дэргэд 

зогсож байгаад дотогшоо  яаж орох 

тухай бодож байлаа. Энэ үед орц руу 

сургуулийн хоёр  сурагч чиглээд явж 

байв. Георг тэдэн рүү хандаж,  спортын 

сэдвээр  хэдэн үг хэлж ярилцан хамт 

орц руу орчихлоо. Долдугаар  давхарт 

гараад 763 дугаартай сууцны үүдний 

хонхыг дарав. 

Хижээл насны эрэгтэй хаалга нээж 

Феоктистов түүнд хэрэгтэй хүн нь мөн 
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болохыг шууд танив. Тэрбээр  “Би ноён 

Орловтой ярьж болох уу?” гэж англиар  

асуув. “Тиймээ,  болно” гэж тэрбээр  

хариуллаа. Тэгтэл өөр  өрөөнөөс нэг 

эмэгтэй үсрэн гарч ирэв. Тэрбээр  

эрэгтэйг биеэрээ халхалж түлхээд 

“Та хэн гэгч вэ?,  хаанаас ирсэн бэ?” 

гэж Феоктистоваас асуув. Николай 

Прокопюкаас захидал авчирсан гэж 

Михаил хариулаад захидлыг Орлов 

руу сунгалаа. Тэрбээр  захидлыг 

аваад бодлогоширч зогсоход 

эхнэр  нь дахиад л Феоктистовт 

шаардангуй хандаж: “Та хэн бэ?” 

Михаил хүрэмний халааснаас 

паспортаа гаргаж “Тайвшраач дээ 

та” гэж хэлэв. Зөвлөлтийн паспортыг 

хараад тэр  эмэгтэй: “Саша! Энэ 

Улсыг Аюулаас Хамгаалах Хорооны 

туршуул байна! Тэр  биднийг алахаар  

ирсэн байна! гэж хашгирав. Тэрбээр  

өөр  өрөө рүү хашгиран орж тэндээс 

буутай үсрэн гарч ирлээ. “Би таныг 

буудна! Та биднийг алахаар  ирсэн! 

Саша чи захидлыг буцааж өг,  наадах 

чинь хортой байгаа!” гэж эхнэр  нь 

хэлэв. Михаил мэдээжийн хэрэг үүнд 

бэлэн биш байсан ба түүнийг буутай 

угтана гэж бодоогүй. Гэвч өөрийгөө 

эзэмдэж Орловоос захидлыг шүүрч 

аваад дугтуйг нээж дугтуйг алгаараа 

арчиж,  дараа нь хоёр  гараа 

долоожээ. “Тайвшир” гэж тэр  хэлээд 

хэрвээ захидлыг хордуулсан бол би 

ингэхгүй шүү дээ” гэв.  

Гэвч энэ ч Орловын эхнэр  Мария 

Вячеславовнаг ухааруулаагүй. Тэрбээр  

нөхрөө өрөөнөөс түлхэн гаргасан. 

“Гэвч Мария би түүнтэй ярихыг хүсч 

байна” гэхэд Орлов татгалзсан. “Үгүй. 

Тэр  чамайг ална!” гэж Мария давтан 

хэлж байлаа. Тэрбээр  Михаилыг 

хоёр  гараа өргөхийг шаардаж,  хана 

руу харуулаад,  дараа нь яг жинхэнэ 

цагдаа шиг биеийг нь тэмтрэв.  

Михаил Марияг ухааруулах 

гэж оролдон Зөвлөлт Холбоот Улсад 

Орловынхныг урвагч гэж тооцохгүй 

байгаа,  тэдэнд хор  хохирол учруулах 

гэж оролдохгүй байгаа,  түүнд 

Мариягийн Москвад суудаг эгч 

нараас нь сураг байгаа гэж хэд хэдэн 

удаа давтан хэлсэн боловч тэрбээр  

сонсохыг хүсэхгүй байлаа. Гэнэтхэн 

Феоктистоваас тэрбээр  түүний авга 

ахын овгийг асуув. Тэрбээр  овгийг нь 

хэлэхэд түүнийг мэддэг байсан гэж 

Мария хэллээ. Гэвч энэ бүхэн түүнийг 

тайвшруулсангүй. Михаилыг хонгилд 

түлхэж гаргаад тэрбээр  түүний гэр  

бүлд учруулсан хохирлын тухай ярьж 

эхэлсэн ба дахиад л та нар  бидний 

бүх төлөвлөгөөг нураасан! Та нар  

бидний бүх юмыг эвдэж сүйтгэсэн! 

Зөвлөлтийн тагнуулын байгууллагаас 

хаана ч,  авсанд ч тэр  нуугдах аргагүй! 

гэж дахиад л хашгирч эхлэв,  Жаахан 

тайвшраад  тэгсэн ч гэсэн та надад 

таалагдаж байна! гэж нэмж хэллээ. 

Гарч явахаасаа өмнө Михаил “Над руу 

утасдаарай” гэж Орловын хэлэхийг 

сонсов.    

Феоктистов гудамжинд гараад 

ойрын утасны бүхээгт орж Орлов 

руу утасдлаа. Гэрийн эзэн өөрөө 

утсаа авлаа. Хоёр  мэргэжил нэгтний  

хооронд тайван яриа явагдсан юм. 

Михаилын үүрэг бол Орловын ой 

санамжаас хэрэгтэй бүхнийг татан 

авч шаардлагатай мэдээлэл олж авах 

байлаа. Тэрбээр  Орловт итгэж байсан. 

Хэрвээ тэр  хэнийг ч илчлээгүй гэдгээ 

баталбал энэ нь хангалттай гэж тооцож 

байсан юм. Гэвч Орлов ерөнхий сэдвээс 

өөр  зүйл утсаар  ярихаас нягт нямбай 

зайлсхийж байлаа. Утасны яриа дуусч,  
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Феоктистов зөвхөн биечлэн уулзахыг 

шаргуу гуйлаа. Тэрбээр  салах ёс 

гүйцэтгэхдээ Анн-Арборт 1969 оны 

эцсээр  буцаж ирэх бодолтой байгаагаа 

хэлэв. Гэвч тэрээр  зөвхөн 1970 оны 

хоёрдугаар  сард л ирсэн юм. Анн-

Арборт ирээд Феоктистов Орловынхан 

ямар  ч ул мөр  үлдээлгүй алга болсныг 

мэджээ. Тэрээр  Нью-Йоркт юу ч үгүй 

буцаж ирэв. 

Жил хагасын дараа энэ операцид 

дахин буцаж орох тушаал тэр  авчээ. 

1971 оны зун Михаил машинаар  

Мичиган муж руу явлаа. Ажил хэргийн 

уулзалтыг тэрбээр  Ниагарын хүрхрээ 

орох аялалтай хамтруулж,  сүүлчийн 

саруудад төрөх жирэмсэн эхнэр  ба 

охиноо  авч явжээ. 

Анн-Арборын их сургуулийн 

профессоруудын жагсаалтыг хараад 

Орловынхон буцаж ирээгүй гэдэгт 

Михаил итгэж тэднийг хайж эхэлжээ. 

Тэрбээр  их сургуулийн хотхоны бүх 

номын сангууд ба ойр  орчинг тойрч 

эхлэв. Номын сангуудын нэгэнд 

түүний аз таарчээ. Тэрбээр  тэнд 

1969 оны “Коммунист” сэтгүүлийн 

11 дэх дугаарыг олсон байна. Энэ бол 

Орловын сууцанд түүний ажигласан 

хавтсан дээрээ бэхний толботой тэр  

сэтгүүл мөн байлаа. Тэрбээр  номын 

санчаас бүртгэлийн тэмдэглэлийг 

үзүүлэхийг гуйгаад оросын хижээлдүү 

насны хос жилийн өмнө тэдний хотыг 

орхиж явсныг мэдэж авчээ. “Гэвч тэд 

нэг их хол яваагүй,  учир  нь хайртай 

охиныхоо  шарилыг орхиж явахыг 

хүсэхгүй байна гэж ярьж байсан” гэж 

номын санч эмэгтэй хэлэв. Өөрийгөө 

гэр  бүлийн найз гэж танилцуулсан 

Феоктистовт тэр  эмэгтэй Эри нуурын 

эргийн ойрын гурван хот Детройт,  

Толедо,  эсхүл Кливлендэд хайхыг 

эелдэгээр  зөвлөлөө.  

Эхлээд Михаил Кливленд рүү 

явлаа. Эхлээд тэнд Орловынхныг 

орон нутгийн утасны хэрэглэгчдийн 

жагсаалтад ололгүй Кливленд хотын 

орчны хаягийн ном байдаг төв номын 

сан руу явлаа. Тэнд түүнд хайж 

байгаа хүмүүсийнх нь овог нэрийг  

хэлэхийг хүссэнгүй. Гэвч түүнд аз 

таарлаа. Түүний орсон өрөөнд хэн 

ч байхгүй байлаа. Зөвхөн хөшигний 

ардаас хайрын уулзалтын чимээ 

сонсогдлоо,  хоёр  хос хөл харагдав. Цаг 

алдалгүй лавлагаа руу ухасхийлээ. 

Орловынхан одоо  жинхэнэ овгоороо  

сууж байгаа гэж зөн совин нь хэлээд 

байлаа. Тэрбээр  “О” үсгийг татлаа. 

Аз тааржээ!  Феоктистов Орловынхны 

хаягийг түвэггүй олоод түүнийг болон 

утасны дугаарыг тогтоов. Энэ үед хар  

арьст албан хаагч хөшигний араас 

гарч ирээд юугаар  туслахыг асуув. 

Михаил асуудал түвэгтэй,  тэрбээр  

долоо  хоногийн дараа буцаж ирнэ гэж 

хариулжээ.  

Маргааш өглөө нь 1971 оны 8 

сарын 10-ны өдөр  Орловынхны сууж 

байгаа байшинд Михаил дөхөж очлоо. 

Эхнэр,  охин хоёроо  машинд үлдээгээд 

тэрбээр  байшинд оров. 

Орловын эхнэр  Михаилыг шууд 

таньсангүй,  тэрбээр  сахлаа аваагүй,  

богино  өмд,  улавчтай,  биеийн 

тамирын цамц өмссөн байлаа. Түүний 

паспортыг хараад өөрсөдтэйгээ  адил 

оргодол гэж ойлгоод “Хэзээ Засгийн 

газартайгаа харилцаагаа тасалсан бэ?  

хэмээн асуулаа. Тэрбээр  хуучнаараа 

Засгийн газартаа ажиллаж байгааг 

нь сонсоод тэр  эмэгтэй дахиад л 

түүнийг нэгжиж,  зөвхөн дараа нь л 

нөхөртэйгөө ярихыг зөвшөөрлөө. 
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Александр  Михайлович 

нөхөрсөгөөр  Михаилын гарыг атгаад 

буйдан дээр  утас,  радио  хүлээн 

авагч гэсэн “орчин үеийн техникээс 

хол” суулгаж,  ноцтой,  нөхөрсөг гэж 

хэлж болохоор  яриа эхэллээ. Энэ яриа 

таван цаг үргэлжилсэн юм. Орлов 

Феоктистовын сонирхсон бүхнийг 

ярьжээ. Түүний яриа эцсээ хүртэл 

хэлсэн үгэндээ үнэнчээр  үлдсэнийг 

илэрхийлж байв. 

Михаилтай салах ёс гүйцэтгэж 

номоо  бэлэглэж,  мөрийг нь тэврэн 

үдэхдээ “Миний ажиллаж байсан тэр  

цагт надад өөр  шиг чинь хорин залуу 

байсан бол одоо  бүх дэлхий зөвлөлтийнх 

болох байсан,  тагнуулын байгууллага 

бүрийн толгойд зөвлөлтийн ажилтнууд 

зогсож байх байсан” гэж хэлжээ. 

Феоктистов Зөвлөлт Холбоот 

Улсад тэдэнд буцаж очих санал тавих 

эрх надад олгосон гэж гэр  бүлийн хост 

хэлээд,  тэдэнд генералын тэтгэвэр  

олгоно,  Москвад орон сууц өгнө,  хэрвээ 

тэд бодлоо  өөрчилбөл Америкийн 

Нэгдсэн Улсад  буцаж ирэх баталгаа 

гаргаж өгнө гэв. Орловынхон талархаж 

байгаагаа илэрхийлээд,  охиныхоо  

шарилыг орхиж чадахгүй гэжээ. 

“Эрэл” операци ингэж дуусгавар  

болжээ. 

Салах ёс сэтгэл хөдөлмөөр  байлаа. 

Мария Вячеславовна Михаилын гарыг 

атгаад “Өөртөө итгэлтэй байгаарай,  

хэзээ ч хэдэн саяын төлөө улсаа битгий 

худалдаарай! Эх орон бол бүх юм 

шүү!” гэж хэлэхэд нүдийг нь нулимс 

бүрхэж байлаа.   

Үдэхдээ Мария эхнэр,  охинд нь 

зориулж Михаилд бялуу бэлэглэлээ. 

Гэвч Михаил бялуугаар  дотны 

хүмүүсээ дайлахыг хүсээгүй юм. 

Тэрбээр  бялууг товчлогчийн газарт 

авчраад: “Энэ хортой эсэхийг та нар  

өөрсдөө шалга” гэсэн юм.  Энэ мөрүүдийг 

бичигч амттай юманд их дуртай 

байлаа. Мария Вячеславовнагийн 

бэлгийг зориглон эхэлж туршив,  дараа 

нь бусад нь идэцгээсэн.  

Мария Вячеславовна тэр  ондоо  

өөрөөр  хэлбэл 1971 онд нас барсан. 

Харин 1973 онд өөрийн эгчид анхны 

бөгөөд сүүлчийн захидал эх орон 

руугаа бичээд Александр  Михайлович 

Орлов таалал төгссөн билээ.       

Орчуулсан доктор, 

профессор Л.Батдолгор
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АЮУЛ, ТҮҮНИЙ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

Доктор Д.Дэлгэрсайхан

Докторант Ч.Энхтуяа

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

“Аюул” гэдэг нь гамшиг зовлон 

учруулж болох хор хөнөөлтэй юм.”1 гэж 

Я.Цэвэл “Монгол хэлний товч тайлбар 

толь”-доо тайлбарласнаас гадна 

аюулыг зарим эрдэмтэн судлаачид 

үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг 

хэрэгжүүлэхэд хүндрэл учруулж, 

улмаар хэрэгжүүлэх бололцоогүй 

болгож буй нийгмийн харилцааны 

системд гарсан өөрчлөлт, үйл явц гэж 

тодорхойлжээ.  

Оросын эрдэмтэн судлаачид 

“аюул гэдэг нь үндэсний язгуур ашиг 

сонирхлыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэл 

учруулж, улмаар хэрэгжүүлэх 

бололцоогүй болгож буй нийгмийн 

харилцааны системд гарсан өөрчлөлт 

үйл явц”2 гэсэн бол манай зарим 

судлаачид “аюул” нь хүн, нийгмийн 

бүлэг, ард түмэн, нийгэм, улс гүрэн, 

хамтын нийгэмлэг болон дэлхийд ч 

хор уршиг тарих, түүгээр зогсохгүй 

тэдгээрийг устгах, үгүй хийх, тэдний 

ая тухыг алдагдуулах, материаллаг, 

оюун санааны болон түүхийн үнэт 

зүйлийг устгах, хөгжил дэвшилд нь 

чөдөр тушаа болох улмаар цаашдын 

хөгжлийн зам мөрийг нь хаагдуулах 

боломж бүхий бодит болон болзошгүй 

1 Я.Цэвэл. Монгол хэлний товч тайлбар  толь. 
УБ.,1966,  т. 60
2 В.И. Карпов. Д.Б.Павлов. Төр,  нийгэм,  бие  
хүний аюулгүй байдлыг хангах онолын үндсүүд. 
М.,  2002,  т. 31

үзэгдэл, үйлдэл, үйл ажиллагаа юм”3 

гэсэн байдаг.

“Аюул”-ын тухай эрдэмтдийн 

хийсэн тодорхойлолтуудыг үзвэл 

аюул, хөнөөл, халдлага, дайсан, сөрөг 

нөлөө, хөнөөх хүчин зүйл гэх мэт үгийн 

ард ямар  нэгэн хор  хохирол,  хөнөөл 

учруулах үйл явцын тухай ойлголт 

агуулагдаж байна. Энэ нь эрдэмтэн 

судлаачдын аюулын талаар санал 

нэгддэг цорын ганц  шинж тэмдэг 

болж байна. Тэгээд ч хөнөөл учруулах 

үйл явц бодитой байдаг нь шинжлэх 

ухааны үүднээс баримттай судлах 

боломжийг олгож байгаа хэрэг. 

Аливаа аюул мөн чанараараа хэд 

хэдэн утгатай байж болно. Тухайлбал: 

Нэгдүгээрт. Сөрөг үйлдэл 

үзүүлэх бодит боломж оршиж байгааг 

харуулдаг.

Хоёрдугаарт. Хор хохирол 

учруулахыг урьдчилан мэдэх 

боломжийг нээдэг.

Гуравдугаарт. Бодит байдлаар 

оршиж буй сөрөг нөлөөлөл, 

үйлдлүүдийн болзошгүй байдлуудыг 

илэрхийлдэг.

Дөрөвдүгээрт. Хорон муу зүйл 

учрах мэдрэмж эсхүл болзошгүй 

байдлыг илтгэдэг.

3 Г.Гантөмөр. Аюул заналын тухай онолын 
ойлголт,  түүнээс урьдчилан сэргийлэх асуудал. 
УБ.,  2008,  т. 2



54 “ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë.  2020 ¹ 1 (49)

Тавдугаарт. Субъектуудын 

болзошгүй эсхүл бодит үзэгдэл, үйл 

явдал, үйлдлүүд нь устгаж, сүйтгэж 

болох чадвар аль эсхүл хүмүүсийн 

хамгийн хэрэгцээтэй амин чухал 

объектууд болон байгалийн үнэт зүйлст 

хор хохирол учруулах,  доройтуулан 

мөхөхөд хүргэх, хөгжлийн замыг хааж 

зогсоох асуудлууд хамаарагддаг. 

Аюул нь логик агуулгын хувьд 

анхдагч ойлголт болж өгдөг. Энэ нь 

хийсвэр, тодорхой, бодитой байх 

магадлалтай. Хийсвэр аюул нь 

тодорхой аюулын үед зөвхөн оюун 

санаанд биежээд зогсохгүй,  бодитой,  

тодорхой чиглэл бүхий үйлдэл, эс 

үйлдэл юм. Үүнээс үзэхэд аливаа 

аюул нь өөртөө заналыг агуулдаг нь  

харагдаж байгаа юм.

Зарим тайлбар толь бичигт 

“Угроза” гэсэн үгийг “аюул”, “аюул 

занал”, “аюул заналхийлэл” гэж 

хамтад нь бичих явдал ажиглагддаг. 

Энд зориуд анхааруулж хэлбэл, аюул 

бүхэн заналд хувирахгүй гэдгийг 

ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, 

“аюул” болон “занал” хоёрын хооронд 

тодорхой зааг бий гэсэн үг юм. 

Тухайлбал,  судлаач Е.Очир  аюулгүй 

байдалд занал учруулах буюу “Угроза 

безопасности” гэсэн үгийг “нийгэм, 

төр, хувь хүний ашиг сонирхол, 

амьдралд аюул учруулах боломжийг 

бүрдүүлэн өгч байгаа хүчин зүйл, бодит 

нөхцлийн цогц бүрдэл.” гэсэн бол зарим 

судлаачид “гадаад, дотоод аюулгүй 

байдлыг хангах ажиллагааны агуулгыг 

тодорхойлж, гадаад, дотоодын аюулын 

эх сурвалжийн үүсэл, объектын 

аюулгүй байдалд нөлөөлөх бодит, далд 

заналхийлт” гэж тодорхойлсон байна. 

Оросын судлаачид “аюул нь төр,  

нийгэм, хувь хүний амгалан тайван 

аж төрөх үйл ажиллагаанд занал 

учруулдагтай холбоотой” хэмээжээ.

Я.Цэвэл “занал” гэсэн үгийг “занах 

үйлийн нэр гэсэн байх ба мөн хадгалсан 

хорсол гэж тайлбарлажээ. “Занах” 

гэсэн үйл үг нь 1-д бусдад хорсон 

өшөө хонзон санах, 2-т буруушаан 

донгодох, зандрах”4 гэж тайлбарласан. 

Хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй аюул 

нь заналаар илэрхийлэгдэж буйн 

нотолгоо гэж үзэх бүрэн үндэслэлтэй.

Занал нь үнэн бодит байдалтай 

харьцуулагдсан байх ёстой. Өөрөөр 

хэлбэл занал нь орон зай, цаг хугацааны 

шинж агуулдаг. 

Аюул ба заналын холбоо 

хамаарлын хувьд заналд тэднийг 

хувиргах аюулын хөгжлийн холбоог 

нэмэгдүүлж өгдөгийг сайтар бодолцох 

хэрэгтэй. Тиймээс аюул, түүнийг 

илрүүлэхэд үүссэн шалтгаан нөхцлийг 

олж тогтоохоос гадна аюулыг үнэн 

бодит байдал руу хувиргаж буй 

нөхцөл, тэдгээрийн хоорондын 

уялдаа холбоо, зүй тогтол дахь бүх 

элементүүдийг нарийвчлан задлан 

шинжилж илрүүлэх явдал  маш 

чухлаар шаардагддаг байна. 

Энэ бүхнээс үзвэл, бодит аюул, 

хийсвэр аюул хоёрын аюул нь заналын 

түвшинд шилжихэд тодорхой орон зай, 

цаг хугацаанд бий болдог нь харагдаж 

байна. Иймээс аюулыг шинжлэх 

ухааны үүднээс баримт нотолгоотой 

судлах боломжийг олгож байгаа хэрэг 

хэмээн хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 

Заналыг дараах нөхцлүүдээр авч 

үзэж болох юм.  Үүнд:

1. Айлгах, сүрдүүлэх, амлах, 

тангараглах арга замаар хэн 

4 Я. Цэвэл. Монгол хэлний товч тайлбар  толь. 
УБ.,  1966,  т. 265
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нэгэнд тааламжгүй хорон муу зүйл 

учруулахаар хийсвэрлүүлэх, айдаст 

автуулах;   

2. Аюулын бодит болон бодит 

бус төрлөөр илтэд дайсагнасан, 

хүчээр давамгайлан тодорхой чиглэл 

зорилготой үйл ажиллагаа явуулах;

3. Ямар нэгэн харилцаанд давуу 

байдал олж авахын тулд гол зорилгодоо 

айдсыг ашиглан төөрөгдөлд оруулах, 

дараагийн буюу хожмын аюултай үйл 

явдлуудын тухай урьдчилан сануулж, 

энэ нь үнэхээр бодит байдлаар 

хэрэгжих  аюулын бэлтгэл үе шатанд 

очсоныг харуулах зэргээр илэрч болох 

талтай. 

Гадаадын зарим судлаачид “аюул” 

ба “занал” гэсэн ойлголтыг адилтгах, 

адил гэж үзэх огт боломжгүй гэж 

бичсэн байдаг. Үүнийг тайлбарлахдаа 

“тэдний хооронд бодитой болон 

туйлын сайн, боломжтой, бодит байдал 

зэргээрээ нэлээд ялгаатай байдаг” 

гэжээ. Өөрөөр хэлбэл “занал” нь нэлээд 

тодорхой, шууд, хаягтай аюулын 

хэлбэр гэж үзэж болохоор байна. 

Занал нь нийгмийн амьдралын бүхий 

л хүрээнд тодорхой хэлбэрээр байж 

болдог. Гэхдээ бүх хэлбэрийн заналууд 

нь дараах ерөнхий нэг шинжийг 

агуулж байдаг. Тухайлбал:

Нэгдүгээрт. Аливаа заналуудын 

эх сурвалжууд нь гадаад болон дотоод 

зөрчилдөөнт шинжтэй байна.

Хоёрдугаарт. Тэдгээр зөрчлүүд 

байнгын болоод үүрдийн шинжийг 

агуулдаггүй, өөрийнхөө мөн чанар, 

агуулгыг аажмаар өөрчилж байдаг.

Гуравдугаарт. Эх сурвалжуудын 

зөрчилдөөн нь жам ёсоороо, эцэстээ 

мөрдөн байцаалттай холбоотой учир 

шалтгааны улмаас нууц далд байдаг.

Дөрөвдүгээрт. Заналын гадаад 

хэлбэр нь байнга бодит шинжийг 

хадгалдаг.  

Аливаа аюул болон занал, 

заналхийлэлт нь заавал тодорхой 

хэмжээний эрсдэлийг дагуулдаг 

жамтай. Өөрөөр хэлбэл эрсдэлгүй 

аюул, аюулгүй эрсдэл гэж байхгүй. 

Аюулын нэг хэлбэр нь эрсдэл гэсэн үг. 

Эрсдэл гэдэг нь хүн, нийгэм, 

байгаль орчинд хохирол учруулах 

бодит хүчин зүйлүүдийн агуулах 

аюулын хэмжээг тусгасан чухал 

ойлголт юм. Тухайлбал, эрсдэл нь 

өөртөө аюулт үйл явдлын үүсэх 

магадлал, түүнээс учрах хохирлын 

хэмжээг тусгаж байдаг.5

Аюулын эсрэг үйлдэл, үйл 

ажиллагаа буруудсанаас болж үүсч 

болзошгүй таагүй явдал буюу уг 

үйлдэл, үйл ажиллагаа нь өөртөө аюул 

дагуулах магадлалын  илэрхийлэл нь 

эрсдэл болно. 

Аюул нь ямар нэгэн өдөөгч, 

сэдээгчгүйгээр аяандаа үүсэн буй болох 

нь бараг үгүй бөгөөд Я.Цэвэл “Монгол 

хэлний товч тайлбар толь”-доо “өдөөгч” 

гэсэн үг нь “үүсгэгч,  сэдэгч”6 хэмээх 

утгыг илэрхийлэх ба жишээ нь “хатган 

өдөөгч, халдан өдөөгч, дайн өдөөгч” гэх 

мэтээр тайлбарласан байна.

Ер нь “өдөх” гэдэг “анх эхэлж 

үүсгэх, гаргах, хатгах, халдах, сэдэх”7 

гэсэн үг бөгөөд өдөх сэдэх, өдөх 

хатгах гэсэн хоршсон үг ч болдог 

талтай. Өөрөөр хэлбэл, аливаа аюул 

нь тодорхой өдөөлт, сэдэлттэй байдаг. 

Энэхүү өдөөлт буюу сэдэлт шалтгаан 

5  С.Хүрэлсүх. Гамшигийн эрсдлийн үнэлгээ. УБ.,  
2008,  т. 4 
6 Я.Цэвэл. Монгол хэлний товч тайлбар  толь. УБ.,  
1966,   т. 433
7  Я.Цэвэл. Монгол хэлний товч тайлбар толь. УБ., 
1966, т. 433 
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нөхцөлгүйгээр үүсэн бий болохгүй 

гэсэн оросын эрдэмтэн судлаачидтай 

санал нэг байна. 

Энэ бүхнээс дүгнэж үзэхэд, аюул 

нь тодорхой нөхцөл шалтгаанаас 

үүдэлтэй сэдэлтээр өдөөгдсөн нарийн 

уялдаа холбоотой байх бөгөөд занал-

эрсдэл-хор уршиг гэсэн элементүүдийн 

нэгдлийг өөртөө агуулж байдаг нь 

тодорхой байна. Аюул ба заналын 

эрсдэлийн магадлалын үнэлгээг зөв 

хийж гаргах нь болзошгүй аюулаас 

урьдчилан сэргийлэх, аюулын хор 

хохиролыг багасгахад чухал ач 

холбогдолтой юм.
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Орчин үед олон улсын тогтолцоо  

хурдацтай өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж,  

даяаршлын явцад бүрэлдэн тогтсон 

бүх талын харилцаа холбоо  нь бүс 

нутаг,  дэлхийн түвшинд улс орнуудын 

нийгэм,  эдийн засаг,  улс төрийн бодлого  

харилцан хамааралтай байдлаар  

хэрэгжих орон зай,  цаг хугацааг 

илэрхийлж,  хүмүүс хоорондын,  улс 

үндэстэн хоорондын,  дэлхий нийтийн 

харилцааны үндсэн агуулга,  хэлбэр  

болжээ. Дэлхийн томоохон гүрнүүд олон 

улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн 

хөгжүүлэх,  дэлхийн зах зээлд хүч 

нөлөөллөө тогтоох,  тэргүүлэх байр  

суурьтай болох давшилтын шинж 

чанартай бодлого  хэрэгжүүлж байна. 

Харин жижиг улсын хувьд үндэсний 

аюулгүй байдалд гадаад орчноос 

учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг 

саармагжуулах,  дэлхийн зах зээлд 

өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх 

хамгаалалтын шинж чанартай бодлого  

баримталж байна. 

Дэлхийн улсуудын гадаад 

харилцан хамаарал,  хамтын 

ажиллагаа өргөжин тэлж байгаа 

нь хөгжил дэвшлийг хурдасгагч,  

шинжлэх  ухаан,  технологийн 

дэвшлийг нэвтрүүлэгч хүчин зүйл 

болж байгаа боловч,  нөгөө талаас 

хөгжиж байгаа болон буурай хөгжилтэй 

орнуудын үндэсний аюулгүй байдал,  

эдийн засгийн аюулгүй байдалд сөрөг 

нөлөөтэй хүчин зүйлсийг бий болгож 

байна. Тухайлбал,  экологийн тэнцвэр  

алдагдах,  байгалийн баялаг хомсдох,  

түүний төлөөх тэмцэл хурцдах,  

том гүрнүүдийн хүч нөлөө өсөх,  

жижиг улсууд хараат байдалд орох,  

санхүү,  өр  зээлийн дарамт,  хямралд 

хүрэх,  халдварт өвчний тархалттай 

холбоотойгоор  улс орнуудын эдийн 

засгийн өсөлт буурч,  нөхцөл байдал 

хүндрэх зэрэг олон асуудлууд үүсэх 

болов. 

Үндэсний аюулгүй байдлын мөн 

чанар  нь ард түмний язгуур  ашиг 

сонирхол,  үнэт зүйлс гадаад,  дотоод 

сөрөг хүчин зүйлсийн нөлөөллөөс бүрэн 

дүүрэн,  найдвартай хамгаалагдсан 

байхад оршино. Үндэсний язгуур  ашиг 

сонирхол,  үнэт зүйлсийг баталгаатай 

хамгаалах нь үндэсний эдийн засгийн 

хөгжилтэй холбогдож,  харилцан 

уялдаатай орших тул үндэсний аюулгүй 

байдлын гол чиглэмж,  шалгуур  нь 

эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах 

явдал болно. Монгол Улсын Үндэсний 

аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд 

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 гэж тодорхойлсон 

байдаг. 

Манай улсын эдийн засгийн 

гадаад,  дотоод нөхцөл байдал,  түүнд 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАДААД ХҮЧИН 

ЗҮЙЛС, АНХААРАХ АСУУДАЛ

Доктор, профессор Д.Тунгалаг
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нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг үндэслэн 

эдийн засгийн аюулгүй байдлыг дараах 

байдлаар  тодорхойлж болохоор  байна. 

Монгол Улсын эдийн засгийн 

аюулгүй байдал гэдэг нь ард түмний 

материаллаг болон оюуны хэрэгцээг 

өндөр  түвшинд хангасан,  үндэсний 

үйлдвэрлэлийн үр  ашиг,  шинжлэх 

ухаан технологийн дэвшилд хүрсэн 

тогтвортой өсөлт хөгжил,  өрсөлдөх 

чадвартай,  хөгжлийн гадаад,  дотоод 

хүчин зүйлсийг оновчтой хослуулсан,  

нэгдмэл байдалтай,  уян хатан эдийн 

засгийн цогцолбор  бүтэц бүрдэх явдал 

болно. 

Манай улсын эдийн засгийн 

өсөлтийн хандлагыг авч үзвэл ДНБ 

2009 онд 1.3 хувь буурч,  2011 онд 17.5 

хувь өсч,  2014 онд 7.9 хувь,  2016 онд 

1.2 хувь,  2018 онд 7.2 хувь,  2019 онд 5.1 

хувиар  тус тус өсчээ. Эдийн засгийн 

өсөлтөд гадаад,  дотоод олон хүчин 

зүйлс нөлөөлж байгаа ба аюулгүй 

байдалд сөргөөр  нөлөөлж буй гадаад 

хүчин зүйлсийг дараах байдлаар  

тодорхойлж болно. Үүнд:

1. гадаад орны түүхий эдийн 

нийлүүлэгч,  хавсарга болох,  экспортод 

байгалийн баялаг,  түүхий эд зонхилох 

байр  суурь эзлэх;

2. стратегийн ач холбогдол бүхий 

экспортын бүтээгдэхүүний үнэ унах,  

зах зээлээ алдах;

3. стратегийн ач холбогдолтой 

бүтээгдэхүүн,  хүнсний бүтээгдэхүүний 

импортоос дотоодын эдийн засаг 

хамааралтай болох;

4. гадаад улс орон,  олон улсын 

байгууллагаас хэт их өрийн дарамтад 

орох;

5. стратегийн ач холбогдолтой 

салбарт гадаадын хөрөнгө оруулагчийн 

нөлөө өсөх зэрэг хүчин зүйлсийг 

анхаарах хэрэгтэй байна. 

Манай улсын эдийн засгийн 

аюулгүй байдалд нөлөөлж буй гадаад 

хүчин зүйлсийн талаар  судалгаа хийж 

үзье. Үүнд: 

1. Гадаад орны түүхий эдийн 

нийлүүлэгч, хавсарга болох, экспортод 

байгалийн баялаг, түүхий эд зонхилох 

байр суурь эзлэх:

2019 оны эцсийн байдлаар  Монгол 

Улсын нийт экспортод БНХАУ 88.9 

хувь,  Их Британи 3.8 хувь,  Сингапур  

2 хувь,  бусад улс 5.3 хувийг тус тус 

эзэлж байна. 

Экспортын бүтэц,  2019 он1

1  Гаалийн статистикийн мэдээлэл. 2019 оны 12-р  
сар
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Манай улсын экспортын бүтцэд 

байгалийн баялаг,  түүхий эд,  хагас 

боловсруулсан бүтээгдэхүүн 90 гаруй 

хувийг эзэлж,  түүний 90 орчим хувийг 

БНХАУ руу экспортолж байгаагаас 

үзэхэд манай улс гадаад орны түүхий 

эдийн нийлүүлэгч,  хавсарга шинжтэй 

эдийн засгийн бүтэцтэй болж,  нэг 

улсын давамгай байдал тогтсон байна. 

Иймд БНХАУ-ын нийгэм,  эдийн 

засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал 

манай улсын экспортын орлогод 

шууд нөлөөлөх хүчин зүйл болж,  

экспортын орлого  буурахад хүрчээ. 

2020 оны 2 дугаар  сарын байдлаар  

манай экспортын орлого  770.7 сая ам 

долларт хүрч,  өнгөрсөн оны мөн үеийн 

гүйцэтгэлээс 29.5 хувиар  буурчээ. 

Тухайлбал,  чулуун нүүрс 2.7 сая тонн 

экспортлосныг өнгөрсөн оны мөн үетэй 

харьцуулбал 1.2 сая тонноор  бага 

байна. Зэсийн баяжмал 192.2 мянган 

тонн экспортлосон нь өнгөрсөн оны 

мөн үетэй харьцуулбал 37.1 мянган 

тонноор  бага байна.2

2. Стратегийн ач холбогдол 

бүхий экспортын барааны үнэ унах, 

зах зээлээ алдах:

Манай улсын стратегийн 

ач холбогдол бүхий экспортын 

бүтээгдэхүүн болох зэсийн баяжмал,  

молибдены баяжмал,  цайрын 

баяжмал,  нүүрсний дэлхийн зах зээл 

дээрх үнэ ханшийн талаар  авч үзье.                                             

Ашигт малтмалын дэлхийн зах 

зээл дээрх үнэ3

Үнийн өөрчлөлтөөс үзэхэд 

стратегийн ач холбогдол бүхий 

экспортын бараануудын үнэ 2013-

2016  онд буурч,  2017-2018 онд бага 

зэрэг өссөн боловч,  2019 оноос буурах 

хандлагатай байна. Олон улсын зах 

зээлийн нөхцөл байдал,  улс орнуудыг 

хамарсан халдварт өвчний тархалттай 

холбоотойгоор  дэлхийн улс орнуудын 

2 www.customs.gov.mn. 2020 оны 2-р  сарын 
эмхэтгэл
3 Монгол Улсын Статистик мэдээ. Ашигт 
малтмалын газар,  2019.12,  2020.02

№
Ашигт 

малтмал

Хэмжих 

нэгж
2013 2016 2017 2018 2019 2020.02

1 Алт $/унц 1411.0 1151.4 1257.1 1269.4 1392.2 1597.1

2 Мөнгө $/унц 23.8 16.38 17.14 15.8 16.2 17.9

3 Зэс $/тн 7325.8 5665.8 6162.3 6508.1 6004.6 5685.9

4 Цайр $/тн 1910.1 2671.3 2893.6 2895.6 2548.6 2119.9

5 Молибдени $/тн 22583 15000 15665 23075.4 23755.9 22542.2

6 Төмөр. хүдэр  $/тн 125.0 62 54.28 39.6 67.2 66.1

7 Эрч.хүч нүүрс $/тн 60.0 40.4 42.15 34.6 39.8 38.9

8 Коксж. нүүрс $/тн 150.0 121.3 113.63 141.5 121.4 131.0
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эдийн засгийн өсөлт саарч,  цаашид 

түүхий эдийн үнэ ханш  буурч,  нөхцөл 

байдал хүндрэх төлөвтэй байна. 

Иймд манай улс байгалийн 

баялгийн экспортоос хэт өндөр  

хамааралтай байдлыг бууруулах,  

дэлхийн хөгжлийн орчин үеийн чиг 

хандлагыг тодорхойлж буй техник,  

технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэхэд 

анхаарч,  шинэ гарц шийдлийг 

олох,  тухайлбал,  ухаалаг машин,  

тоног төхөөрөмж,  гурван хэмжээст 

хэвлэл,  хиймэл оюун ухаан зэрэг 

шинэ чиглэлээр  судалгаа шинжилгээ 

хийх,  амьдрал практикт нэвтрүүлэх,  

төсөв,  хөрөнгө хуваарилах,  улмаар  

экспортын орлогын эх үүсвэрээ 

нэмэгдүүлэхэд анхаарах шаардлагатай 

байгаа юм. 

3. Стратегийн ач холбогдолтой 

бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүний 

импортоос дотоодын эдийн засаг 

хамааралтай болох:

Манай улсын импортын бүтцийг 

2019 оны байдлаар  авч үзвэл,  БНХАУ 

33.2 хувь,  ОХУ 28.2 хувь,  Япон 9.6 хувь,  

АНУ 4.7 хувь,  БНСУ 4.4 хувь,  ХБНГУ 

3.1 хувь,  бусад улс 16.8 хувийг тус тус 

бүрдүүлж байна. Гадаад худалдааны 

экспорт,  импортыг бүрдүүлж буй 

улсуудын хэмжээнд нэг улсын эзлэх 

хувь хэт өндөр  байх нь хараат байдлыг 

бий болгодог. Иймд гадаад худалдааны 

бодлогын үр  ашгийг дээшлүүлэхийн 

тулд хараат байдлын зэргэмжийг 

тодорхойлж байх шаардлагатай. 

Үүний тулд Херфиндаль-Хершманы 

индексийг ашигладаг бөгөөд энэ индекс 

нь зах зээлийн оролцогч тус бүрийн 

эзлэх хувийн жингийн квадратуудын 

нийлбэрээр  тодорхойлогддог.

Х
i
 –  оролцогч улс бүрийн эзлэх 

хувийн жин

Х е р ф и н д а л ь - Х е р ш м а н ы 

индексээр  эдийн засгийн хараат 

байдлыг тодорхойлохын тулд тухайн 

бараа,  бүтээгдэхүүний хэрэгцээг 

дотоод эх үүсвэрийн хэдэн хувиар  

хангаж байгааг харгалзан гурван 

ангилалд авч үздэг. Дотоод эх 

үүсвэрээр  нийт хэрэгцээнийхээ 0-33 

хувь,  33-66 хувь,  66-гаас дээш хувийг 

хангаж байгаа нөхцөлд HHI индексийг 

харгалзуулан хараат байдлыг үнэлнэ. 

Дотоод эх үүсвэрийн хувь хэмжээ бага 

байх тусам хараат байдалд орох эрсдэл 

өндөр  байдаг.  

Манай улсын стратегийн ач 

холбогдолтой,  өргөн хэрэглээний 18 

бүтээгдэхүүний импортын хараат 

байдлыг Херфиндаль-Хершманы 

индексээр  үнэлж үзье. Судалгаанд 

хамрагдсан нийт 18 бүтээгдэхүүнээс 

14 бүтээгдэхүүн бүрэн хараат,  

2 бүтээгдэхүүн үлэмж хараат,  2 

бүтээгдэхүүн хараат бус байдалтай 

байна.4 Үүнд: шахмал ногоон цай,  

цагаан будаа,  наранцэцэгийн тос,  элсэн 

чихэр,  гадил,  цемент,  автобензин,  

дизель түлш,  зам төмөр,  өргөгч кран,  

бульдозер,  авто  хусуур,  тэгшлэгч,  

эрдэс бүтээгдэхүүнийг бутлах машин,  

цилиндрийн багтаамж нь 1500-2500 

см куб автомашин бүрэн хараат,  

наргил самар,  нэхмэлийн материалыг 

боловсруулах төхөөрөмж үлэмж 

хараат,  цахилгаан эрчим хүч,  цөцгийн 

тос хараат бус байдалтай байгаа юм.

Хүнсний бүтээгдэхүүний 

импортын биет хэмжээг авч үзвэл,  2020 

оны 2 дугаар  сарын байдлаар  өмнөх 

оны мөн үетэй харьцуулбал 14 төрлийн 

гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүнээс 

4 www.1212.mn. 2019 оны статистикийн 
мэдээллийг үндэслэн тооцоолов. 
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8 төрлийн бүтээгдэхүүний импорт 

биет хэмжээгээр  буурсан байна.5 

Дээрх судалгаанаас үзвэл,  импортод 

нэг улсын эзлэх хувь хэмжээ өндөр  

байгаа болон дотоодын үйлдвэрлэлээр  

хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй байгаа 

нь хараат байдалд орох,  гадаад 

орчны сөрөг нөлөөнд өртөх үндсэн 

нөхцөл болж байна. Иймд гол нэр  

төрлийн бүтээгдэхүүний дотоодын 

үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх,  гадаад 

худалдааны оролцогчдын тоог өсгөх 

замаар  Херфиндаль-Хершманы 

индекс минимум буюу өөр  улсын 

хараат байдалд орохгүй байх нөхцлийг 

бүрдүүлэх,  түүнчлэн хүн амын өргөн 

хэрэглээ,  хүнсний аюулгүй байдлыг 

хангахад анхаарч,  импортоор  авч буй 

бараа,  бүтээгдэхүүний чанар,  эрүүл 

ахуйн шаардлагыг дэлхийн стандартад 

нийцүүлэх хэрэгтэй байна. 

4. Гадаад улс орон, олон улсын 

байгууллагаас хэт их өрийн дарамтад 

орох: 

2012 оноос эхлэн манай улсад 

өрийн асуудал анхаарал татах 

түвшинд хүрээд байна. Монгол Улсын 

нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 2019 

5 www.customs.gov.mn. 2020 оны 2-р  сарын 
эмхэтгэл

оны эцсийн байдлаар  30.68 тэр  бум 

ам.доллар  болж,  Засгийн газрын өр  

7.7 тэр  бум ам.долларт хүрч өсчээ.

Монгол Улсын нийт гадаад өрийн 

статистик,  тэр  бум ам дол6

2019 оны жилийн эцсийн ханшаар  

(ДНБ 36.9 их наяд төгрөг,  долларын 

ханш 2734.33 төгрөг) тооцож үзвэл,  

нийт гадаад өр   ДНБ-ний 227 хувь,  

Засгийн газрын өр  ДНБ-ний 57 хувьтай 

тус тус тэнцэж байгааг анхаарах 

шаардлагатай.

Иймд гадаадын зээлийг эдийн 

засгийн бүтээмжийг дээшлүүлэх,  

монгол хүний оюуны чадавхыг 

нэмэгдүүлэх хүчин зүйл болгон 

ашиглах,  үндэсний үйлдвэрлэлийг 

дэмжих,  жижиг дунд үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх,  зээлийн эргэн төлөлт,  

экспортын шинэ эх үүсвэрийг бий 

болгоход чиглүүлэхэд анхаарах нь 

зүйтэй байна. 

5. Стратегийн ач холбогдолтой 

салбарт гадаадын хөрөнгө оруулагчийн 

нөлөө өсөх:

Манай улс гадаадын хөрөнгө 

оруулалтын орчин,  боломжийг 

6 www.mongolbank.mn,  Гадаад секторын 
статистик,  2019 он.

Үзүүлэлт 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Засгийн газар 3,599 3,535 3,501 3,760 4,869 7,321 7,184 7,701

2. Төв банк 571 1,130 1,570 1,960 1,791 2,025 2,030 1,984
3. Хадгаламж-

байгууллага (Т.Б-с 

бусад)

1,176 1,376 1,762 2,129 2,417 2,194 2,230 2,140

4. Бусад салбарууд 2,836 3,199 3,977 3,749 8,121 7,956 8,041 8,517

5. Шууд хөрөнгө 

оруулалт: комп.

хоорондын зээл

9,028 10,59 11,041 11,12 7,426 7,996 9,228 10,333

Нийт гадаад өр 17,21 19,83 21,851 22,72 24,625 27,493 28,714 30,677
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тодорхой түвшинд бүрдүүлэн 

ажилласны үр  дүнд гадаадын хөрөнгө 

оруулалтын нийт хэмжээ 2017 онд 18.02 

тэрбум ам доллар,  2018 онд 

20.22 тэрбум ам доллар,  

2019 онд 22.31 тэрбум ам 

долларт хүрсэн. Гэхдээ 

гадаадын хөрөнгө оруулалт 

өссөн дүнгээр  нэмэгдэж 

байгаа боловч,  өсөлтийн 

хурд саарч байна. 

Монгол Улсын 

Үндэсний аюулгүй байдлын 

үзэл баримтлалд “гадаадын 

аль нэг орноос хийгдэх 

хөрөнгө оруулалтын 

хувь,  хэмжээг гадаадын 

нийт хөрөнгө оруулалтын гуравны 

нэгээс хэтрэхгүй байлгах бодлого  

баримтална” гэж заасан байдаг. Улс 

орны бүтцийг авч үзвэл,  Канад 35 

хувь,  БНХАУ 21 хувь,  Сингапур  7.3 

хувь,  Люксенбург 6.3 хувь,  Япон 4.1 

хувь,  АНУ 3.4 хувь,  Нидерланд 3 

хувь,  Их Британи 2.3 хувь,  БНСУ 2 

хувь,  бусад улс 15.9 хувийг тус тус 

бүрдүүлж байна. Судалгаанаас үзвэл,  

нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтад 

Канад улсын эзлэх хувийн жин босго  

утгыг давсаныг харж болно. 

Монгол Улсад хийсэн гадаадын 

шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 

салбараар  нь ангилан үзвэл,  уул 

уурхайн салбарт 72.8 хувь,  бөөний 

болон жижиглэн худалдааны салбарт 

7.7 хувь,  барилгын салбарт 4.1 хувь,  

санхүү,  даатгалын үйл ажиллагаанд 

4.6 хувь,  боловсруулах үйлдвэрлэлд 1.5 

хувь,  зочид буудал,  нийтийн хоолны 

салбарт 1.3 хувь,  шинжлэх ухаан 

технологийн үйл ажиллагаанд 0.9 хувь,  

бусад салбарт 4 хувь хуваарилагджээ. 

Монгол Улсад орсон ГШХО,  

салбараар,  2019 он7

Судалгаанаас үзвэл,  манай улсын 

стратегийн ач холбогдолтой салбарт,  

ялангуяа уул уурхай,  олборлох салбарт 

гадаадын хөрөнгө оруулалт түлхүү 

орсон байна. Иймд тодорхой салбарын 

хөгжил,  үйлдвэрлэлд нэг орны оролцох 

хувь хэмжээг эдийн засгийн аюулгүй 

байдлыг хангах нөхцөлийг бодолцон 

тогтоох,  гадаадын хөрөнгө оруулах 

чиглэл,  эрэмбэ дарааллыг эдийн 

засгийн өсөлт,  шинэ чиг хандлагатай 

уялдуулах,  орчин үеийн техник 

технологийг нэвтрүүлэх,  боловсруулах 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх,  хөрөнгө 

оруулалтыг капиталын багтаамж 

ихтэй үйлдвэрлэлийн салбарт түлхүү 

чиглүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй байна. 

Дээр  дурдсан бүхнийг дүгнэж 

үзвэл,  манай улсын эдийн засгийн 

аюулгүй байдлын гадаад хүчин 

зүйлсийн сөрөг нөлөөлөл хүчтэй,  зарим 

талаар  аюултай гэж үзэх үзүүлэлтийн 

хязгаарыг давсан байдалтай байна. 

Эдийн засгийн аюулгүй байдалд гадаад 

7 www.mongolbank.mn. Гадаад секторын статис-
тик,  2019 он.
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орчноос үүсэх аюул занал их байгаа ба 

түүнийг даван туулахад хүндрэлтэй 

байна. Иймд эдийн засгийн аюулгүй 

байдалд сөрөг нөлөөтэй гадаад хүчин 

зүйлс тус бүрийн чиглэлд цогцолбор  

судалгаа,  шинжилгээ хийж,  аюулгүй 

байдлыг хангах,  шинжлэх ухаан,  

технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх,  

өрсөлдөх чадвар,  дархлааг бий болгох 

бодлого  боловсруулж хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай юм.
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Дэлхий дахинаа эмэгтэйчүүд,  

хүүхдүүдийг худалдаалах гэмт 

хэргийн цар  хүрээ өсөн нэмэгдэж,  

олон мянган охид,  бүсгүйчүүд орон 

нутаг,  улс дамжин зөвхөн амжиргаагаа 

дээшлүүлэхийн тулд нүүдэллэж,  

энэ шилжилт хөдөлгөөнийг нь 

далимдуулан хуурч төөрөгдүүлэх,  

худалдах,  заналхийлэл,  дарамтанд 

өртүүлэх гэх мэтээр  өөрийн эрхгүй 

хүчинд автан биеэ үнэлэх,  өөр  бусад 

хэлбэрийн боолчлолын нөхцөлд 

оруулж,  түүнээс зайлсхийх аргагүй 

болгон эрх чөлөөнөөс нь зориудаар  

хагацуулах,  төлж баршгүй зохиомол 

өрийн дарамтан дор  амьдруулж байгаа 

талаарх мэдээ,  мэдээлэл өдөр  бүр  

гарах болосон байна.

“Монгол Улсын Үндэсний 

аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-д 

тусгагдсан Хүний аюулгүй байдлыг 

хангах зорилтыг хэрэгжүүлэх,  

иргэдийг терроризм,  үндэстэн 

дамнасан зохион байгуулалттай гэмт 

хэрэг,  хүчирхийллээс хамгаалагдах 

нөхцөлийг сайжруулах,  хүүхэд,  

эмэгтэйчүүд,  иргэдийг хүн худалдах 

гэмт хэрэгт өртөх,  хүний эрх,  эрх чөлөө 

зөрчигдөх,  үндэсний аюулгүй байдалд 

нөлөөлөхөөс урьдчилан сэргийлэх,  

таслан зогсоохтой холбогдсон эрх зүйн 

орчныг боловсронгуй болгож,  үйл 

ажиллагаагаа шинэчлэн сайжруулах 

зайлшгүй хэрэгцээ,  шаардлага 

нийгэмд үүссэнээс хойш багагүй 

хугацаа өнгөрчээ.

Монгол Улсад “Хүн худалдаалах 

гэмт хэрэг” анх 1999 онд бүртгэгдэж,  

эрүүгийн хэрэг үүсгэгдэн шалгагдсанаас 

хойш уг гэмт хэрэг гарч буй шалтгаан 

нөхцөл,  өсөлт,  бууралтын талаар  

хэсэгчилсэн судалгаануудын хамгийн 

сүүлд хийсэн “Монгол Улс дахь хүн 

худалдаалах гэмт хэргийн талаарх 

олон нийтийн ойлголт,  хандлага”-ын 

төв,  орон нутгийн иргэдээс асуумжаар  

авсан судалгаанаас харахад:

- Хүн худалдаалахтай тэмцэх 

байдлыг сайжруулах талаар  

тавьж буй өнөөгийн хүч 

чармайлтыг судалгаанд 

хамрагдсан хүмүүсийн 76 хувь 

нь маш доогуур  үнэлсэн байна.

- Хүн худалдаалах гэмт хэрэгт 

ямар  насны хүмүүс өртөж 

байна вэ?  гэсэн асуултад 15-24 

насныхан гэж хариулсан нь 80 

гаруй хувийг эзэлж байна.

- Таны бодлоор  одоогийн 

Монголын хууль хүний аюулгүй 

байдлыг хангаж чадаж байна 

уу?  гэсэн асуултад орон нутгийн 

иргэдийн 76,5 хувь,  нийслэлийн 

иргэдийн 89,4 хувь нь чадахгүй 

байна гэж хариулсан байна.

Өнөөдөр  дэлхийн хэмжээнд жил 

бүр  4 сая орчим хүн худалдаалагддаг 

ба шийдвэртэй арга хэмжээ авахгүй 

бол хүн худалдаалахаас олох орлого  

мансууруулах бодис худалдаалах 

ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ХҮН 
ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН

 ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, БУУРУУЛАХ БОЛОМЖ

  Докторант Ж.Наранбаатар
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түвшинд хүрнэ гэсэн судалгаа байна.

Монголчууд бидний санаа 

сэтгэлийг ихээхэн зовоож,  хүний эрх,  

эрх чөлөө,  эрүүл мэнд,  цаашилбал 

үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх 

хүн худалдаалах гэмт хэрэгт онцгой 

анхаарал хандуулж,  гарч байгаа 

асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэх 

нь төр,  засгийн төдийгүй судлаачдын 

анхаарлын төвд тэргүүн зэрэгт 

тавигдах нөхцөл үүсэв.

19 дүгээр  зууны эхэн үеэс 

эхлэлтэй хүн худалдаалах гэмт хэрэг 

хүн төрөлхтөн даяаршиж буй энэ үед 

шинэ төлөв байдлаар  хөгжин дэлгэрэх 

шатандаа орж байна.

Монгол Улс ардчилал,  зах зээлийн 

харилцаанд шилжсэнээс хойш иргэд 

дотоод,  гадаадад чөлөөтэй зорчих,  

аялах,  гадаад улс оронд суралцах,  

ажиллаж амьдрах нөхцөл боломж 

нээгдсэн билээ. Энэ нь манай иргэдийн 

аж амьдрал,  боловсрол,  хөгжилд 

олон талаар  сайн нөлөө үзүүлж байна. 

Үүний зэрэгцээ иргэдийн хилийн 

чанадад зорчих,  сурч боловсрох,  ажил 

хөдөлмөр  эрхлэх хүсэл,  эрмэлзлэлийг 

зарим этгээд буруугаар  ашиглаж,  

бусдын эрхийг зөрчих,  хүний 

наймааны гэмт хэргийн золиос болгох 

явдал цөөнгүй гарах боллоо.

Хүн худалдаалах гэмт хэрэг нь 

нэг улс орны хил хязгаараас давсан,  

хил дамнасан,  олон улсын шинжтэй 

гэмт хэрэг байдаг бөгөөд манай улсын 

хувьд эхэн үедээ энэ талын мэдлэг,  

мэдээлэл,  дадлага,  туршлага дутмаг 

байсан тал бий. Гэхдээ үндэстэн 

дамнасан шинжтэй энэ гэмт хэргийн 

гаралт өмнөд болон хойд хөршид 

нилээд түгээмэл байгааг харгалзан 

шат дараалсан арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлсний үр  дүнд өнөөдөр  энэ 

төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль эрх 

зүйн орчин,  гэмт хэргийн хохирогчдод 

үзүүлэх үйлчилгээ харьцангуй дээшлэх 

хандлага ажиглагдаж байна.

Түүнчлэн иргэд энэхүү гэмт 

хэрэгт татагдан орох,  дотооддоо  болон 

хил дамнуулан худалдагдах,  ялангуяа 

хүүхэд,  эмэгтэйчүүдийг бэлгийн 

мөлжлөгийн зорилгоор  ашиглахаас 

хамгаалах,  учирч болох хохирол,  үр  

дагаварын талаар  иргэний нийгэм,  

эцэг,  эх,  хүүхэд,  залуучуудын 

мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх ажил 

шаардлагын түвшинд хийгдэхгүй 

байгаад анхаарах шаардлагатай болов 

уу.

Манай орны хувьд анх 1999 оны 

6 дугаар  сард Монгол Улсын 3 иргэн 

БНХАУ-ын иргэн Б-тэй хамтран хэсэг 

эмэгтэйчүүдийг БНХАУ-ын Эрээн 

хотод биеийг нь үнэлүүлсэн,  2000 

онд М гэгч Румын,  Югославт Латин 

Америкт бүжигчнээр  ажиллуулна 

хэмээн мэхэлж 18-21 насны 5 эмэгтэй 

Румын улсад аваачин биеийг нь 

үнэлүүлсэн хэргүүд цагдаагийн 

байгууллагад бүртгэгдсэнээр  эхэлсэн 

байна. Энэ төрлийн гэмт хэрэг нь 

нуугдмал үйлдэгддэг,  олон хүн 

оролцсон нүсэр  бүтэц шаардлагагүй,  

түргэн маневарлах чадвартай,  бага 

зардлаар  жижиг бүлгээр  ажилладаг,  

өвөрмөц зохион байгуулалттай зэрэг 

онцлогтой.

Энэхүү хэргийн хохирогчид нь 

ихэвчлэн буурай хөгжилтэй болон 

хөгжиж буй орнуудын эмзэг бүлгийн 

орлого  багатай,  боловсролын түвшин 

доогуур  эмэгтэйчүүд,  охидууд голдуу 

байдаг бөгөөд энэ нь тухайн орнуудын 

эдийн засгийн хөгжил тааруу,  

хуулийн хэрэгжилтэд тавих хяналт,  

хариуцлага сул байдагтай уялдаа 
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холбоотой байдаг. Хүн худалдаалах 

гэмт хэрэг голдуу бэлгийн мөлжлөг,  

боолчлол,  хүний эд эрхтэний худалдаа 

зэрэг хэлбэрүүдээр  илрэн гардаг. Эрх 

зүйн зохицуулалтын ээдрээ,  төвөгтэй,  

ойлгомжгүй байдлыг ч ашиглаж болох 

боломжтой. Манай улсын тухайд хүн 

худалдаалах гэмт хэргийг төсөөтэй 

болон тухайлсан байдлаар  Эрүүгийн 

хуулинд дараах байдлаар  зүйлчилж 

иржээ.

- Анх 1961 оны Эрүүгийн 

хуулийн 87 дугаар  зүйлд 

“Насанд хүрээгүй хүмүүс 

ба эмэгтэйчүүдийг садар  

самуунд уруу татах” гэсэн 

зүйл ангийг бий болгож,  87.Б-

д эмэгтэйчүүдэд эд мөнгө өгч 

хурьцал үйлдэх буюу биеэ 

байнга үнэлж явалдсан байвал 

хоёр  жил хорих буюу нэг 

мянган төгрөг хүртэл торгоно  

гэж заажээ. Энэ зүйл ангиар  

1963 онд насанд хүрээгүй хүнд 

мөнгө өгч биеэ үнэлж явалдсан 

хэргээр  Бүгд Найрамдах Хятад 

улсын иргэнийг хорих ялаар  

шийтгэж байжээ.

- 1986 оны Эрүүгийн хуулийн 

нэмэлт өөрчлөлтөөр  111 

дүгээр  зүйл буюу “Бусдыг 

садар  самуунд татах,  бусдыг 

биеэ байнга үнэлж явалдахыг 

зохион байгуулсан” гэсэн хэсэг 

нэмэгджээ.

- 1996 онд дахин өөрчлөгдөж 

Эрүүгийн хуулийн 111.1.1 

“Биеийг нь үнэлүүлж ашиг 

олох зорилгоор  хууран мэхэлж 

хүмүүсийг элсүүлсэн” зүйлийг 

нэмсэн байна.

- 2000 оны Эрүүгийн хуулийн 

111 дүгээр  зүйлд “Биеийг 

нь үнэлүүлж ашиг олох 

зорилгоор  хууран мэхэлж 

хүмүүсийг элсүүлсэн бол 4 

жил хүртэл хугацаагаар  хорих 

ялаар  шийтгэнэ. Энэ хэргийг 

урьдчилан тохирсон бүлэг 

этгээд үйлдсэн,  эсхүл насанд 

хүрээгүй хүмүүсийг элсүүлсэн 

буюу биеийг нь үнэлүүлэх 

зорилгоор  гадаадад гаргасан 

бол 3-8 жилийн хугацаагаар  

хорих ялаар  шийтгэх тухай 

шинээр  оруулсан байна. Энэ нь 

хүний биеийг үнэлүүлж,  ашиг 

олох зорилгоор  хууран мэхэлж,  

гадаадад гаргаж худалдах гэмт 

хэргийн орчин үеийн ойлголтыг 

Эрүүгийн хуулиндаа тусгаж 

эхэлсэн анхны оролдлого  

байсан гэж үзэж болно. 

Эрүүгийн хуулийн энэхүү 

заалт нь хүн худалдаалах гэмт 

хэргийн орчин үеийн ойлголтыг 

бүрэн тусгаж чадаагүй ч гэсэн 

биеийг нь үнэлүүлж,  ашиг олох 

зорилгоор  хүмүүсийг элсүүлэх,  

гадаадад гаргах,  өөрөөр  

хэлбэл хүн худалдаалах гэмт 

хэргийн гол бүрэлдэхүүнийг 

томъёолсноороо  ач 

холбогдолтой болжээ.

Улсын Их Хурлаас 2002 оны 1 

дүгээр  сарын 3-ны өдөр  баталсан 

Эрүүгийн хуулийн 113 дугаар  зүйлийг 

“Хүн худалдах,  худалдан авах” гэсэн 

томъёоллоор  тодорхойлжээ. Тэгэхдээ 

хүндрүүлэн үзэх бүрэлдэхүүнгүйгээр  

хүн худалдсан,  худалдан авсан бол 

хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 

51-250 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх 

хэмжээгээр  торгох,  300-500 цаг хүртэл 

хугацаагаар  албадан ажил хийлгэх,  

эсхүл 3 жил хүртэл хугацаагаар  хорих 
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ял шийтгэхээр  тогтоосон байна.

Эрүүгийн хуулийн 113 дугаар  

зүйлээр  хүн худалдаалахыг Нэгдсэн 

Үндэстний Байгууллагын Үндэстэн 

дамнасан зохион байгуулалттай гэмт 

хэргийн эсрэг Конвенцийн нэмэлт 

болох хүн,  ялангуяа эмэгтэйчүүд,  

хүүхэд худалдаалахаас урьдчилан 

сэргийлэх,  таслан зогсоох,  шийтгэх 

тухай Протоколын заалттай 

нийцүүлэн өөрчлөх нь зүйтэй гэж 

үзсэн байна. Хуулийн 115 дугаар  зүйл 

(Насанд хүрээгүй хүнийг согтуурал,  

мансуурал,  биеэ үнэлэх,  тэнүүлчлэл,  

гуйланчлалд татан оруулах)-ээс “биеэ 

үнэлэх” гэснийг хасах нь зүйтэй 

гэж үзэж байсан. Ингэснээр  насанд 

хүрээгүй хүнийг биеэ үнэлэхэд татан 

оруулсан нь дээр  дурдсан Конвенцийн 

дагуу хүн худалдаалах гэмт хэрэгт 

тооцогдох юм. Насанд хүрээгүй хүнийг 

садар  самууныг сурталчилсан хэвлэл,  

ном зохиол,  зураг,  кино,  дүрс бичлэг,  

бусад зүйлсийг бэлтгэхэд ашигласан,  

ашиглахын тулд хүч хэрэглэсэн бол 

Конвенцид заасны дагуу Эрүүгийн 

хуулийн 113 дугаар  зүйл (Хүн 

худалдаалах)-ээр  зүйлчлэгдэн хүн 

худалдаалах гэмт хэрэгт хамаарах тул 

Эрүүгийн хуулийн 123 дугаар  зүйл 

(Садар  самууныг сурталчлах)-ийн 

123.2 дахь хэсгийг хүчингүй болгож,  

123.3 дахь хэсгийн “Энэ хэргийг насанд 

хүрээгүй хүнд хүч хэрэглэж буюу” 

гэснийг хасчээ.

Эрүүгийн хуулийн 124 дүгээр  

зүйл (Биеэ үнэлэхэд бусдыг татан 

оролцуулах,  биеэ үнэлэхийг зохион 

байгуулах)-ээр  тодорхойлсон гэмт 

хэргийн бүрэлдэхүүнээс “хүч хэрэглэж 

буюу хүч хэрэглэхээр  заналхийлэх,  

хуурч мэхлэх замаар  биеэ үнэлэхэд 

татан оролцуулах” гэсэн обьектив 

талын шинжийг тодорхойлсон хэсгийг 

хасч,  эрүүгийн хуулийн 113 дугаар  

зүйл хүн худалдаалахаар  зүйлчлэгдэх 

ёстой гэж үзэж байсан.

Монгол Улсын Засгийн газраас 

2005 онд “Хүн худалдаалах ялангуяа 

хүүхэд,  эмэгтэйчүүдийг бэлгийн 

мөлжлөгийн зорилгоор  ашиглахаас 

хамгаалах Үндэсний хөтөлбөр”-

ийг баталж,  улмаар  2008 онд 

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас 

баталсан “Үндэстэн дамнасан зохион 

байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг 

НҮБ-ын конвенцийн нэмэлт болох 

хүн,  ялангуяа эмэгтэйчүүд,  хүүхэд 

худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх,  

таслан зогсоох,  шийтгэх тухай 

протокол”-д нэгдэн орсон. Энэ бүхэн 

нь хүн худалдаалах гэмт хэргийн эрх 

зүйн орчинг шинэчлэх,  олон улсын 

жишигт ойртуулах алхам болжээ.

Энэхүү протокол болон түүний 

нэмэлт протоколд нэгдэн орсноор  

үндэсний хууль тогтоомжоо  хянан 

сайжруулах арга хэмжээг авч 2002 онд 

батлагдсан Монгол Улсын Эрүүгийн 

хуульд 2008 онд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулж,  хүн худалдаалах гэмт хэргийн 

агуулгыг бүрэн илэрхийлж чадахгүй 

байсан заалтуудыг шинэчилж,  

гэмт хэрэг үйлдэгчдэд хүлээлгэх 

хариуцлагыг чангатгах арга хэмжээ 

авч байжээ. Улсын Их  Хурлаас 2008 

оны 2 дугаар  сарын 8-нд баталж,  мөн 

оны 9 дүгээр  сарын 1-ний өдрөөс дагаж 

мөрдсөн Эрүүгийн хуулиар  113 дугаар  

зүйлийг “Хүн худалдаалах” болгон 

өөрчилж,  тухайн гэмт хэрэг үйлдсэн 

этгээдэд оноох ялыг өөрчлөв.

Монгол Улсын Улсын Их Хурлаас 

2012 оны 01 дүгээр  сарын 19-ний өдөр  

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай 

4 бүлэг 18 зүйлтэй бие  даасан хууль 
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батлан гаргасан.

Мөн Монгол Улсын Их Хурлаас 

2017 онд баталсан Эрүүгийн 

хуулийн 13 дугаар  бүлэгт,  Хүний 

халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн 

эсрэг гэмт хэргийн 13.1 дэх хэсэгт хүн 

худалдаалах гэмт хэргийг тусгайлан 

оруулж өгсөн. Тухайлбал,  Хүн 

худалдаалах гэмт хэрэг гэж “Биеийг 

нь үнэлүүлэх,  бусад хэлбэрээр  

бэлгийн мөлжлөг,  хүчирхийлэлд 

оруулах,  боолчлох,  түүнтэй ижил 

төстэй нөхцөлд байлгах,  эд,  эрхтэнийг 

авах,  албадан хөдөлмөрлүүлж 

мөлжих зорилгоор  хүч хэрэглэж,  хүч 

хэрэглэхээр  заналхийлж,  хулгайлж,  

хууран мэхэлж,  итгэл эвдэж,  эрх 

мэдлээ урвуулан ашиглаж,  эмзэг 

байдлыг нь далимдуулж,  эсхүл 

хяналтдаа байлгаж байгаа хүнд төлбөр  

төлж,  хахуульдаж хүнийг эрхшээлдээ 

оруулан элсүүлсэн,  тээвэрлэсэн,  

орогнуулсан,  дамжуулсан,  хүлээн 

авсан бол хоёр  жилээс найман 

жил хүртэл хугацаагаар  хорих ял 

шийтгэнэ” гэж тодорхойлсон бөгөөд 

энэ гэмт хэргийг хүүхэд,  жирэмсэн 

эмэгтэйг мэдсээр  байж,  хоёр,  түүнээс 

олон хүнийг худалдаалж,  Монгол 

Улсын хилээр  нэвтрүүлж үйлдсэн бол 

таван жилээс арван хоёр  жил хүртэл 

хугацаагаар  хорих ял шийтгэнэ. 

Түүнчлэн энэхүү гэмт хэргийг байнга 

тогтвортой,  зохион байгуулалттай гэмт 

бүлэг үйлдсэн бол арван хоёр  жилээс 

хорин жил хүртэл хугацаагаар,  эсхүл 

бүх насаар  хорих ял шийтгэнэ хэмээн 

хуульчилж өгсөн байна. 

Монгол Улс дахь Америкийн 

Нэгдсэн Улсын Элчин сайдын яамнаас 

хийсэн 2019 оны “Хүн наймаалах 

асуудлын төлөв байдлын тухай 

тайлан”-д Монгол Улсын Засгийн 

газар  хүний наймааг таслан зогсооход 

тавигдах наад захын шаардлагыг 

бүрэн хангахгүй байгаа ч энэ талаар  

мэдэгдэхүйц чармайлт гаргаж байна. 

Өмнөх жилтэй харьцуулахад хүний 

наймааг таслан зогсоох төрийн хүчин 

чармайлт нэмэгдсэн учраас Монгол 

Улсын зэрэглэлийг ахиулж 2 дугаар  

шатлалд оруулсан байна. Тухайлбал,  

хүний наймааны гэмт хэргээс 

хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлэхэд 

тодорхой хэмжээний санхүүжилт 

олгож эхэлсэн,  илүү олон хохирогчдыг 

илрүүлж,  хилийн чанадаас эх оронд 

нь авчирсан,  шинэчлэн найруулсан 

Эрүүгийн хуулинд гэмт этгээдэд 

ял шийтгэл оногдуулах тодорхой 

заалтуудыг оновчтой тусгасан,  улмаар  

нийгмийн сүлжээгээр  дамжуулан 

хүний наймааны зорилгоор  бусдыг 

залилан мэхлэх явдлыг таслан зогсоох 

зорилготой хууль сахиулах шинэ 

компанит ажлыг санаачилсан зэрэг 

ажлуудыг дурдаж болно. Гэвч,  тайлант 

хугацаанд хэд хэдэн гол асуудлын 

хүрээнд төрийн зүгээс хүний наймааг 

таслан зогсооход тавигдах наад 

захын шаардлагыг хангаагүй хэвээр  

байна. Эрх бүхий төрийн албан хаагч,  

байгууллагууд шинэ Эрүүгийн хуулийг 

хүчин төгөлдөр  мөрдөж эхэлснээс 

хойш 2017 онд зохих ял шийтгэл 

оногдуулалгүй хэрэгсэхгүй болгосон 

хүний наймааны гэмт хэргүүдийн 

алийг нь ч дахиж нээгээгүй бөгөөд 

зарим хууль сахиулах албан хаагчид 

хохирогчдод хүний наймааны хэргээс 

хохирсны улмаас үйлдэгдсэн гэмт 

хэрэгт ял шийтгэл оногдуулсан хэвээр  

байна гэж үзжээ.

Ингээд Монгол Улсад өгөх 

зөвлөмжид “Хүний наймааны 

судалгаа болон урьдчилан сэргийлэх 
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үйл ажиллагааны явцад илрүүлсэн 

хүний наймааны хэргийг мөрдөх,  

шинэ Эрүүгийн хууль хүчин төгөлдөр  

хэрэгжиж эхэлсний дараа зохих 

ял шийтгэл оногдуулалгүйгээр  

хэрэгсэхгүй болгосон хэргүүдийг 

дахиж нээх зэргээр  Эрүүгийн хуулийн 

12.3 болон 13.1 дүгээр  зүйлүүдийг 

хэрэглэн хүний наймааны хэргийг 

мөрдөх,  шалган шийдвэрлэхэд 

чиглэгдсэн хүчин чармайлтаа 

нэмэгдүүлэх,  хүн худалдаалагдсан 

нь тогтоогдсон этгээдэд хорих ял 

шийтгэлийг оногдуулах,  хүний 

наймааны гэмт хэрэгт буруутгагдаж 

буй этгээдийн эсрэг албан ёсоор  

эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн эсэхийг үл 

харгалзан хохирогчдод зориулсан 

хамгаалах үйлчилгээний хүртээмжийг 

хангахын тулд зохих хуулийн зүйл 

заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах,  

бэлгийн мөлжлөгийн сэдэл бүхий 

хүн худалдаалах гэмт хэргийн 

хохирогчдыг саатуулж,  торгодоггүй 

байхаар  Зөрчлийн хуулинд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах зэргээр  хүний 

наймааны хэргээс хохирсны улмаас 

гэмт хэрэг үйлдсэн хохирогчдод ял 

шийтгэл оногдуулах явдлыг таслан 

зогсоох,  эрүүгийн хуулин дахь хүний 

наймааны эсрэг зүйл заалтуудыг 

хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар  төрийн 

алба хаагчид,  ялангуяа орон нутгийн 

прокурорын байгууллагуудын 

ажилтнуудыг сургахад чиглэсэн 

хүчин чармайлтыг нэмэгдүүлэх,  

нэмэлт нөөц бололцоог хуваарилах,  

ялангуяа Монгол Улсад гэрээгээр  

ажиллаж буй гадаад ажилчид,  

томоохон хилийн боомтуудаар  

дамжин өнгөрч буй дотоод,  гадаадын 

иргэд,  уул уурхайн бүсэд амьдарч буй 

эмэгтэйчүүд,  хүүхдүүд болон лесби,  

гомо,  бисексуаль,  трансжендэр  иргэн  

хүмүүсийн дунд хүн худалдаалах 

гэмт хэргийн хохирогчийг таньж 

илрүүлэх болон тэднийг хамгаалах 

үйлчилгээнд хамруулах талаар  

цагдаа,  гадаадын иргэн,  харьяатын 

алба болон хөдөлмөрийн асуудал 

эрхэлсэн байгууллагуудын албан 

хаагчдад зориулсан албан ёсны журам 

боловсруулж хэрэгжүүлэх,  төрийн 

ба төрийн бус байгууллагуудын 

ажиллуулдаг хохирогч хамгаалах 

байрны үйл ажиллагааг дэмжих,  

өргөтгөх болон хүний наймааны 

эрэгтэй хохирогчдод туслах зэрэг 

хохирогч хамгаалах бусад хэлбэрийн 

үйл ажиллагаанд зориулж санхүүжилт 

төсөвлөх,  ямар  хэлбэрийн хүний 

наймаанд өртсөнийг нь үл харгалзан 

хилийн чанадад хүний наймааны 

хохирогч болсон Монгол Улсын бүх 

иргэдэд үзүүлэх тусламжийн санг 

өргөжүүлэх,  Монгол Улсад гэрээгээр  

ажиллаж буй гадаадын ажилчдын 

хөдөлмөр  эрхлэх нөхцөл байдалд 

хяналт тавьж,  тэднийг хөдөлмөрийн 

мөлжлөгийн шалгуур  үзүүлэлтээр  

шалгах,  хөдөлмөрийн хяналтын 

байцаагч нарт зориулсан санхүүжилт,  

нөөц бололцоог нэмэгдүүлж,  гэнэтийн 

шалгалт хийх эрхтэй болгох,  хөдөө 

орон нутаг болон хилийн боомтуудын 

хүн амын дунд хүний наймаанд өртөж 

болох эрсдлүүдийн талаар  мэдлэг,  

ойлголтыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн 

хүчин чармайлтыг нэмэгдүүлэх зэргийг 

тусгасан байна.

Түүнчлэн энэхүү тайланд Хүн 

худалдаалах асуудлын төлөв байдлыг 

дараах байдлаар  гаргажээ. 

- Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 

хүн худалдаалах гэмт 

хэрэгтнүүд Монгол Улсын нутаг 
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дэвсгэрт дотоод,  гадаадын 

хүний наймааны хохирогчдыг 

мөлжиж,  улмаар  хилийн чанад 

руу гаргаж байна.

- Хүний наймааны хохирогч 

болсон гадаадын иргэдийг 

Монгол улсаар  дамжуулан 

Орос,  Хятад зэрэг улс руу 

наймаалцдаг байж болзошгүй 

байна.

- Монголын эрэгтэй,  эмэгтэй 

хүмүүс болон хүүхдүүдийг 

албадан хөдөлмөрлүүлэхээр  

Хятад,  Казакстан,  Норвеги,  

Швед,  Турк улсуудад,  харин 

бэлгийн мөлжлөгт ашиглахаар  

Бельги,  Камбож,  Хятад,  

Герман,  Хонконг,  Япон,  Макао,  

Малайз,  Өмнөд Солонгос,  

Швед,  Турк,  АНУ руу болон 

Монгол Улс дотроо  худалддаг 

байна.

- Хүний наймаачид зарим үед хар  

тамхи,  олон нийтийн хуурамч 

сүлжээ,  ажлын байрны цахим 

зар,  англи хэлний хөтөлбөрүүд 

зэргийг ашиглан хохирогчдыг 

хууран мэхлэх замаар  бэлгийн 

мөлжлөгт татан оруулдаг ажээ.

- Хөдөө орон нутгийн ба эдийн 

засгийн хувьд ядуу хорооллын 

хохирогч нар  Улаанбаатар  

хотод,  аймгийн төвүүдэд болон 

хилийн ойр  орчим бэлгийн 

мөлжлөгт олноороо  өртөж 

байна.

- Иргэний нийгмийн 

байгууллагын сүүлийн үед 

хийсэн судалгаагаар  гэр  

бүлийн хүчирхийлэл нь ихэнхи 

монголчуудыг хөдөлмөр  

эрхлэлтийн аюултай сонголт 

хийхэд хүргэж,  хүний 

наймааны хохирогч болгож,  

хүн худалдаалдаг гэмт 

этгээдүүдийн гарт ороход нь 

нөлөөлж байна гэжээ.

- Охид,  эмэгтэйчүүд массажны 

газар,  хууль бус эмсийн 

хүрээлэн,  зочид буудал,  

баар  цэнгээний газар,  

караоке  клубууд болон зарим 

тохиолдолд орон нутгийн 

цагдаагийн ажилтнуудын гар  

бие  оролцсон байдлаар  бэлгийн 

мөлжлөгийн зорилго  бүхий 

хүний наймаанд дотооддоо  

өртөж байна.

- Япон,  Өмнөд Солонгос улсын 

жуулчид хүүхэдтэй бэлгийн 

харьцаанд орох сонирхлоор  

Монголд ирдэг гэж өмнөх 

жилүүдэд тайлагнаж байсан 

бол иргэний нийгмийн зарим 

бүлгүүдийн мэдээлж байгаагаар  

энэ явдал улам газар  авсан 

байж болзошгүй байна.

- Монгол эмэгтэйчүүдийг 

Хятад эрчүүд,  мөн сүүлийн 

үед давтамж нь буурсан ч 

Өмнөд Солонгосын эрчүүдэд 

арилжааны зорилготой 

зуучлалаар  гэр  бүл болгосны 

дараа гэртээ зарцлах,  эсвэл 

хүчээр  биеийг нь үнэлүүлж 

байна.

- Сүүлийн үед Хятад компаниуд 

монгол хөвгүүд,  эрчүүдийг 

хөдөө аж ахуйн чиглэлээр  

хөдөлмөрийн доод хөлснөөс 

хэт доогуур  цалин,  тодорхой 

бус цагаачлал,  харьяатын 

статустайгаар  ажиллуулж 

байгаа нь тэднийг хүний 

наймаанд өртөх өндөр  эрсдэлд 

оруулж байна гэх зэргээр  
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олон талын нөхцөл байдлуудыг 

энэхүү төлөв байдлын тайландаа 

тусгажээ.

Судлаачийн зүгээс уламжлалт 

бус аюул заналтай хийх тэмцлийг 

эрчимжүүлэх,  ялангуяа хүн 

худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

асуудалд онцгой анхаарч,  хүний 

аюулгүй байдалд учирч болох эрсдэл 

нь Үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх 

хэмжээнд хүрэхээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр  тусгайлсан 

чиг үүрэгтэй байгууллагууд уялдаа 

холбоогоо  сайжруулж,  иргэдийн хууль 

хяналтын байгууллагад итгэх итгэлийг 

дээшлүүлэх чиглэлээр  бодитой ажил 

зохион байгуулж,  үр  дүнг бодитой 

тооцож хэрэгжүүлэх зайлшгүй нөхцөл 

бүрджээ гэж дүгнэж байна. 

Доктор,  профессор  

Ч.Улаанхүүгийн “Аюулгүй байдлын 

үндэс” номонд Аюулгүй байдал гэдэг нь 

“Хүмүүс,  нийгэм,  улс гүрэн,  дэлхийн 

хамтын нийгэмлэгийг мөхөлд хүргэх,  

материаллаг болон оюун санааны 

үндсэн хүчин зүйлээс тусгаарлах,   

обьектив,  субьектив аль ч байдлаар  

хүлээн зөвшөөрч үл болох,  тэвчишгүй 

хор  хохирол тарих,  оршин тогтнох,  

хөгжин дэвших зам мөрийг хаагдуулах 

уршиг бүхий аюул заналыг илрүүлэх,  

судлах,  урьдчилан сэргийлэх,  

сулруулах,  таслан зогсоох,  устгах,  

няцаалт өгөх замаар  хүмүүс,  нийгэм,  

улс гүрэн,  дэлхийн ард түмний 

хамтын үйл ажиллагаанд суурилсан 

гадаад,  дотоодын аюул,  заналаас 

субьектүүдийн хамгаалагдсан нөхцөл 

байдал,  бодит илэрхийлэл юм” хэмээн 

цогц байдлаар  илэрхийлсэн байна.

Хүн худалдаалах гэмт хэргийн 

ерөнхий ойлголт,  хууль эрх зүйн 

орчин,  өнөөгийн нөхцөл байдлын 

талаар  уншигч та бүхэнд бага 

боловч мэдээлэл хүргэхийг зорьлоо. 

Цаашид хүн худалдаалах гэмт 

хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж,  

хүн худалдаалах гэмт хэргийг нотлох 

ажиллагаа,  түүнтэй хийх олон улсын 

тэмцэл,  криминологийн шинжийн 

талаар  судалгаа хийж танилцуулах 

болно.

Ашигласан эх сурвалжийн жагсаалт

1. Монгол Улс дахь хүн 

худалдаалах гэмт хэргийн талаарх 

олон нийтийн ойлголт,  хандлага. 

Социологийн судалгаа. 2018

2. Монгол Улсын Үндэсний 

аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. УБ.,  

2010

3. Монгол Улсын Эрүүгийн хууль. 

УБ.,  1961

4. Монгол Улсын Эрүүгийн хууль. 

УБ.,  1986

5. Монгол Улсын Эрүүгийн хууль. 

УБ.,  2000

6. Монгол Улсын Эрүүгийн хууль. 

УБ.,  2002

7. Монгол Улсын Эрүүгийн хууль. 

УБ.,  2008

8. Монгол Улсын Эрүүгийн хууль. 

УБ.,  2017

9. Нэгдсэн Үндэстний 

Байгууллагын Үндэстэн дамнасан 

зохион байгуулалттай гэмт хэргийн 

эсрэг Конвенци. 2003

10. Улаанхүү.Ч. Аюулгүй байдлын 

үндэс. УБ.,  2017

11. Хүн наймаалах асуудлын төлөв 

байдлын тухай тайлан. АНУ-ын Элчин 

сайдын яам.,  2018

12. Хүн худалдаалахтай тэмцэх 

тухай хууль. УБ.,  2012 
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Товч агуулга: Мансууруулах,  

сэтгэцэд нөлөөлөх бодистой холбоотой 

үндэсний эрх зүйн зохицуулалт,  

түүхэн эх сурвалж,  баримтуудыг 

чухалчилж авч үзсэн болно.

Түлхүүр үгс: Мансууруулах,1 

сэтгэцэд нөлөөлөх бодис,2 гэмт хэрэг,3 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх.4

1 Б.Болдбаатар,  Ж.Мөнхболд. Мансууруулах,  
сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн 
эсрэг ажиллагаа. УБ.,  2012 он,  т. 16-д 
“мансууруулах зүйл” гэж 1961 оны мансууруулах 
бодисын тухай нэгдсэн конвенцийн дагуу тус 
улсын хяналтанд байлгавал зохих байгалийн 
болон нийлэгжүүлсэн гарал үүсэлтэй бодис,  
ургамал,  бэлдмэлийг ойлгоно. 
2 Б.Болдбаатар,  Ж.Мөнхболд. Мансууруулах,  
сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн 
эсрэг ажиллагаа. УБ.,  2012 он,  т. 16-д “сэтгэцэт 
нөлөөт бодис” гэж 1971 оны сэтгэцэд нөлөөт эм 
бодисын тухай НҮБ-ын конвенцийн дагуу тус 
улсын нутаг дэвсгэрт  хяналтад байлгавал зохих 
байгалийн болон нийлэгжүүлсэн гарал үүсэлтэй 
эм,  бэлдмэл,  хэрэглэгдэхүүнийг ойлгоно.
3 Монгол хэлний нэр  томъёоны гаргалгаанд 
үндэслэн “Гэмт хэрэг” үгийг язгуур  гарвалаар  
нь мөшгөвөл “ёс бус,  буруу үйл”,  “хуульд 
халдсан гэмт явдал”,  “хууль бус ялт хэрэг” 
(Я.Цэвэл “Монгол хэлний тайлбар  толь. УБ.,  
1958) гэсэн утгыг илэрхийлэх бөгөөд 1926 оноос 
(Шүүх цаазын бичиг) гэмт явдал,  ялт хэрэг,  
1934 оноос (Шүүх цаазын бичиг) гэмт хэрэг гэж 
хуульчлан томъёолж,  тогтвортойгоор  хэрэглэж 
иржээ. 
4 Ж.Авхиа. Гэмт явдал,  түүнтэй тэмцэх,  урьдчилан 
сэргийлэх асуудал. УБ.,  1997 он,  т. 39-д “Гэмт 
хэргийг гаргуулахгүй байх түүний шалтгаан,  
нөхцөлийг арилгах,  устгахад чиглэгдсэн улсын 
ба олон нийтийн байгууллагуудаас авч явуулж 
байгаа арга хэмжээнүүдийн нийлбэрийг хэлнэ.” 
гэжээ. 

Нэг. Үндэсний эрх зүйн 

зохицуулалтын түүхэн эх 

сурвалжаас

Монгол хууль цаазын эртний 

сурвалж бичгүүд болон Чингисийн “Их 

засаг”,  Юань гүрний хуулиуд,  Халхын 

хууль,  Монгол-Ойрадын Их цааз 

зэрэгт хар  тамхи,  элдэв мансууруулах 

бодис хэрэглэх,  борлуулах явдлыг 

гэмт хэрэгт тооцох,  ял оногдуулах 

талаар  ямар  нэгэн заалт байгаагүйгээс 

үзэхэд,  тухайн үед энэ нь төрийн 

оролцоо  шаардах үзэгдэл биш байсныг 

харуулж байна. 

Монгол газарт урьд өмнө үзэгдэж 

сонсогдож байгаагүй хар  тамхи,  

түүнтэй холбоотой хэрэг явдал нь 

манай улс тусгаар  тогтнолоо  алдаж,  

Манж чин улсын эрхшээлд орсон үеэс 

мэр  сэр  гарах болсон байна.5

1839-1842,  1858 онуудад Манж чин 

гүрэн Британитай хар  тамхины З удаа 

амжилтгүй дайн хийсний дараа хагас 

колони улс болж,  дайнд ялагдсанаар  

дайны төлбөрт 25 сая доллар  төлөх 

болж хар  тамхины нээлттэй зах зээл  

болж хувирсан. Энэ үеэс Хятадад хар  

тамхины хэрэглээ,  борлуулалт улам 

өргөн цар  хүрээтэй болж жирийн ард 

иргэдийн дунд ч дэлгэрч эхэлсэн. 1870 

оноос Манж нар  уламжлалт төрийн 
5 Ж.Болдбаатар,  Б.Болдбаатар. Мансууруулах 
болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг хууль бусаар  
борлуулах гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа. УБ.,  
2004 он,  т. 4-17

МАНСУУРУУЛАХ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨЛӨХ 
БОДИСЫН ҮНДЭСНИЙ ЭРХ ЗҮЙН 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ ТҮҮХЭН 
ЭХ СУРВАЛЖ БАРИМТ 

докторант Ц.Нямгэрэл



73“ÒÓÑÃÀÀÐ ÒÎÃÒÍÎË” ñýòã¿¿ë.  2020 ¹ 1 (49)

бодлогоо  шинэ засгийн бодлогоор  

сольж хэрэгжүүлэхдээ Монгол,  

Уйгур,  Төвөд зэрэг орнуудын онцгой 

эрх статусыг үгүй болгон хятад иргэд 

чөлөөтэй нэвтэрч суурьших боломжийг 

нээж өгчээ. Энэ бодлогоор  100 гаруй 

мянган хятад иргэдийг Ар  Монголд 

суурьшуулах шийдвэр  гаргажээ. 

Үүгээр  дамжин Монгол оронд 

хятадын худалдаачид бараа таваар  

тээвэрлэх,  худалдаа арилжаа хийх 

зэрэг явдлууд эрс нэмэгдэж,  үүний 

хажуугаар  хар  тамхийг хууль бусаар  

бараа таваартаа нуун хилээр  оруулж 

ирэх хууль бус ажиллагаа эрчимжиж 

хар  тамхийг жирийн ард иргэдэд 

бус тодорхой дээд давхаргын хүрээнд 

хэрэглүүлэн улмаар  нэг хэрэглэсэн 

хүн дахин хэрэглэх сэдэл төрөх үед 

нь худалдан борлуулах зэрэг үйл 

ажиллагааг нилээд далд хэлбэрээр  

зохион байгуулж байв. 

Тухайн үед “Хүрээнд сууж 

хэрэг шийтгэгч сайдын яам”-ны сан 

хөмрөгийн баримтад хар  тамхитай 

тэмцэл явуулж байсан талаарх 

хадгалагдан ирсэн баримтуудыг 

дурдвал:

- ... олон муж дахь ногоон тугийн 

(хятад) цэргүүд хар  тамхи 

хэрэглэхийг чангаар  хориглосон 

тухай мэдээ ирсэн бичгүүд. 

ФМ-1,  Д-1,  2-р  боть,  Хн-4074

- Хар  тамхи татахыг зогсоох 

шинэ хэмжээ дүрмийг зарласан 

бичгүүд. ФМ-1,  Д-1,  2-р  

боть,  Хн-4112,  хуудас 38. Төр  

гэрэлтийн 18-р  он (18З8 он)

- Аливаа түшмэл,  ард хэн боловч 

хар  тамхи татаж болохгүй,  мөн 

тамхийг худалдах,  худалдан 

авахыг хориглох,  зөрчигчдийг 

ял шийтгэх,  бас гадаад хүнээс 

хар  тамхи авч үл болох,  амьд 

цэцэг тарихыг хориглох тухай 

зарласан бичгүүд. ФМ-1,  Д-1,  

2-р  боть,  Хн-4118,  хуудас 113. 

Төр  гэрэлтийн 19-р  он (1839 он)

- Цэргийн яамнаас хар  тамхи 

худалдах,  амьд цэцэг тарьсан 

хүнийг барьж,  зарлигийг 

дагаж,  хүрээ Хиагтын явдлын 

яамны занги,  орлосон бичээчид 

тушаалгасан хэрэг. ФМ-1,  Д-1,  

2-р  боть,  Хн-4118,  хуудас 2. 

Төр  гэрэлтийн 19-р  он (1839 он)

- Улиастайн жанжны газраас 

хар  тамхийг цаазлах хуулийг 

дотоодод явуулахад хэцүү бэрх 

явдал үгүй хэмээн зарлигийг 

шүүж хүргэсэн хэрэг. М-1,  

Д-1,  2-р  боть,  Хн-4118,  хуудас 

3. Төр  гэрэлтийн 19-р  оны 11-р  

сарын 16-ны өдөр  (1839 он)

- Шинэ тогтоосон хар  тамхины 

цааз хуулийг магадаар  

хүрээний хязгаарын газарт 

явуулахад хэцүү ноцтой явдал 

үгүйг сонсгон айлтгасан хэрэг. 

ФМ-1,  Д-1,  2-р  боть,  Хн-4118,  

хуудас 4. Төр  гэрэлтийн 19-р  

оны 12-р  сарын 16. (1839 он)

- Хиагтын иргэд оросуудтай хамт 

харилцан хар  тамхи худалдааж 

болохгүйг ойлгуулах тухай 

Хиагтын жургааны зангид 

тушаасан хэрэг. ФМ-1,  Д-1,  

2-р  боть,  Хн 4118,  хуудас 5. 

Төр  гэрэлтийн 19-р  оны 11-р  

сарын 28 (1839 он)

- Гадаад аймгийн хүн хар  

тамхийг дотоод газарт орж 

худалдаалах хэргийн тулд шинэ 

хууль тогтоох явдлыг айлтгаж 

хүргэсэн хэрэг. ФМ-1,  Д-1,  2-р  

боть,  Хн-4118,  хуудас 7. Төр  
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гэрэлтийн 19-р  он 8-р  сарын 

20-ны өдөр. (1839 он)

- Хар  тамхи хэрэглэсэн 

хүн байваас даруй барьж 

шийтгүүлтүгэй хэмээсэн. Төр  

гэрэлтийн 19-р  он 8-р  сарын 

26-ны өдөр. (1839 он)

- Хар  тамхины явдлаас 

шалтгаалан Англи,  Манж 

хоёр  гүрний хооронд цэргийн 

мөргөлдөөн болоход Ар  

Монголоос олон мянган морь,  

хонь туслах тухай харилцсан 

бичиг. ФМ-1,  Д-1,  2-р  боть,  

Хн-4207,  хуудас 20. Төр  

гэрэлтийн 22-р  он (1842 он)

- Хар  тамхи тарьсан иргэдийг 

чангалан шийтгэх тухай 

харилцсан бичиг. ФМ-1,  Д-1,  

4-р  боть,  Хн-5537,  хуудас 1. 

Бадруулт төрийн 1-р  он (1875 

он)

- Хар  тамхийг цаазлах тухай. 

ФМ-1,  Д-1,  Хн-7709,  хуудас 

1. Хэвт ёсны З-р  он (1911 он) 

зэрэг 30 гаруй баримтууд байна.

Дээрх түүхийн баримтуудыг 

агуулгаар  нь дараах байдлаар  

төрөлжүүлж болох юм. Үүнд:

- Хар  тамхи хэрэглэхийг 

хориглосон;

- Хар  тамхи худалдах,  түүнийг 

тарьж ургуулахыг хориглосон;

- Хар  тамхи хэрэглэсэн,  

мансуурсан иргэдийг хэрхэн 

шийтгэх гэх мэт.

Монгол Улс нь 1911 онд тусгаар  

тогтнолоо  сэргээн тунхагласны дараа 

хар  тамхины аюулыг таслан зогсоох 

талаар  арга хэмжээ авч эхэлсний нэг 

нь 1912 оны 6 дугаар  сарын 27-нд Богд 

хааны гаргасан зарлиг юм.

Зарлигт: “Гадаад хэргийг бүгд 

эрхлэн шийтгэх яамнаас өргөн илгээн 

явуулах учир  нь энэ оны 4 дүгээр  сарын 

27-нд манай газраас айлтгасан нь хар  

тамхи татах ба худалдахыг зогсоолгох 

явдлыг хичээнгүйлэн нугалбар  бичиж 

зарлигийг гуйн айлтгаад,  Богд эзэн 

гэгээнээ толилж заан сургахыг гуйх 

учир  шавь,  боолчууд мэхийн хянаваас 

дээд зарлигийг дагаж,  гаалийн 

хэргийг ерөнхийлэн шийтгэх сайд 

тавьж,  яам,  хороо  нээн түшмэдийг 

суулгаж,  олон худалдааны иргэдээс 

гаальд хураагдсан бөгөөд одоо  зүй нь 

тэдний иргэдийн худалдааны зүйлийн 

дотроос хааяа манай Монголчуудад 

хэрэгтэй хэрэггүй бүхнийг одоогоос 

цаазлан зогсоовоос зохих. Үүнд: Хар  

тамхи хэмээгч бодис хамаг хортой 

бузар  юм мөн хэмээх тул үүнээс 

урагш манай Монгол газарт тэрхүү 

хар  тамхи хэмээгчийг элдэв хүн татаж 

хэрэглэх ба худалдааны пүүс,  дотор  

газраас худалдан өгөх,  манай улсад 

тарианд тарих явдлыг нэгэн адил 

чангалан цаазалсугай. Хэрэв зөрчих 

аваас Монгол хүн аваас хүнд цээрийг 

үзүүлэн шийтгэж,  иргэн хүн болбоос 

худалдааны албан газар  хураан авч,  

түлж сүйтгээд уг иргэнийг шууд үлдэн 

хөөж,  уг нутагт нь буцааж дахин 

Монгол газар  гарч худалдаалуулахгүй 

болгосугай хэмээмой. Гагцхүү шавь 

боолуудын зорилгоор  аваачих газар  

бусын тулд болох ба үл болох явдлыг 

хичээнгүйлэн дагаж явуулсугай. Үүний 

тулд хичээнгүйлэн айлтгав хэмээн,  

айлтгасанд мөнхүү өдрөө хүлээн 

авсан уг нугалбарт улаан бийрээр  

цохсон зарлиг гуйсан ёсоор  болгогтун 

гэснийг хичээнгүйлэн дагаж,  үүнийг 

Улиастай,  Ховдын хэргийг захиран 

шийтгэх сайд бээс Го,  Дөрвөн аймгийн 

чуулганы дарга жанжин,  нийслэл 
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хүрээний Эрдэнэ-Шанзав,  Нийслэл 

хүрээ,  Хиагтын Монгол иргэдийг 

захиран шийтгэх түшмэдэд нэгэн адил 

явуулан тушаагаад айлтгасан хэрэг,  

буулгасан захирамжийг хичээнгүйлэн 

даган явуулах явдлыг зохих газраа 

чандлан тушаахаас гадна үүнийг 

нэгэнтэйгүүр  дотоодын хэрэг таван 

яамнаа байцаах тэмдэг олгоё. Үүний 

тулд өргөн илгээв. Олноо  өргөгдсөний 

хоёрдугаар  он таван сарын шинийн 

долоон” гэжээ.6 

Улиастай,  Ховд,  Хүрээ зэрэг 

Халхын төв суурин газруудад хятад 

худалдаачид ший зугааны газруудад 

хар  тамхи нэвтрүүлснээр  монголын 

язгууртан зарим ноёд,  дээд лам нар  

ч явцуу хэрэглээнд ашиглах болсон 

байна. Мөн тухайн үеийн Хүрээ 

хүүхнүүд хэмээн нэрлэгддэг байсан 

хөнгөн хуумгай явдалтай хүүхнүүд 

хар  тамхинд гүнзгий автаж байсан 

талаар  судлаачид бүтээлдээ дурдсан 

байдаг.

Монголд ашиглаж байсан хар  

тамхийг өрнийн зах зээлээс хятад 

худалдаачдаар  дамжин орж ирсэн 

үйлдвэрийн аргаар  боловсруулсан,  

хар  тамхийг дээдсийн хүрээлэлд 

голдуу ашиглаж байсан бол гар  аргаар  

боловсруулсан хар  тамхийг хятадууд 

Сэлэнгэ орчим нутагт жирийн хятад 

тариачид бага зэрэг хэмжээгээр  тарих 

буюу байгаль дээрээс хар  тамхины 

хольцтой ургамлыг түүх замаар  

боловсруулан хэрэглэж байжээ. 

Монголд хэрэглэж байсан хар  тамхи 

нь голдуу гаансааар  татаж хэрэглэдэг 

төрлийнх байсан ба Монголд үйл 

ажиллагаа явуулж байсан хятад 

иргэдийн хувьд жирийн түгээмэл 

хэрэглээ болсон байв.

6 УТТА,  Ф-А8,  Т-9,  Хн-85

Олноо  өргөгдсөн Монгол Улсын 

үед хар  тамхины хэрэглээ нь удмын 

сангийн аюулгүй байдалд хор  уршигтай 

гэдгийг тооцон үзэж Богдын Засгийн 

газраас ард иргэддээ хэрэглэхийг 

хатуу хориглож хууль журамд 

тусгах болжээ. Үүнд,  хар  тамхийг 

шууд хэрэглэхийг хориглохоос гадна 

монголчуудыг хятадуудаас тусгаарлах 

талаар  бодлого  барих болсон. 

Үүнд хятад монгол иргэдийг 

хоорондоо  ураг барилдахыг 

хориглохоос гадна хятад иргэдийг 

монголчуудтай нэг дор  холилдон 

амьдрахыг хориглож,  хүчээр  нүүлгэн 

шилжүүлэх хүртэл хатуу хандаж байв. 

Энэ үед монголчуудтай нэг дор  хаяа 

залган амьдарч байсан хятадуудын 

байр  байшинг хүчээр  буулган нүүлгэн 

шилжүүлж Амгаланбаатар  хот орчинд 

төвлөрүүлж нэг талаар  дан хятадууд 

суудаг “Chine town” буюу хорооллыг 

бий болгосон байна. 

Энэ үед бас нэгэн анхаарал татсан 

асуудал Богдын Засгийн газрын өмнө 

тулгарч байсан нь хятад газарт өргөн 

тархсан хар  тамхи байлаа. Хар  тамхи 

монгол газарт хятад худалдаачдаар  

дамжин нэвтэрч байсан явдалд олон 

түмэн дургүйцэн,  түүнийг хориглох 

цаазлах ажаамуу хэмээн дээд эзнээ 

нугалбар  өргөн барьсанд,  Богд хаан 

ёсоор  болгосон байна. Түүнд,  “Хар  

тамхи хэмээгч болвоос хамаг хортой 

бузар  юм мөн тул,  хүн татаж хэрэглэх 

ба худалдааны пүүс дотор  газраас 

авчирч худалдан өгөх,  манай Монгол 

Улсын тарианд тарих зэрэг явдлыг 

нэгэн адил чандлан цаазалсугай” 

хэмээжээ. 

Түүгээр  ч үл барам энэхүү 

журмыг зөрчин тухайн үед монголд 

сууж асан Солонгос улсын таван иргэн 
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Алтанбулагийн газар  нутагт хар  тамхи 

тариалж байсан явдлыг илрүүлэн,  

улмаар  Засгийн газраас шийтгүүлсэн 

байна. Хар  тамхинд хөнгөмсөг явдалтай 

хүрээ хүүхнүүд орж байснаас гадна 

амьдралын эрхээр  ядуурсан ардууд 

охид хүүхнүүдээ баян худалдаачин 

хятадуудад богтлон өгөх явдал цөөнгүй 

гарч байв. Иймд хятадуудтай ураг 

холбон хар  тамхинд орж,  удмын сангаа 

бохирдуулж байгаа эмэгтэйчүүдийн 

үйлдлийг таслан зогсоож шийдмэг 

арга хэмжээ авчээ. Тухайлбал,  1918-

1919 оны заагаар  хэлэлцэн баталж,  

хэвлэлтэд шилжүүлсэн “Зарлигаар  

тогтоосон Монгол улсын хууль 

зүйлийн бичиг”-т энэ тухай заахдаа: 

“Монголчууд шашин үндэс нийлэхгүй 

гадаадын хүнтэй эм охиныг харилцан 

гэргий болгож авбаас,  өгвөөс болохгүй. 

Зоригоор  өгөх,  авах нь буй бөгөөс хүн 

эрчлэн гаргаваас авсан гэргийг нөхрөөс 

хагацуулж төрхөмд эгүүл. Хуулиас 

зөрчиж,  ураг бололцсон монголчуудыг 

өөр  өөрийн гурваад сарын дөнгө 

дөнгөлүүлж,  өдөр  дүүрсний хойно  

зуун ташуур  занчиж,  харьяат захирах 

түшмэлд тушааж баримтлан захируул. 

Харьяат захирах тайж,  түшмэдийг 

гурван есөн тал,  торго. Харьяат 

засгийг байцаахыг алдсан хууль ёсоор  

зургаан сарын пүнлүү хас. Хэрвээ 

харьяат засаг өөрөө байцаан гаргасан 

нь болвоос хэлэлцэхийг хэлтрүүлэгтүн. 

Гадаадын хүнийг харьяат түшмэлд 

хүргүүлж байцаан шийтгүүлэгтүн” 

гэсэн байна. 

Хууль зүйлийн бичгийн дээрх 

заалтаас үзвэл,  монголын төр  нь 

харийн хүнтэй ураг барилдагсдыг 

шийтгэх тухай манжийн төрийн хууль 

цаазын хатуу шийтгэлийг хэвээр  авч 

хэрэглэснээс гадна ураг барилдагсдыг 

яс үндэс,  шашин шүтлэгийн талаар  

шинээр  заалт оруулсан байна. Өөрөөр  

хэлбэл,  хуулинд шашин,  үндэс 

нийлэхгүй гадаадын хүмүүстэй эмс,  

охидыг харилцан өгч,  авахыг цаазлан 

хоригложээ.

Ардын хувьсгал ялахаас өмнө 

манай зарим иргэдээс гадна Монгол 

улсад амьдарч байсан орос,  хятад 

иргэдийн дунд хар  тамхи хэрэглэдэг 

мансуурах донтой хүмүүс багагүй 

хэмжээгээр  байсан бөгөөд хар  тамхийг 

голчлон хятад иргэд нийлүүлдэг 

байжээ. Үүнтэй холбоотой Шүүх 

яамнаас шалган шийдвэрлэж байсан 

нэгэн сонирхолтой баримт архивт 

хадгалагдан үлджээ. Тухайлбал,  1914 

онд Хятадын иргэн Цеу Там,  Мие  

Бао  Чан нар  Монгол Улсад хар  тамхи 

үлэмж хэмжээгээр  нэвтрүүлэх гэж 

оролдсон нь илэрсэн байна. 

Хэрэгтнүүд Шүүх яаманд өгсөн 

мэдүүлэгтээ: “Цеу Там би З2 настай,  

Чин улсын үед Монгол Улсад ирж 

байсан. Хар  тамхи 22 боодол,  5ОО 

гаруй жинг хоёр  тэмээнд ачиж 

ирсэн гэжээ. Мие  Бао  чан би Монгол 

Гончигцэрэнгийн хамт худалдаа 

үйлдэн амьдрахаар  ирэхдээ хар  тамхи 

12 боодолтой З2 жинг тээж ирсэн нь 

үнэн”7 гэжээ. 

Ийнхүү хятадуудаар  дамжин 

орж ирсэн хар  тамхины хэрэглээ 

монголчуудын дунд өргөн дэлгэр  биш 

тодорхой явцуу хүрээнд хэрэглэгдэж 

байсан нь монголчууд хятадаас эрхлэх 

аж ахуй,  зан заншил,  амьдралын хэв 

маягаараа тусдаа байж түүнийг Богдын 

Засгийн газар  бодлогоор  дэмжиж 

байснаас голлон шалтгаалжээ. Зөвхөн 

хятад иргэдийн дунд байсан хар  

тамхины хэрэглээ Ардын засгийн үед 

7  Үндэсний төв архив. Ф-А8,  Д-1,  Хн-69  
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ч тасралтгүй үргэлжилж,  1950-1960-

аад он хүртэл БНМАУ-д цагаачлан 

амьдарч байсан хятадуудын дунд хар  

тамхи хэрэглэх,  борлуулах,  худалдах 

зэрэг хууль бус үйлдэл мэр  сэр  гарч 

байсан талаар  түүхэнд тэмдэглэн 

үлджээ. 

Хоёр. Мансууруулах, сэтгэцэд 

нөлөөлөх бодистой

тэмцэх хэрэгцээ, шаардлага

Өнөө үед мөн адил дэлхий 

дахинаа мансууруулах эм,  сэтгэцэд 

нөлөөт бодистой холбоотой гэмт хэрэг 

нь тив,  улс орон,  үндэстэн,  хил 

дамнан үйлдэгддэг тул энэ төрлийн 

гэмт үйлдэл нь аль нэг улсын хил,  

хэл,  соёлыг саадгүйгээр  давж,  гэмт 

хэргийн сүлжээ үүсгэх чадвартай 

байдаг. Уг гэмт хэрэг нь хэзээ ч зогсонги 

байдалд байдаггүй /энэ төрлийн 1 

гэмт бүлэглэлийг устгаж байхад шинэ 

гэмт бүлэглэл бий болдог/  бөгөөд 

тухай бүр  шинэ нөхцөл байдалд дасан 

зохицох өндөр  чадвартай. Тэдний 

хамгийн их ашиг орлогыг хар  тамхи,  

мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт бодисын 

хууль бус эргэлтээс ашиг олдог. Хар  

тамхины бизнест 60-8О сая доллар  

эргэлддэг гэсэн судалгаа байдаг. 

Тэгвэл манай улсын хувьд сүүлийн 

жилд манай хөрш БНХАУ,  ОХУ болон 

зүүн өмнөд Азийн орноос химийн 

нийлэгжсэн аргаар  гаргаж авсан 

сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг улсын 

хилээр  нэвтрүүлсэн,  нэвтрүүлэхийг 

завдсан,  зарж борлуулсан хэрэг 

зөрчлийн тоо  ихэсэх болсон. 

Энэ байдлаас үзэхэд манай дэлхий 

даяарчлалын байдалд дасан зохицох 

үйл явцад орж улс орнуудын ойр  

хол нь хамаагүй болж хүмүүст аюул 

занал,  хор  хохирол үзүүлж байгаа 

үйл явдалтай хамтран тэмцэх явдал 

зүйтэй юм байна гэдгийг ухамсарлах 

болсон. Ийм нэг аюул нь хар  тамхи,  

мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт бодисын 

хэрэглээ,  хууль бус эргэлт,  үүнтэй 

хамааралтай гэмт хэрэг өсч байгаа 

нь маш их санаа зовоож байгаа 

асуудал юм. Үүнийг манай улс ч тойрч 

өнгөрөхөөргүй болж,  бусад улсад 

тохиолдож байгаа энэ төрлийн гэмт 

хэрэг сүүлийн 10-аад жил эрс өсөн 

нэмэгдэж эхэлсэн.

Монгол Улстай хил залгаа манай 

хоёр  хөрш ОХУ,  БНХАУ нь хар  

тамхи мансууруулах бодис хэрэглэх,  

худалдаалах,  энэ төрлийн хил 

дамнасан гэмт хэргээрээ дэлхий дээр  

эхний таван оронд орж бичигддэг бөгөөд 

тэдний зохион байгуулалттай гэмт 

хэргийн бүлэглэлүүд хэдийн манай 

улсыг сонирхож монгол иргэдийг гэмт 

хэрэгтээ татан оролцуулж эхэллээ.

Сүүлийн жилүүдэд илрүүлж 

байгаа мансууруулах сэтгэцэд 

нөлөөт бодисын илрүүлэлт ихэсэх 

хандлагатай болж,  энэ төрлийн гэмт 

хэрэгт хамрагдаж байгаа хүмүүст өгөх 

ялын бодлого  сул байгаа учир  энэ 

төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгчдийн эсрэг 

явуулах тэмцэл,  урьдчилан сэргийлэх 

ажил тодорхой үр  дүнд хүрэхгүй 

байдал ажиглагдаж байна.

Монгол Улсад 1990 оны ардчилсан 

хувьсгалаас хойш иргэд ямар  ч улсад 

чөлөөтэй зорчих эрхтэй болсноор  

насанд хүрсэн иргэн бүр  гадаад 

паспорттай болж ОХУ,  Хятад,  

Солонгос,  АНУ,  Европын улс орнуудад 

ажиллаж амьдрах,  суралцахын 

зэрэгцээ өсвөр  насны залуучууд,  

хөнгөн хийсвэр  зүйлд уруу татагдаж,  

биеэ үнэлэх,  мансууруулах бодисыг 

хэрэглэх гэмт хэрэгт холбогдох явдал 
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гарах болов.

Дэлхийд мэдээллийн технологи 

эрчимтэй хөгжиж,  үүнийг дагаад 

Монгол Улсад холбоо  харилцаа 

бусад орныг бодвол хөгжилтэйгээ хөл 

нийлүүлж яваа бөгөөд интернет болон 

бусад олон янзын сувгаар  хар  тамхи 

мансууруулах,  сэтгэцэд нөлөөлөх 

бодисын тухай мэдээ мэдээллийг ямар  

ч бэрхшээл хүндрэлгүйгээр  олж авах 

болсон учир  түүнд татагдах явдал 

гарч эхэлсэн.

Манай улсад хар  тамхины 

төрлийн зэрлэг олс болон зарим 

төрлийн ургамал ургадаг ба түүнийг 

тэнд амьдардаг цөөхөн тооны хэсэг 

бүлэг иргэд мэддэг боловч ийм төрлийн 

ургамал байдаг гэдгийг сүүлийн 

үед түүнээс урьдчилан сэргийлэх 

ажлын сурталчилгаа нь сөрөг нөлөө 

үзүүлэх болж гэнэн томоогүй хүүхэд,  

залуучууд түүнийг түүж хэрэглэснээр  

гэмт хэрэгт холбогдсон тохиолдол өсөх 

хандлагатай болсон нь хууль хяналтын 

байгууллагын судалгаанаас харагдаж 

байна. 

Мөн сүүлийн үед хамгийн 

түгшүүртэй ажиглагдаж байгаа зүйл 

нь манай зарим иргэд гадаадаас 

сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл,  хар  

тамхийг тээвэрлэх,  улсын хилээр  

хууль бусаар  нэвтрүүлэх,  түүнийгээ 

худалдах,  их ашиг орлого  олох гэсэн 

гэмт үйлдэл хүрээгээ тэлж,  ялангуяа 

манайд ажиллаж,  амьдарч,  түр  

хугацаагаар  ирсэн гадаадын иргэд энэ 

төрлийн гэмт хэрэг үйлдэх нь нэмэгдэх 

боллоо.

Хар  тамхи,  мансууруулах 

сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг хэрэглэж,  

түүнд их,  бага хэмжээгээр  нөлөөлөлд 

автсан иргэдийн тоо  2О10 онд 20 

орчим байсан бол 2018 онд 200 орчим 

хүн энэ гэмт хэрэгт холбогдож байгаа 

нь 10 дахин өссөн үзүүлэлттэй гарсан 

бөгөөд харин тэднийг эмчлэх,  зөвлөгөө 

өгөх явдал одоогоор  тогтмолжоогүй,  

эмчлэх мэргэжлийн эмч,  эмнэлгийн 

байгууллага дутмаг байна.

Манай улс дэлхийн хар  тамхитай 

тэмцэх НҮБ-аас жил бүр  гаргадаг 

2010 оны илтгэлд Монгол Улс дамжин 

өнгөрүүлэгч орон гэж тэмдэглэгдэж 

байсан бол 2016 онд хэрэглэгч орон 

болсон тухай дурдагдсан нь энэ хор  

аюул сэтгэл түгшээх хэмжээнд ирээд 

байгааг тодорхойлон өгч байгаа юм.

Одоогоор  хууль хүчний 

байгууллагууд өөр  өөрсдийн чиг 

үүргийн дагуу тэмцэж байгаа боловч 

энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

бодлогын уялдаа холбоо,  түүнийг 

илрүүлэх,  туршлага дутмаг,  

судлаачдыг урьдчилан сэргийлэх 

ажилд ашиглах байдал хангалтгүй,  

мэргэшсэн боловсон хүчний тогтвортой 

ажиллах бодлого  алдагдсан,  

алслагдсан хилийн боомтууд болон хил 

хяналтын байгууллагууд дээр  сүүлийн 

үеийн илрүүлэх техник хэрэгсэл 

дутмаг зэргээс үзэхэд мансууруулах,  

сэтгэцэд нөлөөт бодисоос урьдчилан 

сэргийлэх,  түүнтэй тэмцэх хэрэгцээ 

шаардлага манай улсын хувьд төрийн 

бодлогын хэмжээнд яаралтай арга 

хэмжээ авах болсныг илтгэсээр  байна. 

Мансууруулах,  сэтгэцэд нөлөөлөх 

бодисыг “Улсын хил”8-ээр  хууль 

бусаар  нэвтрүүлэх,  хадгалсан,  

тээвэрлэсэн,  худалдан борлуулсан,  

хэрэглэсэн гэмт хэрэг нь Үндэсний 

аюулгүй байдалд сөргөөр  нөлөөлөх,  

хүн амын удмын сангийн аюулгүй 

байдалд ноцтой хор  уршиг учруулах 

8 Монгол Улсын хилийн тухай хууль. УБ.,  2016 
он. 1 бүлэг. 4.1 дүгээр  заалт.
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асуудал болсон байна. Энэ чиглэлээр  

эрүүл мэндийн байгууллага хүн амын 

эрүүл мэнд,  удмын сангийн аюулгүй 

байдалд ноцтой аюул учруулж буй 

талаар  судалгаа,  шинжилгээ хийж,  

мэдээлж эхлэх нь тулгамдсан асуудал 

болоод байна. 
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Манай орны эдийн засаг уул 

уурхайн салбарт түшиглэж ирсэн 

бөгөөд цаашид ч уг салбарт түшиглэн 

хөгжих хүлээлт байна. Энэхүү уул 

уурхайн салбарын өндөр  өсөлт,  

бүтээн байгуулалт,  байгалийн баялагт 

түшиглэсэн эдийн засгийн өсөлт нь 

манай улсын хөгжилд “ерөөл” болох 

уу,  эсхүл “хараал” болох уу?  эсхүл 

урт хугацааны тогтвортой эдийн 

засгийн өсөлтийг бий болгож,  ард 

түмний амьжиргаа,  сайн сайхан 

байдлыг жигд,  хүртээмжтэйгээр  

дээшлүүлж чадах уу?  гэсэн асуулт 

эдийн засагч,  улс төрчдийн дунд 

хурцаар  тавигдаж байна.1 Тиймээс 

байгалийн их хэмжээний нөөц 

баялагтай улс орнуудын туршлага,  

явуулж ирсэн бодлого,  тэдний алдаа,  

онооноос суралцах,  ялангуяа тэдний 

туулсан “хараал”-тай бус “ерөөл”-тэй 

замыг сонгох нь чухал байна. Үүний 

тул жишээ болгон Саудын Арабын 

Хаант Улс2-ын алдаа,  оноог тоймлон 

авч үзье.

Арабын хойг дахь анхны тусгаар  

улс болох Саудын Арабын 1930-аад 

оны үеийн орлогын гол эх үүсвэр  нь 

хаж3 байсан бөгөөд дэлхийн эдийн 

1https://www.mongolbank.mn/documents/
tovhimol/group8/8-05.pdf
2h t t p s : / / p r e s i d e n t . m n / w p - c o n t e n t /
uploads/2018/06/HBUZ-Toli-2018-06-14-1.pdf  
Эрх баригч Аль-Сауд овгийн нэрээр  нэрлэгдсэн
3 Саудын Арабын Мекка хот дахь Хориотой 
сүм (Масжид аль-Харам)-д жилийн тодорхой 
хугацаанд очиж үйлддэг мөргөл.

засгийн хямралаас шалтгаалан 

мөргөлчдийн тоо  эрс буурсан нь 

тус улсыг санхүүгийн хүнд байдалд 

оруулав. Улмаар  гадаадын орнуудаас 

зээлсэн мөнгөө төлж дийлэхээ больсон 

тул нэмж зээл олгох улс гүрэн олдохгүй 

байв. Бахрейнд 1932 онд газрын тос 

илэрсэн нь Арабын хойгийн орнуудад 

итгэл найдвар  төрүүлснээр  Саудын 

Арабын хаан Абдул-Азиз “Надад 1 

сая фунт санал болгосон хүнд бүх 

концессын гэрээгээ өгөхөд бэлэн байна” 

гэж амлах болов. Тус улс 1933 онд 

АНУ-ын Сокал компанитай 60 жилийн 

хугацаатай концессын гэрээнд гарын 

үсэг зурсан бөгөөд АРАМКО (Арабиан 

Американ Ойл Компани) нэртэй 

хамтарсан компанийг байгуулав.

1940-өөд оны сүүлчээр  олон 

улсад нэг баррель газрын тосны үнэ 

2,5 ам.доллар,  харин Арабын хойгт 

ердөө 25 цент байв. Хэдий үнийн зөрүү 

асар  их ч Арабын хойгийн орнуудын 

эрх баригчдад энэ нь хангалттай байв. 

Газрын тос олборлолтын хэмжээ жил 

ирэх тусам нэмэгдэж,  концессын гэрээг 

шинэчлэн байгуулсны үрээр  дайны 

дараах жилүүдэд Саудын Арабын 

орлого  хэд дахин нэмэгдэв. Гэвч энэхүү 

орлогыг эрх баригч овгийн гишүүд 

давуу байдлаа ашиглан үрэн таран 

хийх болов. Эрх баригч овгийн гишүүд 

1940-1950 онд АНУ,  Баруун Европын 

орнуудаар  хэсүүчилж эхэлснээр  

хангалуун амьдралын хэв маягтай 

БАЙГАЛИЙН БАЯЛАГТ ТҮШИГЛЭСЭН 
ЭДИЙН ЗАСАГ БА АРАБУУДААС СУРАЛЦАХ 

ЗҮЙЛС БИДЭНД БИЙ ЮУ?

 Докторант Н.Билгүүн
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танилцаж,  тэр  хэрээр  тансаг байдалд 

тэмүүлэх болов. Орлого,  зарлагын 

тэнцвэрт байдлыг хангаж мэдэхгүй,  

халаасан дахь мөнгөний хэмжээгээ 

нарийн тооцоолох хүсэлгүй,  дээрээс 

нь хэзээнээс өгөөмөр  зантайг хэлэх үү 

төсвийн хөрөнгийг хайр  гамгүй үрж 

байв. Гэтэл тус улсад хагас өлсгөлөн,  

үгээгүй ядуу,  өвчин эмгэгт нэрвэгдсэн 

иргэд дийлэнх хувийг эзэлж байлаа.

Эрх баригч овгийн эмирүүд4 орд 

харш барих,  тансаг хэрэглээний бараа 

худалдан авалтаараа өрсөлдөж эхлэв. 

Тухайлбал,  агааржуулалтын иж 

бүрэн систем (зундаа 50 хэм хүртэл 

халдаг нутагт тансаг хэрэглээнд 

тооцогдоно),  цэцэрлэгт хүрээлэн,  

усан сан,  теннисний талбай,  үнэт 

модон тавилга бүхий гантиг чулуун 

орд харш сүндэрлэж,  хамгийн үнэтэй 

автомашин,  тэр  байтугай алтадсан 

уралдааны автомашин захиалан авах 

болсон. Хаан өөртөө зориулж 25 орд 

харш бариулснаас Насерия харш гэхэд 

л хэдэн арван сая ам.долларын өртгөөр  

босчээ. Түүнчлэн орд харш дахь олон 

эхнэрүүд (дөрвөн эхнэр  авахыг өнөөг 

хүртэл зөвшөөрдөг)-ийн тусгай өрөө,  

бие  засах газрыг тохижуулах,  эхнэр,  

татвар  эмст зориулан үнэт эдлэл 

худалдах авах,  гэрийн үйлчлэгч,  

жолооч,  бие  хамгаалагч нарыг олноор  

нь хөлслөн ажиллуулахад асар  их 

зардал гаргаж байв. Эрх баригчдыг 

магтан дуулсан найрагчид,  баатарлаг 

түүх зохиосон зохиолчид,  хэтийдсэн 

хөрөг найруулал бичсэн сэтгүүлчдийг 

хөхиүлэн шагнаж байв.

Сангийн сайд Абдулла Сулейман 

1946 онд газрын тосны концессын 

гэрээнээс олсон орлогод үндэслэн 

4 Эрх баригч Аль-Сауд овгийн эрэгтэй гишүүдийн 
хэргэм.

улсын төсвийг зохиох гэтэл төрийн санд 

байх ёстой 17,5 сая фунтаас 13,2 сая л 

орж ирсэн байв. Учрыг лавлатал хаан 

болон эмирүүд 2 сая фунтыг автомашин 

худалдан авахад,  1 сая фунтыг бусад 

тансаг хэрэглээнд нэгэнт зарцуулсан 

байж. Мөн онд үндэсний боловсролын 

тогтолцоог бэхжүүлэхэд ердөө 150 

мянган фунт зарцуулсан нь дээрхтэй 

харьцуулахад дэндүү чамлалттай 

байв. Орчин цагийн амьдралын хэв 

маягт эмирүүд хэт донтож,  дээдсийн 

үдэшлэг тасралтгүй зохиогдох болсон 

бөгөөд ийм нэгэн үдэшлэгийн үеэр  

хөлчүү ханхүү Мишари Жидда хотод 

суугаа Их Британий дэд консул Сирил 

Усманыг буудан алсан хэрэг хүртэл 

гарав.

Үүнийг дагаад Ойрхи Дорнодын 

өнцөг булан бүрээс ашиг хонжоо  

хайн ирсэн доншуучлагчдаар  хотын 

гудамж дүүрч,  хамгийн их авлига 

өгсөн бизнесмэнүүд тендер  авч,  эрх 

баригчид төдийгүй ордны “эвэртэн 

туурайтнууд” шат шатандаа авлигын 

тогтолцоог цэцэглүүлэн хөгжүүлэх 

болов. Улмаар  мөнгөний урсгал 

гадагшаа чиглэж эхэллээ. Эмирүүд 

гэрээний гүйцэтгэгчид,  худалдаа,  

үйлчилгээ эрхлэгчдийг хууран мэхлэх 

замаар  бараа бүтээгдэхүүнийг 5-20 

дахин өндөр  үнээр  “шахаж” байв. 

Эмирүүдтэй л яриа хэлцэл хийж,  

хүссэн хэмжээний авлигыг нь 

өгөхгүй бол хувийн хэвшлийнхний 

бизнес урагшлахаа болив. Эмирүүд 

хүссэн хэмжээгээрээ өр  тавьдаг ч 

огт барагдуулдаггүй,  тэднээс мөнгөө 

буцаан нэхэх “эр  зоригтон” ч тодорч 

байсангүй.

Нөхцөл байдал улам бүр  

дордсоор  эрх баригч дэглэмд аюул 

учрах эрсдэлтэйг алсын хараатай 
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цөөн тооны эмирүүд тооцоолж,  тэдний 

ятгалгаар  хааны зүгээс тодорхой 

арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн ч 

үр  дүнгээ өгсөнгүй. Хаан 1953 онд 

Сайд нарын Зөвлөлийг шинэчлэн 

байгуулж,  эрх баригчдын үүрэг,  

хариуцлагыг нэмэгдүүлж,  удирдлагын 

тогтолцоог төгөлдөржүүлэхийг 

оролдсон ч төд удалгүй нас барж 

зорилгоо  гүйцэлдүүлж чадаагүй юм. 

Харин дараагийн хаан Сауд Сайд 

нарын Зөвлөлийн эхний хуралдаан 

дээр  өлсгөлөн,  ядууралтай тууштай 

тэмцэх,  эрүүл мэндийн салбарыг 

шинэчлэх,  гэгээрэл,  хөдөө аж ахуй,  

харилцаа холбооны яам,  орон нутгийн 

захиргааны байгууллагыг үүсгэн 

байгуулахаар  шийдвэрлэснээ зарлав. 

Ялангуяа санхүүгийн дэглэмийг чанд 

сахиулахыг зарлиг болгов.

Газрын тос олборлогч томоохон 

орнуудын нэг болох Венесуэл 1946-1948 

онд гадаадын монополь компаниудын 

үйл ажиллагааг хязгаарлах,  харилцан 

ашигтай ажиллахын тулд 50:50 

зарчим буюу ашгийн 50 хүртэл хувийг 

байгалийн баялгийн эзэн улс авдаг 

байх санаачилга дэвшүүлж,  хөрөнгө 

оруулагчидтай тохиролцоонд хүрч 

чадсан байна. 1959 онд газрын тосны 

компаниудын орлогын татварын 

хэмжээг 26 хувиас 45 хувь,  1970 он 

гэхэд 50 хувь болтол нэмэгдүүлжээ. 

Саудын Араб тэргүүтэй Арабын 

хойгийн орнууд үүнийг зүгээр  хараад 

суусангүй. Концессын гэрээний нөхцөл 

бидэнд хэр  ашигтай байна вэ?  гэж 

анх удаа эргэцүүлэн бодсон байна. 

Ашиг хангалттай олдог гэж бодтол 

эсрэгээрээ цөлмүүлдэг болж таарав. 

Дээр  дурдсан “Арамко” компани 1949 

онд Саудын Арабын Засгийн газраас 

3 дахин илүү орлого  олж,  АНУ-д 43 

сая ам.долларын татвар  төлсөн нь 

Эр-Риядад төлсөн роялтигаас 4 сая 

ам.доллараар  илүү байв. Концессын 

гэрээний хүрээнд америкууд хот 

байгуулах өндөр  өртөгтэй хөрөнгө 

оруулалтын хөтөлбөр  хэрэгжүүлж 

байсан тул арабууд тэдний өөдөөс 

үг хэлж чаддаггүй байжээ. Тиймээс 

АНУ-ын татварын хууль тогтоомжоор  

мэргэшсэн зөвлөхийг сэм хөлслөн авч 

холбогдох судалгааг хийлгээд гэнэтийн 

цочролд оров. Үүнд тусгай албадын 

оролцоо  өргөн хүрээтэй байсныг 

онцлох нь зүйтэй.

Хилийн чанадад үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг АНУ-ын компаниуд 1918 онд 

батлагдсан хуулийн дагуу гадаадын 

оронд татвар  төлсөн тохиолдолд 

ашгийн татвараас чөлөөлөгддөг болж 

таарав. Өөрөөр  хэлбэл,  Саудын Араб 

39 сая ам.долларын роялти аваад 

зогсохгүй,  ердөө 4 сая ам.доллар  АНУ-

ын Сангийн яаманд тушааж,  зөрүү 39 

сая ам.доллар,  нийт 78 сая ам.доллар  

ашиг болгон авах байжээ. Ойрхи 

Дорнодын асуудал эрхэлсэн Төрийн 

нарийн бичгийн даргын туслах Жорж 

Макги “Венесуэлчууд 50 хувийн ашиг 

авдгийг арабууд мэдсэн. Тиймээс 50:50 

“цохилт”-д бэлэн бай” гэж 1950 онд 

газрын тосны компаниуддаа мэдэгдэв. 

Үүний үр  дүнд Саудын Араб мөн онд 

110 сая ам.долларын ашиг олсон бол 

“Арамко” компани АНУ-д ердөө 6 сая 

ам.долларын татвар  тушаасан байна. 

Улмаар  компаний төв байрыг Нью-

Йоркоос Дахранд шилжүүлэхээс өөр  

аргагүй болов. Удалгүй хөрш Кувейт,  

Ирак зэрэг орнууд 50:50 зарчмын 

дагуу хөрөнгө оруулагчидтай гэрээгээ 

шинэчлэн байгуулсан байна.

Саудын Араб 1965 онд “Арамко” 

компанитай гэрээгээ шинэчлэн 
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байгуулснаар  түрээсийн төлбөрийг 

ашиглалтын зардалд оруулан тооцох,  

үлдсэн хэсгээс ашгийн татвар  төлөх 

үүргийг компани хүлээх болов. 

Ингэснээр  түүхий газрын тосны 

экспортын орлогоос Саудын Арабт 

ногдох хувь 50 хувиас дээш давсан 

байна. Тус улсын газрын тосны 

экспортоос олсон орлого  1971 онтой 

харьцуулахад хоёр  жилийн дараа 

208,5%,  1976 онд 1266,2%,  1981 онд 

4015,3%  буюу дээд цэгтээ хүрч өссөн 

байдаг. Энэ 10 жилийн хугацаанд 

Саудын Арабын газрын тосноос олсон 

орлого  41 дахин өсчээ.

Саудын Арабын Засгийн газар  

1972 онд “Арамко” компанитай дараах 

нөхцөлүүдийг тохиролцов. Үүнд:

1. Компани дахь тус улсын анхны 

оролцоо  буюу 25 хувийг 1979 оны 1 

дүгээр  сарын 1-нээс 1982 он хүртэл 

жил бүр  5 хувиар  нэмэгдүүлэх,  1983 

оны 1 дүгээр  сарын 1 гэхэд 51 хувьд 

хүргэх;

2. Компаний хөрөнгө оруулалтын 

нөхөн төлбөр  буюу тус улсад 25 хувийг 

шилжүүлсний дараа 500 сая ам.доллар  

олгох;

3. Компаний олборлож буй түүхий 

газрын тосноос оролцооны хувьтай 

тэнцэх хэмжээгээр  авах зэрэг болно. 

Улмаар  тус компаний хувьцааг үе  

шаттайгаар  худалдан авч,  төрийн 

өмчит компани үүсгэн байгуулах 

үндэсний зорилт тавин ажиллах 

болсон байна.

Араб,  Израилийн 1973 оны дайны 

үеэр  АНУ тэргүүтэй Барууны орнууд 

Израилийг дэмжсэнд Арабын хойгийн 

орнууд эсэргүүцэл илэрхийлж,  

газрын тос нийлүүлэхээ зогсоосон 

нь дэлхийн эдийн засагт шууд сөрөг 

нөлөө үзүүлсэн. Энэ үеэр  Ирак 

“Басра петролеум” компани дахь 

АНУ,  Нидерландын хувийг өөртөө 

шилжүүлэн авчээ. Саудын Арабт ч энэ 

нь бодит боломж бөгөөд бүрэн эрх нь 

байгааг тэд ухаарсан юм. 

1974-1975 онд Саудын Араб,  

АНУ-ын харилцаа хүйтэрч,  Арабын 

хойгийн эрэг дагуух газрын тосны 

ордуудыг АНУ эзлэн авах тухай 

цуурхал дэлгэрэх болов. Вашингтоны 

зүгээс ийм төлөвлөгөө байхгүй хэмээн 

нотлохыг оролдож,  Төрийн нарийн 

бичгийн дарга Хенри Киссинжер  

1975 оны 3 дугаар  сарын 14-ны өдөр  

Фейсал хаантай уулзсан байна. Гэтэл 

АНУ-д суралцаж байгаад ирсэн эмир  

Фейсал бин Мусаид үүнээс 11 хоногийн 

дараа ордны ёслолын арга хэмжээний 

үеэр  Фейсал хааныг буудан хөнөөжээ. 

Үүнд хувийн өс хонзон (шашны хэт 

үзэлт төрсөн ах нь цагдаа нарын гарт 

амь үрэгдсэн) нөлөөлсөн байж болох ч 

Америкийн тал оролцсоныг үгүйсгэх 

аргагүй. Хэргийн үнэн бодит шалтгаан 

өнөөг хүртэл тогтоогдоогүй билээ.

Саудын Арабын эрх баригчид 

залгамж чанартай бодлого  ямагт 

баримталж,  “Арамко” компаний 

хувьцааг тухай бүр  өндөр  үнээр  

худалдан авсаар  1988 онд бүх 

хувьцааг эцэслэн өөрийн болгож,  

төрийн өмчит Саудын Арабын Газрын 

тосны компани (Сауди Арамко)-ийг 

эмхлэн байгуулжээ. Ийнхүү 50 гаруй 

жилийн дараа байгалийн баялагтаа 

бүрэн эзэн сууж,  бие  даасан үйл 

ажиллагаа явуулах болсон. 2018 оны 

байдлаар  “Сауди Арамко” компаний 

жилийн цэвэр  ашиг 111 тэрбум 

ам.долларт хүрч,  дэлхийн хамгийн 

орлого  ихтэй компаниар  шалгарсан 

юм. Үүний хэрээр  Саудын Арабын 

иргэдийн амьдралын түвшин улам 
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бүр  дээшилж,  өдгөө нэг иргэнд 

ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 

хэмжээ 22 мянган ам.доллар5 давсан 

үзүүлэлттэй байна. 

Тус компаний ажиллах хүчний 

тухайд зарим сонирхолтой тоо  

баримтыг дурдвал,  1940-өөд оны 

сүүлчээр  “Арамко” компанид 10 мянга 

гаруй “хар  ажилчин” голдуу сауд иргэн 

ажиллаж байсан бол 10 жилийн дараа 

тэдгээрийн 2/3 хувийг мэргэшсэн,  

хагас мэргэшсэн ажилчид эзлэх 

болов. Үүнээс 44 иргэн дээгүүр  албан 

тушаал хашиж байв. Сауд ажилчдын 

тоо  1964 он гэхэд нийт ажилчдын 80 

хүртэл хувь буюу 12,800,  1970 онд 83 

хувь буюу 10,353 хүн ажиллаж байв. 

Энэ тоо  1987 онд нийт ажилчдын 2/3 

хувь буюу 43,500-д хүрсэн. Жилийн 

дараа буюу тус компаний хувьцааг 

бүрэн худалдан авч,  төрийн өмчит 

компани үүсгэсэн даруйдаа өөрийн 

улсын иргэнийг тус компаний Ерөнхий 

захирлаар  томилсон байдаг. 2020 оны 

байдлаар  тус компанид нийт 76 мянган 

хүн ажиллаж байна.
5 https://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2019/02/weodata
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Умард  Солонгос 1990 оны 

социалист эдийн засгийн системийн 

задарлын улмаас аж үйлдвэрийн 

хэвийн үйл ажиллагаа доголдож 

эхлэлсэн тул гадаад харилцааны 

нээлттэй бодлогыг эрэлхийлж эхэлсэн 

юм. ЗХУ-аас хөнгөлттэй үнээр  авч 

ирсэн түүхий нефть,  кокос,  үндсэн 

түүхий эд зэргийг олон улсын зах 

зээлээс гадаад худалдан авах болжээ.

Гэвч шинэчлэл,  нээлттэй бодлогыг 

төрийн тогтолцооны аюулгүй байдалд 

нөлөөлөх хүчин зүйлд тооцдог улс 

учраас “Үүдээ нээж болно,  гэхдээ 

шумуулын тор  тат” гэдгийн адилаар  

“шумуулын торон нээлттэй онол”-

ыг дэвшүүлж,  1991 оны 12 сард анх 

удаа Хойд Хамгён аймагт хамгийн 

хойд захын боомт хот болох Нажин,  

Сонбуныг эдийн засгийн тусгай 

бүс болгон зарлаж,  гадаад хөрөнгө 

оруулагчдын тухай хуулийг баталсан 

билээ.

Умард Солонгос анх Нажин,  

Сонбуны эдийн засгийн тусгай 

бүсийг гадаад худалдааны дамжин 

өнгөрүүлэх,  экспортын боловсруулалт,  

аялал жуулчлал,  гадаад валютын 

зуучлалыг хэрэгжүүлдэг олон улсын 

харилцааны түшиц газар  болгох 

зорилгоор  нийтдээ 119 тооны хөрөнгө 

оруулалтаас 47 тэрбум доллар  оруулж 

ирэх төлөвлөгөөг боловсруулсан боловч 

2000 оны 12 дугаар  сарын сүүл хүртэл 

энэ бүс нутаг дахь хөрөнгө оруулалт 

ойролцоогоор  1 тэрбум 20 сая долларын 

хөрөнгө орж ирснээр  зогсчээ.1 Хөрөнгө 

оруулалтын ихэнх нь зочид буудал,  

ресторан,  казино,  тээврийн компани,  

худалдааны бизнес зэрэг үйлчилгээний 

салбар  луу төвлөрөх болсон байна. 

Хөрөнгө оруулагчдын хувьд Хятад 

цагаачид 70 хувь,  Жучуннёныхан2 20 

хувийг эзэлж,  барууны орны хөрөнгө 

оруулагчид өчүүхэн хувийг эзэлж байв.

2000 он гарсаар  Умард Солонгос 

өөрийн хүчин чадлаар  1990 онд нуран 

унасан аж үйлдвэрийн эдийн засгаа 

нөхөн сэргээх боломжгүй гэдгээ ойлгож,  

хил орчмын эдийн засгийн тусгай 

бүсээ өргөжүүлж эхэлсэн юм. 2002 оны 

7 дугаар  сарын 1-нд “Шиныжүгийн 

засаг захиргааны онцгой бүсийн тухай 

хууль”,3 “Гэсоны аж үйлдвэрийн бүс 

нутгийн тухай хууль”,4 “Гымган уулын 

аялал жуулчлалын бүсийг дэмжих 

тухай хууль”5 зэрэг хуулийг баталж 

Нажин Сонбуны эдийн засгийн тусгай 

1 “2002 оны Умард Солонгосын Гадаад харилцааны 
хэтийн төлөв: эдийн засгийн харилцааны жишээн 
дээр”. KOTRA,  www,  kotra.or.kr/main/info/ink.
2 1955 оны 5 дугаар  сард байгуулагдсан Япон 
улсад амьдардаг Хойд Солонгосыг дэмжигч 
солонгос иргэдийн  холбооны товчилсон нэр.
3 Энэ хуулийг 2002 оны 9 дүгээр  сарын 12-ны 
өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд  хууль нь 6 
бүлэг 101 зүйлтэй.
4 Энэ хуулийг 2019 оны 4 дүгээр  сарын 1-ний 
өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд хууль нь 5 
бүлэг,  20 зүйлтэй.
5 Энэ хуулийг 2002 оны 11 дүгээр  сарын 13-
ны өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд бүлэгт  
хуваагаагүй 29 зүйл,  3 хавсралт зүйлтэй.

БНАСАУ-ЫН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ 
НЭЭЛТТЭЙ БОДЛОГО: “ШУМУУЛЫН 

ТОРОН” БОДЛОГО БА ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ДӨРВӨН ТОМ ТУСГАЙ БҮС
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бүс ба Шиныжү,  Гэсон,  Гымган уулыг6 

хамруулсан 4 том бүс нутгийг эдийн 

засгийн тусгай бүсээр  зарласан билээ.

Шиныжү нь засаг захиргааны 

тусгай бүс бөгөөд төв удирдлагын 

захиргаанд байх боловч энэ бүсэд 

хууль тогтоох,  шүүх,  засаглах өргөн 

эрх олгох зорилго  тавьж байв. Энэ 

тал дээр  социалист төлөвлөгөөт эдийн 

засгийн суурин дээр  зах зээлийн 

эдийн засгийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн 

Хятадын  Шимчоны тусгай бүсийн 

хуваарилалтын холимог загварыг 

нэвтрүүлэхээр  төлөвлөж байсан юм.

Гэвч Умард Солонгосын тухайн 

үед төлөвлөж байсан “Шиныжүгийн 

засаг захиргааны тусгай бүс” нь тус 

бүсийн захирагчаар  томилогдсон 

байсан Хятад гаралтай бизнесмен 

Янбин татвараас зайлсхийсэн хэргээр  

Хятад улсад баривчилагдсантай 

холбоотойгоор  талаар  болсон 

байна. Өмнөд Солонгосын хөрөнгө 

оруулалтаар   урагштай байсан боловч 

Умард Солонгосын цөмийн зэвсэг 

болоод пуужин харвах туршилтаас 

болоод Гымган уулын аялал 

жуулчлалын бүсийн ажил 2008 оны 8 

дугаар  сард,  Гэсоны аж үйлдвэрийн 

6 Мөн “Гымган уулын Олон улсын аялал 
жуулчлалын тусгай бүсийн тухай” 6 бүлэг 41 
зүйлтэй хууль бий бөгөөд 2011 оны 5 дугаар  
сарын 31-ний өдрөөс дагаж мөрдсөн.

бүсийн ажил 2016 оны 2 сараас хойш 

зогсонги байдалтай байна.7 

Хятад улстай харилцах нээлттэй 

бодлогоо тэлсэн нь

2010 оны 3 дугаар  сарын 26-

ны өдрийн “Чонан” онгоцны хэргээс8 

хойш Өмнөд Солонгос мөн оны 5 

дугаар  сарын 24-ний өдөр  Хойд 

Солонгосын эсрэг хориг арга хэмжээ9 

авснаар  Өмнөд,  Хойд Солонгосын 

эдийн засгийн хамтын ажиллагаа 

зогсч,  Умард Солонгос Хятад улстай 

харилцах нээлттэй бодлогоо  тэлэх арга 

хэмжээг авч гадаад валют эзэмших 

замаар  эдийн засгийн гадаад бодлогоо  

өөрчилсөн байна.

2010 онд Насон хотыг10 тусгай 

хотоор,  2011 онд Хуангымпён ба 

Вүйхудуг шинээр  эдийн засгийн тусгай 

бүс болгон зарлаж,  тус бүс нутгуудыг 

7 Хятад гаралтай,  Нидерланд иргэншилтэй 
бизнесмен. 2002 оны 9 дүгээр  сард БНАСАУ-
ын Шиныжү засаг захиргааны тусгай бүсийн 
захирагчаар  томилогдсон боловч хөрөнгө 
шамшигдуулсан хэргээр  Хятадад баривчлагдан 
18 жилийн ял сонссон ч 2016 онд ялын хугацаа 
дуусахаас 4 жилийн өмнө суллагдсан. 
8 2010 оны 3 дугаар  сарын 26-ны өдөр  Умард 
Солонгосын шумбагч онгоц нууцаар  нэвтрэн 
Пэгнён арал дээр  байсан Өмнөд Солонгосын 
онгоц руу гал нээснээр  “Чонан” онгоц далайд 
живж Өмнөд Солонгосын 46 тэнгисийн цэргийн  
алба хаагч зарим нь амь үрэгдэж,  зарим нь 
сураггүй алга болсон юм. Энэ үеэр  58 хүний 
амийг аварч чадсан юм.
9 2010 оны 3 дугаар  сарын 26-ны өдөр  Умард 
Солонгос Өмнөд Солонгосын “Чонан” онгоц руу 
галласнаас болж үлэмж хохирол амссан тул 
Өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч Лий Мёнбаг 
2010 оны 5 дугаар  сарын 24-ний өдөр  Умард 
Солонгосын эсрэг хориг арга хэмжээ авснаар  
хоёр  улсын харилцаа бүхэлдээ зогссон гэж хэлж 
болно.
10 Хойд Солонгосын Зүүн хойд хэсгийн хязгаарт 
оршдог тусгай хот бөгөөд баруун,  хойд зүгт 
Хамгён аймаг ба Хятад улстай,  өмнөд зүгт 
Япон тэнгистэй,  зүүн зүгт Түмэн голоор  
Оросын Алс дорнод нутагтай хил залгаа 
оршдог. Өмнөд Солонгосын нийслэл Соүлээс 950 
орчим километр,  Сугчугаас далай замаар  480 
километрийн зайд оршдог.

Бизнесмен 

Янбин

(1961 онд 

төрсөн)
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Хятад улстай хамтран хөгжүүлэх 

бодлого  хэрэгжүүлсэн байна. 2011 

онд Хойд Солонгосын талаас Жан 

Сонтэг11 ба Хятад улсаас Сангийн сайд 

оролцож хамтарсан байгууламж барих 

ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулж 

“БНАСАУ,  БНХАУ хоёр  улсын 

Насоны эдийн засгийн худалдааны 

бүс нутаг ба Хуангымпёнгийн эдийн 

засгийн бүсийг хамтран хөгжүүлэх 

ерөнхий төлөвлөгөөний гол зарчим” 

нэртэй хамтран хөгжүүлэх төлөвлөгөөг 

зарлаж байв. Мөн Хятадын Зүүн хойд 

3 дахь шатлалын бүс нутаг ба Умард 

Солонгосын хойд зүгийн хил орчмын 

бүс нутаг хооронд зам,  гүүр,  төмөр  

зам зэрэг дэд бүтцээр  холбох,  барилга 

байгууламжийг өргөтгөх тал дээр  

зөвшилцсөн байсан юм.

Гэвч 2013 оны 12 дугаар  сард Жан 

Сонтэг нас барсанаас хойш тус улсын 

цөмийн туршилттай холбоотойгоор  

олон улсын нийгэмлэгээс авах хориг 

арга хэмжээг чангатгаснаар  тус бүс 

нутгуудыг эдийн засгийн тусгай бүс 

болгон хамтран хөгжүүлэх ажилд 

ахиц гаралгүй зогсоход хүрсэн байна. 

Хуангымпён,  Вүйхуадугийн эдийн 

11 1946 оны 1 дүгээр  сарын 22-ны өдөр  төрсөн,  
2013 онд БНАСАУ-ын улс төрч,  батлан 
хамгаалах зөвлөлийн дэд дарга,  Чусоны 
хөдөлмөрийн намын  удирдах албан тушаалд 
ажиллаж байгаад 2013 оны 12 дугаар  сарын 
3-ны өдөр  бүх албан тушаалаасаа халагдаж мөн 
оны 12 дугаар  сарын 12-ны өдөр  Цэргийн тусгай 
шүүхээс цаазаар  авах ял сонсч цаазлагдсан.

засгийн тусгай бүсийн хувьд нүдэнд 

харагдах бүтээн байгуулалт бол 

удирдах зөвлөлийн барилгаас өөр  

ажил хийгдсэнгүй. 

Насоны эдийн засгийн тусгай 

бүсийн хувьд БНАСАУ,  БНХАУ 

хоёр  улс зөвшилцсөн цөөн хэдэн 

төсөл урагштай байв. Өөрөөр  хэлбэл,  

Хятад улсын эзэмшдэг Нажины 1 

дүгээр  боомтын сэргээн засах ажил,  

агуулахын барилга,  Хойд Солонгосын 

Вонжоннигийн гааль,  Нажины боомт 

хоорондын замын өргөтгөл (замын 

2 эгнээг 4 эгнээ зам болгосон),  

Гиллимсон,  Насон хот хоорондын 

өндөр  ашигтай газар  тариалангийн 

жишиг бүсийн хамтарсан бизнесийн 

зарим нь хэрэгжиж эхэлсэн төдий юм. 

Хятадын Насоны эдийн засгийн бүс 

дэх хөрөнгө оруулагчид нь гол төлөв 

ресторан,  караоке,  зочид буудлын 

үйлчилгээ,  бараа тээврийн үйлчилгээ 

зэрэг үйлчилгээний бизнесд зонхилж,  

дэд бүтэц ба үйлдвэрлэлийн салбарын 

хөрөнгө оруулалт төдийлөн хөгжиж 

чадаагүй байна. Хятад улс Насоны эдийн 

засгийн тусгай бүсийг хөгжүүлэхээсээ 

илүүтэй Нажины боомтыг ашиглаж 

өөрийн улсын өмнөд бүс нутгийн 

бараа тээвэрлэлтэд шаардлагатай 

Вонжонни,  Нажин хоорондын замын 

өргөтгөл,  сайжруулалт,  Түмэн голын 

гүүрний бүтээн байгуулалтад гол 

хүчээ зарцуулжээ. Умард Солонгосын 

мэдээнд үндэслэвэл 2013 оны 5 дугаар  

сар  хүртэл Насоны эдийн засгийн 

тусгай бүсийн гадаадын хөрөнгө 

оруулалт ойролцоогоор  4,1 тэрбум евро  

(ойролцоогоор  4,8 тэрбум доллар)-оос 

хэтрээгүй байна. 

 Хятад улс,  эдийн засгийн тусгай 

бүсийн хамтарсан хөгжилд идэвхигүй 

хандсан боловч 2011 онд Умард 

Жан Сонтэг 
(1946-2013)
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Солонгос,  Хятад улс хооронд хийгдсэн 

Тунсаны бүсийг холбох гүүр  ба 

гүүрний засвар,  бүтээн байгуулалтыг 

нь өөрийн орны ашиг сонирхлын дагуу 

тууштай хөгжүүлсээр  ирсэн юм. 

Өөрөөр  хэлбэл,  Олон улсын хамтын 

нийгэмлэгээс Умард Солонгост тавьсан 

хориг арга хэмжээний үед ч 2014 онд 

барьсан Шинамнуг голын гүүр,  2016 

онд Түмэн голын хоёр  дахь гүүрийг 

бүрэн ашиглалтад оруулж,  Хятадын 

Жипан12 Умард Солонгосын Манпу13 

хотуудыг холбосон гүүр  ба төмөр  

замыг шинээр  бүтээн байгуулж,  одоо  

Хятадын Тумүн ба Умард Солонгосын 

Намяныг холбосон гүүрийг шинээр  

12  Солонгос улсын эртний гурван улсын нэг болох 
Гукореа улсын нийслэл байсан хот.
13 БНАСАУ-ын Чиан хоттой хиллэдэг Амнуг 
голын эрэг дээр  байрладаг БНХАУ-ын хот.

байгуулж байна. Умард Солонгост 

тавьсан хориг арга хэмжээнээс үл 

хамааран Хятад улсад ашигтай хил 

орчмын бүс нутгийг холбосон жижиг 

хэмжээтэй дэд бүтцийн бүтээн 

байгуулалт үргэлжилсээр  байгаа юм. 

Үүний үр  дүнд сүүлийн 2-3 жилийн 

дотор  Хятад иргэд хувийн машинаараа 

Тунсан бүсийн гүүрийг гаталж  Умард 

Солонгос руу хийх аялал,  бүр  1 

өдрийн ба хагас өдрийн аялал ч 

эрчимжиж байна. Мөн Тумүн,  Жипан,  

Хүнчүн зэрэг Хятадын хилийн бүсийн 

хотуудад Умард Солонгосын ажиллах 

хүчийг ашиглаж Умард Солонгос,  

Хятад хоёр  улсын хил орчимд эдийн 

засгийн хамтарсан бүс байгуулах,  

хөгжүүлэх ажил ч үргэлжилсээр  

байна.

Шинамнуг голын гүүр

Жипан ба Манпу хотуудыг холбосон 
төмөр зам
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Эдийн засгийн хөгжлийн бүсийн 

бүтээн байгуулалт

Ким Жон Ун удирдагч 4 том 

төв бүс болох Насон,  Хуангымпён,  

Вүйхуаду,  Гымган уул,  Гэсоны 

аж үйлдвэрийн бүсээс гадна эдийн 

засгийн хөгжлийн бүсийг байгуулахыг 

зорьж байна. 2013 оны 5 дугаар  сарын 

29-ний өдөр  “Эдийн засгийн хөгжлийн 

бүсийн тухай хууль”-ийг баталж,  ээлж 

дараатайгаар  эдийн засгийн хөгжлийн 

бүсийг байгуулахаа зарласан бөгөөд 

2016 оны 12 дугаар  сарын байдлаар  

төвийн зэрэглэлтэй эдийн засгийн 4 

бүс,  орон нутгийн зэрэглэлтэй эдийн 

засгийн 17 бүс,  нийт 26 бүсийг зарлаад 

байгаа юм. Умард Солонгосын өмнө нь 

зарласан эдийн засгийн 5 тусгай бүс 

(Насоны эдийн засгийн тусгай бүс,  

Хуангым,  Вүйхуадугийн эдийн засгийн 

тусгай бүс,  Гэсоны аж үйлдвэрийн 

бүс,  Вонсан,  Гымган уулын аялал 

жуулчлалын бүс,  Шиныжүгийн Олон 

улсын худалдааны бүс)-ээс гадна 

Кым Жон Ун удирдагч өөрөө шинээр  

тогтоосон эдийн засгийн тусгай бүс ба 

эдийн засгийн хөгжлийн бүс нийлээд 21 

байна. Түүний эдийн засгийн хөгжлийн 

бүсийг сайжруулах бодлого  нь тус 

улсын хэрэгжүүлж ирсэн гадаад 

харилцааны нээлттэй бодлогоос 

илүү өргөн хүрээтэй байгаа дүр  

зураг ажиглагдаж байгаа юм. 

Энэ нь нэгдүгээрт,  Хятад 

маягийн эдийн засгийн тусгай бүсийн 

бодлогыг даган дуурайж,  эдийн 

засгийн тусгай бүс ба хөгжлийн 

бүсийг төвийн болоод орон нутгийн 

зэрэглэлтэйгээр  хуваан явуулж буй 

давхар  бодлого  юм. 

Хоёрдугаарт,  өмнө хэрэгжүүлж 

ирсэн эдийн засгийн нэгдсэн бүсийг 

бус орон нутгийн засаг захиргааны 

мэдлийн харьцангуй давуу байдалтай 

хүчин зүйлд тулгуурласан томоохон 

хувийг эзэлсэн эдийн засгийн хөгжлийн 

бүсүүд (2015 оны 12 дугаар  сарын 

байдлаар  эдийн засгийн хөгжлийн 

5 бүс,  аж үйлдвэрийн хөгжлийн 4 

бүс,  газар  тариалангийн хөгжлийн 

3 бүс,  аялал жуулчлалын хөгжлийн 

болоод тусгай бүс 4,  экспортын 

боловсруулалтын 3 бүс,  орчин үеийн 

техник технологи хөгжүүлэлтийн 1 

бүс,  Олон улсын жишиг ногоон бүс 1)-

ийг хөгжүүлж байна.

Гуравдугаарт,  өмнө нь 

хэрэгжүүлж ирсэн бодлогоос шинэ нь 

тус улсын эдийн засгийн хөгжлийн 

бүсийн газар  нутгаас гаднах аж ахуйн 

нэгж эдийн засгийн шинэ тусгай 

бүс,  хөгжлийн бүс болон өргөжих 

боломжтой (Эдийн засгийн хөгжлийн 

бүсийн тухай хуулийн 20 дугаар  зүйл),  

бүс нутаг дахь гадаадын хөрөнгө бүс 

нутгийн гаднах Хойд Солонгосын аж 

ахуйн  нэгжүүдтэй холбогдож байхаар  

(Эдийн засгийн хөгжлийн бүсийн тухай 

хуулийн 21 дүгээр  зүйл) журамласан 

явдал юм. Нажин ба Гэсоны аж 

үйлдвэрийн цогцолборт үйл ажиллагаа 
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явуулж буй аж ахуйн  нэгжүүд 

нь бүс нутгийн гаднах тус улсын 

аж ахуйн нэгжүүдийн захиалгаар  

боловсруулдаггүй л бол үйлдвэрлэлийн 

харилцаа тогтооход хэцүү байсан юм.

Гэвч Ким Жон Ун удирдагчийн 

эдийн засгийн хөгжлийн бүсийн 

бодлого  зарлагдсанаас хойш ч энэ 

бүс нутгуудад ажил нь урагшлаагүй 

байна. Энэ нь 2013 оны эдийн засгийн 

хөгжлийн бүс байгуулахаа зарласнаас 

хойш 4 удаагийн цөмийн болоод олон 

удаагийн пуужин харвах туршилтаас 

шалтгаалсан гэж үзэж болно. Олон 

улсын хамтын нийгэмлэгээс Умард 

Солонгост тавьсан хориг арга хэмжээгээ 

чангатгаснаар  зах зээлийн шинэтгэл 

удааширч,  Гэсоны аж үйлдвэрийн 

цогцолборын бүтээн байгуулалтын 

царцалт,  цахилгаан эрчим хүчний 

хомсдол,  тааруу дэд бүтэц,  хоцрогдсон 

тээврийн үйлчилгээний тогтолцоо,  Ким 

Жон Уны засаглалын дотоод тогтворгүй 

байдал зэрэг хүчин зүйлүүдээс болоод 

эдийн засгийн хөгжлийн бүсийн ажлыг 

төвөгтэй байдалд хүргэж байна.

Гадны хөрөнгө оруулалтыг татах 

түлхүүр  бол тухайн улсын засгийн 

газарт итгэх итгэл найдварыг бий 

болгож,  дэд бүтэц зэрэг үндсэн 

хөрөнгө оруулж ирэх нөхцөл боломж 

хангагдсанд байдаг. Тиймээс Умард 

Солонгос гадаад харилцааны нээлттэй 

бодлого  ба шинэчлэлийг хамтад нь 

хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөөг 

боловсруулж цөмийн зэвсэг 

хөгжүүлэхээс татгалзах байр  сууриа 

идэвхитэй харуулж чадаагүй цагт Ким 

Жон Уны засаглалын эдийн засгийн 

хөгжлийн шинэ бүсийн бодлого  

хязгаарлагдахаас өөр  замгүй юм.

БНАСАУ-ын эдийн засгийн 

хэтийн төлөв

Ким Жон Ун удирдагчийн өмнө 

тулгараад байгаа даалгавар  бол 20 

гаруй жил үргэлжилж байгаа эдийн 

засгийн хямрал ба уналтад орсон 

аж үйлдвэрлэлийн салбарыг сэргээх 

явдал юм. Үүнийг шийдвэрлэхийн 

тулд дэлхийн зах зээлийн дэг журамд 

идэвхтэй шилжин орж гадаадын 

хөрөнгө оруулалттай эдийн засгийн 

хөгжлийн стратеги боловсруулахаас 

өөр  арга байхгүй гэж болно. Мөн 

систем нь төлөвлөгөөт эдийн засгийн 

тогтолцоо  хэдий ч бодит байдал дээр  

зах зээлжих үзэгдэл тэлж байгаа эдийн 

засгийн тогтолцооны зөрчилдөөнийг 

арилгаж,  уг үзэгдлийн тэлэлтээс бий 

болж байгаа нэмүү өртгийг эдийн 

засгаа хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 

санхүүгийн эх үүсвэр  болгон ашиглах 

явдал юм.

Гэвч одоо  Ким Жон Ун удирдагч 

өмнөх удирдагчийн бодлогыг 

үргэлжлүүлж,  эдийн засаг ба цөмийн 

зэвсгийн бүтээн байгуулалтыг хамтад 

нь хөгжүүлэх чиг шугаманд суурилсан 

“Өөрийнхөөрөө эдийн засгаа удирдах 

арга”-аар  эдийн засгийн хөгжлийн 

бүсийн бодлогоо  явуулж байна. Ким 

Жон Ил (Ким Жон Ир) удирдагчтай 

харьцуулахад ард түмний амьдралыг 

сэргээхэд арай илүү анхаарал 

хандуулж байгаа нь харагдаж байгаа 

ч урьдын хэвээр  Хятад маягийн 

шинэчлэл,  нээлттэй бодлогоос ч 

татгалзаж “Умард Солонгос маягийн 

-загварын өөрчлөлт”-ийн стратегийг 

хатуу мөрдөж байгаа юм.  Жинхэнэ 

утгаар  нь эдийн засгийг хөгжүүлэх 

бодлого  бус системээ барьж тогтоох 

салбарт нэн тэргүүнд санхүүгийн эх 

үүсвэрийн хуваарилалт хийх бодлого  
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явуулж байна.

Умард Солонгос нь социалист 

лагерийн орнуудын тогтолцоо  

задарснаас хойш “Умард Солонгос 

маягийн-загварын өөрчлөлт”-ийг 

эрэлхийлж ирсэн гэж үзэж болно. 1990-

ээд оноос хойш зах зээлжих үзэгдэл 

тооны болоод чанарын хувьд хүрээгээ 

тэлж хязгаарлагдмал нээлттэй байдал 

ба зах зээлийн хэсэгчилсэн хэрэглээ 

гэсэн хоёр  талт бодлогыг хэрэгжүүлж,  

тэрхүү бодлого  нь зогсч,  хэрэгжүүлэх 

гэж дахин оролдох байдал давтагдсаар  

ирсэн. Үүнээс болж тус улсын 

хэрэгжүүлэх гэж оролдсоор  ирсэн 

“Өөрчлөлтийн бодлого”-ууд нь бодит 

байдал дээр  хүрээгээ тэлж байгаа 

зах зээлжих үзэгдлийг системчлэх 

ажлыг дорвитой хийж чадахгүй,  

доороос ирэх дарамт шахалтыг “хэрэг 

явдал болсных нь дараа хүлээн авах” 

маягаар  нөхцөл байдал ужгирсаар  

ирсэн байна. Үүнийг дагаад өнөөдрийн 

байдлаар  Умард Солонгос эдийн 

засгийн тогтолцоо  нь систем ба бодит 

байдал хоорондын зөрчилдөөн ихэссэн 

байдалтай,  төвлөрсөн төлөвлөгөөт 

эдийн засаг ба зах зээлийн эдийн засаг 

зэрэгцэн оршиж байгаа эдийн засгийн 

хоёрдмол бүтэцтэй байгаа юм.

Ким Жон Ун удирдагч энэ 

зөрчилдөөнийг арилгах шинэчлэлийн 

болоод нээлттэй бодлого  явуулна гэж  

харагдахгүй байна. Энэ нь нэгдүгээрт,  

Умард Солонгосын тогтолцооны угийн 

төвөгтэй байдал нь Ким Жон Уны 

засаглалын сонголтод хязгаар  тавьж 

байгаа учраас юм. Тус улс эдийн 

засгийн хямралыг даван туулах,  

эдийн засгаа хөгжүүлэх шинэчилсэн 

нээлттэй бодлого  зайлшгүй явуулах 

шаардлагатай ч энэ нь цаашдаа 

тус улсын өв залгамжилсан төрийн 

тогтолцоо  оршин тогтнох хүчийг 

сулруулж,  уг тогтолцоог өөрчлөх 

хүчин зүйлсийг нэмэгдүүлэх магадлал 

өндөр  байна.

Хоёрдугаарт,  цөмийн зэвсэг 

эзэмшигч орон гэдгээсээ ухрахгүй 

байгаа Ким Жон Уны засаглал,  

Олон улсын хамтын нийгэмлэгтэй 

зөвшилцөх нөхцөл байдлын өөрчлөлт,  

өөрчлөлтийн дараах гарах гарцыг 

хайсан эрэлхийлэл,  цаашдын үйл 

явцын өрнөл үнэндээ амар  биш,  

төвөгтэй цаг хугацаа шаардахаар  

харагдаж байгаа юм.

Умард Солонгос 2006 онд анх 

цөмийн туршилт хийснээс хойш 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 

Аюулгүй зөвлөлөөс 2017 оны сүүл үеэс 

одоог хүртэл 9 удаа Хойд Солонгосын 

эсрэг хориг арга хэмжээ аваад байгаа 

билээ. Саяхны 2375 дугаар  бүхий 

хориг арга хэмжээгээр  тус улсын 

гадаад валютын эх үүсвэрийн 90-ээс 

дээш хувьтай тэнцэх 3 том экспортын 

бүтээгдэхүүн болох байгалийн ашигт 

малтмал,  захиалгаар  үйлдвэрлэдэг 

хувцас,  бараа бүтээгдэхүүн,  далайн 

бүтээгдэхүүн зэргийн экспортын 

хязгаарлалт төдийгүй газрын тосны 

импортын хязгаарлалт хүртэл 

хийгдсэн. Дээр  нь АНУ-ын дарамт 

шахалт нэмэгдэж байна.  Олон улсын 

дэг журамд захирагддагүй улс 

орон,  Олон улсын хамтын нийгэмлэг 

хоорондын зөвшилцөл ямар  их цаг 

хугацаа зардаг,  төвөгтэй процесс 

болох нь Иран,  Куба зэрэг улсуудын 

жишээ бэлхэнээ харуулдаг. Ийм нөхцөл 

байдалтайгаар  тус улсын удирдагч 

“Умард Солонгос маягийн-загварын 

өөрчлөлт”-ийн түүхээ давтсаар  байх 

бололтой.
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БНАСАУ-ын эдийн засгийн 

бодлогын хувьсал ба зах зээлд 

шилжих үйл явц

1980 оны дунд үеэс төвлөрсөн 

төлөвлөгөөт эдийн засгийн системийн 

үйл ажиллагаанд доголдол үүссэнээр  

БНАСАУ-ын зах зээлд шилжих 

үйл явцын суурь тавигдсан гэж 

үзэж болно. Нийлүүлэлтийн хомсдол 

үүсч материалын нийлүүлэлт ба 

хуваарилалт чөлөөтэй явагдаж 

чадахгүйд хүрч тус улсын эрх 

баригчид 1984 оны 8 дугаар  сарын 

3-ны өдөр  үйлдвэр,  компаниуддаа 

иргэдийн өргөн хэрэглээний барааг 

үндсэн үйлдвэрлэл болон ажлын 

хажуугаар   үйлдвэрлэхийг зөвшөөрч,  

10 өдрөөр  ажилладаг тариачны захаа 

байнгын ажиллагаатай зах болохыг 

зөвшөөрчээ. Үүнээс хойш 1990-ээд оны 

эхэн үе  хүртэлх хугацаанд улсын хойд 

зүгийн нутгаар  хүнсний нийлүүлэлт 

зогсч,  тариачны зах нь нууцаар  

ажилладаг захын төрөл болох “шөнийн 

зах”,  “гадаа зах” зэргээр  хүрээгээ 

тэлж аажимдаа хууль ёсны бус захууд 

олширч эхэлсэн байна. Тариачны захад 

хууль бус бизнесийн бараанд тооцогддог 

байсан будаа,  эрдэнэшиш зэрэг 

хүнсний бүтээгдэхүүн,  үйлдвэрийн 

бүтээгдэхүүн зэргийг бараа таваараар  

солилцож,  арилжаалагдаж эхэлсэн 

байна.

Тус улсын иргэд анхандаа тэгш 

хуваарилалтын систем зогссон тухайн 

үед амин зуулгадаа нэн шаардлагатай 

хүнсний бүтээгдэхүүн олж авах 

зорилгоор  “жирийн наймаачин”-ы 

хувиар  тариачны захад очдог байсан 

боловч аажимдаа бараа солилцох 

байнгын үйл ажиллагаагаар  бэлэн 

мөнгө хуримтлуулж,  мөнгөн хуримтлал 

үүсгэж эхэлжээ.  Гадаа захад нь 

үйлдвэр,  компаний эзэмшлийн бараа,  

хууль бусаар  оруулж ирсэн эд бараа,   

өөрийн хашаа болон жижиг талбайгаас 

хураасан газар  тариалан,  мал аж 

ахуйн бүтээгдэхүүн,  хувийн эд зүйлс,  

хандивын шугамаар  орж ирсэн бараа,  

Хятад улсаас импортоор  оруулж 

ирсэн бараа бүтээгдэхүүн,  хил орчмын 

бүсийн худалдааны шугамаар  болон 

нууцаар  хил давуулах замаар  оруулж 

ирсэн зэрэг олон янзын шугамаар  

их хэмжээгээр  орж ирсэн бараа 

бүтээгдэхүүн тавигдаж байв.

Тус улс 1990-ээд оны дунд  үед хүнс 

тэжээлийн ноцтой хомсдол,  төвлөрсөн 

төлөвлөгөөт системийн уналттай 

нүүр  тулмагц Хятадтай хиллэдэг хил 

орчмын бүс нутгийн гадаад худалдааг 

нээлттэй болгож,  улсаас тогтоосон 

гадаад худалдааны байгууллагаас 

гадна Засгийн газрын салбар  болох 

яам,  тамгын газар,  цэргийн анги,  

орон нутгийн байгууллага,  үйлдвэр,  

компаниудад гадаад худалдаа хийхийг 

зөвшөөрсөн байна. Түүний үр  дүнд 

1990-ээд оны эцсээр  тус улсын зах 

зээлд шилжих үйл явц хүрээгээ тэлж 

эхэлжээ. Ард иргэдийн наймааны 

хэлбэр  “ганзагын наймаа”-аас эхэлж 

аажимдаа хомсдолтой байгаа бараа,  

бүтээгдэхүүнийг орон нутгуудад 

зөөвөрлөж ашиг олдог худалдааны 

хэлбэр  болох “дамын наймаа”,  төмөр  

зам,  машинаар  тээвэрлэж зардаг 

бөөний худалдаа болох “явуулын 

наймаа”,  “бүхээгний наймаа” зэргээс 

байнгын ажиллагаатай захад суугаад 

наймаа хийдэг “лангууны наймаа” 

болон өргөжин хөгжжээ.

Нөгөө талаар  1990-ээд оны 

сүүлээр  орон даяар  борлуулалтын 

сүлжээ бий болсон төдийгүй нам-

цэргийн байгууллагууд онцгой эрхээ 
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ашиглаж гадаад валют борлуулах,  

зах зээлд нийлүүлэх боломжтой 

байсныг ойлгох хэрэгтэй. Тус улс 

1990-ээд оны дунд үеэс дотооодын 

бүтээгдэхүүнээр  өөрсдийгөө хангах 

тогтолцоо  бүхэлдээ царцаж эхлэнгүүт 

эдийн засгийн хүрээнд барааны хэмжээ 

бус,  мөнгөн дүнг гаргаж ирснээр  

эрэлт,  нийлүүлтийг тэнцүүлэх бие  

даасан тогтолцоог хөгжүүлж ирсэн 

байна. Ялангуяа онцгой эрхтэй 

байгууллагуудад гадаад валют олох 

бүх боломжийг бүрдүүлэн өгч,  гадаад 

худалдаа эрхлэх эрх олгожээ.  Мөн 

үйлдвэр-аж ахуйн нэгжүүд зөвхөн 

үйлдвэрлэлээрээ өрсөлдөх бус,  гадаад 

худалдаа,  арилжаа наймаа зэргээр  

мөнгө олох боломжой болсон ба онцгой 

эрх бүхий байгууллагууд томоохон 

гадаад худалдаа эрхлэх болсноор   

дотоооддоо  бараа борлуулах сүлжээг 

гартаа оруулж авсан байна.

      

      

БНСУ-ын Эв нэгдлийн яамны Нэгдэл 

боловсролын төвийн судалгааны 

материалаас орчуулсан Л.Солонго
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Монгол Улсын Их Хурлаас 

2015 оны 12 дугаар  сарын 3-ны өдөр  

баталсан Эрүүгийн хууль (шинэчилсэн 

найруулга)1-ийн тусгай ангийн 

“Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 

хэрэг” хэмээх бүлгийн 19.11 дүгээр  

зүйлд “Төрийн нууцыг хууль бусаар  

олж авах” гэмт хэрэг,  түүнд хүлээлгэх 

хариуцлагыг шинээр  хуульчилсан. 

Манай Улсын эрүүгийн хууль 

тогтоомжийн хөгжлийн түүхэнд төрийн 

нууцыг хууль бусаар  олж авах үйлдэл 

нь ямагт эх орноосоо  урвах,  тагнуул 

хийх гэмт хэргийн объектив талын 

шинжид хамаарч ирсэн бөгөөд эдгээр  

гэмт хэргийн шинжгүйгээр  төрийн 

нууцыг олж авсан үйлдлийг гэмт 

хэрэгт тооцдоггүй байсан. Ийм учраас 

эх орноосоо  урвах,  тагнуул хийх 

гэмт хэргийн шинжгүй төрийн нууцыг 

олж авах үйлдлийг эрүүжүүлсэн 

нь эрүүгийн эрх зүйн хөгжилд нэг 

шинэлэг зүйл болсон. Гэхдээ дээрх 

үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлагыг 

Эрүүгийн хуульд хуульчлах ямар  

хууль зүйн болон практик хэрэгцээ,  

шаардлага байсан нь тодорхой бус 

бөгөөд энэ талаар  Эрүүгийн хуулийн 

төсөлд холбогдох баримт бичигт огт 
1 Монгол Улсын Эрүүгийн хууль (Шинэчилсэн 
найруулга). 2015 оны 12 дугаар  сарын 3-ны өдөр. 
http://legalinfo.mn 

тусгагдаагүй байна.      

Монгол Улсын төрийн нууцын 

тухай хууль тогтоомжийг үзэхэд,  1995 

оны Төрийн нууцын тухай хууль2-

ийн 24 дүгээр  зүйлд,  төрийн нууцыг 

хууль бусаар  олж авахтай төсөөтэй 

“төрийн нууцыг хувийн зорилгоор  

ашигласан” үйлдлийг зөрчилд тооцож 

захиргааны шийтгэл хүлээлгэхээр  

заасан байжээ. Мөн 2017 онд шинэчлэн 

найруулж баталсан Зөрчлийн тухай 

хууль (шинэчилсэн найруулга)3-ийн 

15.14 дүгээр  зүйл (Төрийн нууцын 

тухай хууль зөрчих)-ийн 2 дахь хэсэгт 

дээрх үйлдлийг тэр  томъёоллоор  

нь уламжлан тусгасан байна. Гэтэл 

эдгээр  хуульд “төрийн нууцыг хувийн 

зорилгоор  ашигласан” зөрчлийг  

заахдаа “эрүүгийн хариуцлага 

хүлээлгэхээргүй байх” нэмэлт 

шинжийг заасан боловч тухайн үед 

ийм үйлдэлд эрүүгийн хариуцлага 

хүлээлгэх зохицуулалт байхгүй байв. 

2002 оны Эрүүгийн хууль үйлчлэх 

хугацаанд Тагнуулын ерөнхий газраас 

зохион байгуулсан нэгэн судалгаанд,  

тус байгууллагын мөрдөн байцаагч 

2 Төрийн нууцын тухай Монгол Улсын хууль. 
1995 оны 04 дүгээр  сарын 18-ны өдөр. Төрийн 
мэдээлэл сэтгүүл. 1995 он,  №7
3 Зөрчлийн тухай Монгол Улсын хууль 
(Шинэчилсэн найруулга). 2017 оны 05 дугаар  
сарын 11-ний өдөр. http://legalinfo.mn

ТӨРИЙН НУУЦЫГ ХУУЛЬ БУСААР ОЛЖ 
АВАХТАЙ ТЭМЦЭХ ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 
ХЭМ ХЭМЖЭЭНД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ,

БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ХУВИЛБАР

Докторант Б.Батхишиг

Докторант С.Хүдэрчулуун

ГЭМТ ЯВДАЛ СУДЛАЛ
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харьяаллын хэрэгт мөрдөн байцаалт 

явуулахад учирч буй хүндрэл,  

бэрхшээл дотор  төрийн нууц задруулах 

гэмт хэргийг “тодорхой субъект заан 

хуульчилсан ба амьдралд үүнээс өөр  

субъект төрийн нууцад хамаарах 

баримт бичгийг авч хил нэвтрэх гэж 

байгаад саатуулагдсан ч хууль зүйн 

хувьд гарцгүйд хүрдэг”4 бэрхшээл 

учирдаг талаар  дурдсан байна. 

Гадаад орнуудын эрүүгийн 

хууль тогтоомжид төрийн нууцыг 

хулгайлсан,  цуглуулсан үйлдлийг эх 

орноосоо  урвах,  тагнуул хийх гэмт 

хэргийн объектив талын шинжид 

нийтлэг заасан нь манай улсынхтай 

адил юм. Харин ийм шинжгүйгээр  

төрийн нууцыг хууль бусаар  олж авах 

гэмт хэрэгт хүлээлгэх хариуцлагыг 

ОХУ,  Азербайжан,  Литва зэрэг 

хэд хэдэн улсын Эрүүгийн хуульд 

тусгасан байна. Тухайлбал,  ОХУ-

ын Эрүүгийн хуульд 2012 онд орсон 

нэмэлт өөрчлөлтөөр5 “Төрийн аюулгүй 

байдал,  үндсэн хуулийн байгууллын 

үндсийн эсрэг гэмт хэрэг” хэмээх 

29 дүгээр  бүлэгт “Төрийн нууцад 

хамаарах мэдээллийг хууль бусаар  

олж авах” гэмт хэрэг,  түүнд хүлээлгэх 

хариуцлагыг 2831 дугаар  зүйл болгож 

шинээр  оруулсан байна. “Эрүүгийн 

хуульд нэмэлт,  өөрчлөлт оруулах 

тухай хуулийн төслийн тайлбар”6-т 
4 ТЕГ-ын Мөрдөн байцаах хэлтэс. “Тагнуулын 
байгууллагын мөрдөн байцаагч мөрдөн 
байцаалт явуулах гэмт хэрэг,  түүний эрх зүйн 
зохицуулалт” судалгааны тайлан. УБ.,  2011,  т. 
17  
5 Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. N 
190-ФЗ “О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и в статью 151 
Уголовно-процессуального  кодекса Российской 
Федерации. http://pravo.gov.ru
6 Пояснительная записка к проекту Федерального  
закона “О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и в статью 151 
Уголовно-процессуального  кодекса Российской 
Федерации”

дурдсанаар,  энэ үйлдлийг гэмт 

хэрэгт тооцох зайлшгүй шаардлага нь 

гэмт хэргийн бүтцүүдтэй холбоотой 

этгээдүүд нэн тэргүүнд гүйцэтгэх 

ажлын салбар  дахь мэдээлэл (хууль 

сахиулах байгууллагын ажлын арга,  

нууцаар  туслалцаа дэмжлэг үзүүлж 

буй иргэний тухай мэдээлэл гэх мэт)-

ийг сонирхдог,  геологи,  геодези,  

газар  зүй,  байр  зүйн зургийн болон 

эдийн засгийн үйл ажиллагааны 

салбарт нэмэлт орлого  олоход ашиглах 

зорилгоор  төрийн нууцад хамаарах 

мэдээлэлд нэвтрэх сонирхол үлэмж их 

байдагтай холбоотой аж.  

Дээр  дурдсан бүхнээс үндэслэн,  

Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд эх 

орноосоо  урвах,  тагнуул хийх гэмт 

хэргийн шинжгүйгээр  төрийн нууцыг 

хууль бусаар  олж авсан үйлдлийг 

гэмт хэрэгт тооцсон нь үндэсний хууль 

тогтоомжийн уялдаа холбоог хангах 

болон практик хэрэгцээ,  шаардлага,  

гадаад орнуудын чиг хандлагыг 

харгалзан үзсэнтэй холбоотой гэсэн 

дүгнэлтэд хүрч байна.    

Өнөөгийн байдлаар  2015 оны 

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 

19.11 дүгээр  зүйл (Төрийн нууцыг 

хууль бусаар  олж авах)-ээр  шүүхээр  

шийдвэрлэсэн хэрэг байхгүй. Гэхдээ 

тухайн зүйлийн хэм хэмжээнд 

шинжилгээ хийж үзэхэд,  уг зүйлийг 

хэрэглэхэд бэрхшээл учруулах,  

зөрчилтэй олон асуудал гарч болзошгүй 

байна. 

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 

19.11 дүгээр  зүйлийн халдлагын зүйл 

нь Монгол Улсын төрийн нууц болох нь 

тухайн зүйлийн гарчигаас тодорхой юм. 

“Төрийн болон албаны нууцын тухай 

хууль”7-ийн 5 дугаар  зүйлийн 5.1.1-д 

7 Төрийн болон албаны нууцын тухай Монгол 
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“төрийн нууц гэж Монгол Улсын хууль 

тогтоомжийн дагуу төрийн нууцад 

хамааруулсан,  задруулах,  үрэгдүүлэх 

тохиолдолд үндэсний аюулгүй байдал,  

үндэсний ашиг сонирхолд аюул,  

занал,  хохирол учруулах төрийн 

хамгаалалтад байх мэдээлэл” гэж 

тодорхойлсон. Үүний зэрэгцээ мөн 

зүйлийн 5.1.3-т,  дээрх мэдээллийг 

бичвэр,  тэмдэг,  дүрс,  дохио  техникийн 

шийдэл,  үйл ажиллагаа хэлбэрээр  

агуулж байгаа материаллаг зүйлийг 

төрийн нууц тээгч гэж заасан. Ийм 

учраас “төрийн нууц” гэдэгт төрийн 

нууцад хамаарах мэдээлэл болон уг 

мэдээллийг тээгч хоёрыг хамтад нь 

ойлгоно. Гэтэл Эрүүгийн хуулийн 

19.11 дүгээр  зүйлийн гарчигт “төрийн 

нууц” гэж заасан атал тухайн зүйлийн 

1 дэх хэсгийн гипотезид “Төрийн 

нууцад хамаарах мэдээ, баримт, эд 

зүйлс” гэж заасан нь Төрийн болон 

албаны нууцын тухай хуульд заасан 

дээрх ойлголттой нийцээгүй,  яг аль 

нэр  томъёог илэрхийлж байгаа нь 

тодорхой бус,  төрийн болон албаны 

нууцын тухай хууль тогтоомжид ч ийм 

нэр  томъёо  байхгүй. 

Ерөнхийдөө,  төрийн болон албаны 

нууцын тухай хуулийн агуулгаар  

төрийн нууцад хамаарах мэдээ,  

баримт,  эд зүйл зэрэг нь төрийн нууц 

тээгч болно. Хэрэв төрийн нууцыг 

хууль бусаар  олж авах гэмт хэргийн 

халдлагын зүйлийг зөвхөн төрийн 

нууц тээгч гэж үзвэл,  энэ нь ихээхэн 

явцуу болох бөгөөд төрийн нууцад 

хамаарах мэдээллийг хууль бусаар  

олж авсан үйлдлийг шийдвэрлэх 

боломжгүй болоход хүргэнэ. Үүний нэг 

адил Эрүүгийн хуулийн 19.4,  19.10,  

Улсын хууль. 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-ний 
өдөр. Төрийн мэдээлэл сэтгүүл. 2017 он,  №11. 

19.13 дугаар  зүйлд “төрийн нууцад 

хамаарах мэдээ,  баримт,  эд зүйл” 

гэдэг нэр  томъёог тус тус хэрэглэсэн 

байгаа нь ийм үр  дагаварт хүргэж 

болзошгүйг дурдах нь зүйтэй.       

Дурдсан гэмт хэргийн объектив 

тал нь Эрүүгийн хуулийн 19.11 дүгээр  

зүйлийн 1 дэх хэсэгт шууд заасан 

хулгайлах,  цуглуулах,  хадгалах 

зэрэг арга хэлбэрээр  төрийн нууцыг 

олж авахад чиглэсэн идэвхитэй үйл 

ажиллагаагаар  илэрч байна. Төрийн 

нууцыг хууль бусаар олж авах нь 

төрийн нууц мэдэх эрхгүй этгээдийн 

мэдэлд орсон,  эсхүл түүнд төрийн 

нууц тодорхой болсон (мэдсэн) байх 

явдал юм. Харин энэ нь хулгайлах,  

цуглуулах,  хадгалах гэсэн гурван 

арга хэлбэрээр  хэрэгжихээр  заасан 

нь бусад орны жишиг,  бодит нөхцөл 

байдалд нийцэхгүй байна. Жишээ 

нь,  ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 2831 

дугаар  зүйлийн 1 дэх хэсэгт,  төрийн 

нууцыг олж авах арга хэлбэрийг 

“хулгайлах,  хууран мэхлэх,  албадах,  

хүч хэрэглэхээр  заналхийлэх болон 

бусад хууль бус арга хэлбэрээр” хэмээн 

өргөн агуулгатай заасан байдаг.

Төрийн нууцыг хулгайлсан,  

цуглуулсан,  хадгалсан үйлдлийг 

Эрүүгийн хуулийн 19.11 дүгээр  зүйлээс 

гадна 19.4 (Гадаадын тагнуулын алба,  

байгууллага,  иргэнтэй хууль бусаар 

хамтран ажиллах), 19.10 дугаар зүйл 

(Тагнуул хийх)-д заасантай нэгэн 

адил заасан. Ийм учраас объектив 

талын шинжээрээ дээрх гэмт хэргүүд 

төсөөтэй. Мөн хулгайлах үйлдлийг 

Эрүүгийн хуулийн Арван долдугаар  

бүлгийн ”Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт 

хэрэг”-ийн 17.1 дүгээр  зүйлд заасан. 

Гэхдээ энэ зүйлд заасан хулгайлах гэмт 

хэргийн халдлагын зүйл болох хөрөнгө 
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гэдэгт төрийн нууц хамаарахгүй юм. 

Гэхдээ тус зүйлд хулгайлах үйлдлийг 

тодорхойлох үндсэн шинжийг 

“хөрөнгийг хүч хэрэглэхгүйгээр  

нууцаар,  хууль бусаар  авсан ...” байх 

гэж тодорхойлсон нь төрийн нууцыг 

хулгайлах үйлдлийг тайлбарлахад ач 

холбогдолтой юм. 

Төрийн нууцыг цуглуулах нь 

төрийн нууцыг олж авахад чиглэсэн 

нэг арга хэлбэр  бөгөөд төрийн 

нууц (төрийн нууцад хамаарах 

мэдээлэл,  эсхүл төрийн нууц тээгч)-

ыг олж мэдэх болон мэдэлдээ авахад 

чиглэсэн хулгайлахаас бусад арга 

хэлбэрийн үйлдэл юм. Цуглуулах нь 

худалдан авах,  солилцох,  мэдээллийн 

сүлжээнд нэвтэрч олзлох,  тусгай 

техник хэрэгсэл ашиглан олзлох,  хүч 

хэрэглэх,  заналхийлэх зэрэг олон арга 

хэлбэрээр  үйлдэгдэж болно. Гэтэл 

ийм олон арга хэлбэрийн үйлдлийг 

хууль тогтоогч “цуглуулах” гэдэг нэг 

ерөнхий нэр  томъёогоор  оруулсан 

нь хэр  оновчтой вэ?  гэдэгт асуудал 

урган гарч байна. Ер  нь төрийн нууцыг 

олон арга хэлбэрээр  олж цуглуулах нь 

тагнуул хийх гэмт хэрэг дээр  илэрдэг 

болохыг анхаарах ёстой.    

Эрүүгийн хуулийн 19.11 

дүгээр  зүйлийн объектив талд 

“хулгайлсан,  цуглуулсан” үйлдлээс 

гадна “хадгалсан” байхыг заасан нь 

төрийн нууцыг хууль бусаар  олж 

авах ойлголтод хамаарах эсэх нь 

эргэлзээтэй юм.  

Монгол хэлэнд “хадгалах” гэдэг 

нь “эд юмс,  ачаа тээш,  мөнгө төгрөг 

зэргийг агуулах,  байлгах,  элдэв 

эрсдэлээс хамгаалах” гэсэн утгатай. 

Ерөнхийдөө,  “хадгалах” нь эд юмсыг 

олж авах биш,  мэдэлдээ байгаа эд 

юмсыг тодорхой газар  байлгах,  

хамгаалах агуулга илэрхийлдэг аж. 

Энэ утгаар  үзвэл,  Эрүүгийн хуулийн 

19.11 дүгээр  зүйлд “хадгалсан” гэсэн 

нь төрийн нууцыг олж авах бус,  олж 

авсан төрийн нууцыг тодорхой газар  

орон,  байр,  өрөө,  агуулах зэрэгт 

байлгаж байсан тухай ойлголт болж 

байна. Төрийн нууцыг олж авах хууль 

зүйн агуулгаар  бол,  гэмт этгээд төрийн 

нууцыг олж мэдсэн,  эсхүл өөрийн 

мэдэлдээ оруулсан үеэс төгссөнд 

тооцох бөгөөд түүнийг олж авсны дараа 

түүнийг ашигласан,  хадгалсан зэрэг 

нь хууль зүйн хувьд ач холбогдолгүй. 

Энэ бүхэн нь Эрүүгийн хуулийн 

19.11 дүгээр  зүйлийн объектив талд 

хадгалсан үйлдлийг заасан нь төрийн 

нууцыг олж авах ойлголттой нийцээгүй 

болохыг харуулж байна. 

Эрүүгийн хуулийн 19.11 дүгээр  

зүйлийн агуулгаас үзвэл,  тухайн гэмт 

хэргийн бүрэлдэхүүний заавал байх 

шинж нь: 

1) төрийн нууцыг олж авах 

үйлдэл нь хууль бус байх;  

2) гэмт этгээдийн үйлдэлд эх 

орноосоо  урвах,  тагнуул хийх гэмт 

хэргийн шинжгүй байх явдал болно.   

Монгол Улсад албан тушаалтан,  

иргэн төрийн нууцтай танилцах,  

ашиглах нөхцөл,  журмыг Төрийн 

болон албаны нууцын тухай хуулийн 

5 дугаар  бүлэг болон холбогдох бусад 

бүлэг,  зүйлд заасан. Энэ хуульд 

зааснаас бусад байдлаар,  төрийн 

нууцыг олж авах нь хууль бус болно. 

Энэ онцлогийг Эрүүгийн хуулийн 19.11 

дүгээр  зүйлд тодотгож заагаагүй тул 

хулгайлсан,  цуглуулсан,  хадгалсан 

гэсэн гурван арга хэлбэртэй л төрийн 

нууцыг хууль бусаар  олж авсан гэдэгт 

ойлгохоор  болжээ.   

Эрүүгийн хуулийн 19.1 дүгээр  
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зүйлд заасан “Эх орноос урвах” гэмт 

хэргийн объектив талын шинжид 

төрийн нууцыг хулгайлсан,  цуглуулсан 

байх шинжийг шууд заагаагүй. Гэхдээ 

түүнд дурдсан дайсны талд “дэмжлэг 

үзүүлэх,  хамтран ажиллах” нь 

хөрөнгө,  мөнгөөр  дэмжих,  цэргийн 

үйл ажиллагаанд нь биечлэн оролцох 

зэргээс гадна мэдээллийн туслалцаа,  

түүний дотор  төрийн нууцад хамаарах 

мэдээлэл,  эсхүл нууц тээгчийг олж 

өгөх хэлбэрээр  илэрч болох тул 

Эрүүгийн хуулийн 19.11 дүгээр  зүйлд 

дээрх гэмт хэргийн шинжгүй байхаар  

заасныг үгүйсгэхгүй. Гэтэл Эрүүгийн 

хуулийн 19.4 дүгээр  зүйл (Гадаадын 

тагнуулын алба,  байгууллага,  иргэнтэй 

хууль бусаар  хамтран ажиллах)-ийн 

объектив талын шинжид “төрийн 

нууцад хамаарах мэдээ,  баримт,  эд 

зүйлийг хулгайлсан,  цуглуулсан,  

хадгалсан” гэж яг адил заасан байхад 

19.11 дүгээр  зүйлийн объектив талын 

заавал байх шинж дотор  тусгаагүй 

байна. Энэ нь практикт төрийн нууцыг 

хууль бусаар  олж авсан иргэнийг 

үйлдлийг Эрүүгийн хуулийн 19.4 болон 

19.11 дүгээр  зүйлийн аль алинаар  нь 

зүйлчлэх боломжтой болгов.   

Урьд өмнө үйлчилж байсан Монгол 

Улсын удаа дараагийн Эрүүгийн 

хуулиудад “Гадаадын тагнуулын алба,  

байгууллага,  иргэнтэй хууль бусаар  

хамтран ажиллах” гэж бие  даасан зүйл 

байгаагүй,  энэ үйлдэл нь “Эх орноосоо  

урвах” гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнд 

багтаж ирсэн. 2015 оны Эрүүгийн 

хуульд “Эх орноосоо  урвах” гэмт 

хэргийн бүрэлдэхүүнээс “гадаадын 

тагнуулын алба,  байгууллага,  иргэнтэй 

хууль бусаар  хамтран ажиллах”-ыг 

салгаж,  19.4 дүгээр  зүйлд хуульчилсан. 

Ийм учраас Эрүүгийн хуулийн 19.11 

дүгээр  зүйлд “Гадаадын тагнуулын 

алба,  байгууллага,  иргэнтэй хууль 

бусаар  хамтран ажиллах гэмт хэргийн 

шинжгүй байх”-ыг заагаагүй нь хууль 

тогтоох үйл ажиллагааны алдаа болсон 

байна. 

Эрүүгийн хуулийн 19.11 дүгээр  

зүйлийн субъектив тал нь гэм 

буруугийн зөвхөн санаатай хэлбэрээр  

илэрнэ. Харин анхаарах асуудал нь 

төрийн нууцыг олж авах зорилго,  

сэдлийг шууд заагаагүй боловч энэ 

нь эрүүгийн процессын ажиллагааны 

явцад зайлшгүй тогтоох ёстой асуудал 

юм. Хэрэв төрийн нууцыг хууль бусаар  

олж авсан нь Монгол Улсын тусгаар  

тогтнол,  үндэсний аюулгүй байдал,  

батлан хамгаалах хүчин чадалд 

хохирол учруулах,  эсхүл гадаадын 

байгууллага,  иргэнд шилжүүлэн 

өгөх зорилготой байсан бол Эрүүгийн 

хуулийн 19.1 дүгээр  зүйл (Эх 

орноосоо  урвах),  эсхүл 19.4 дүгээр  

зүйл (Гадаадын тагнуулын алба,  

байгууллага,  иргэнтэй хууль бусаар  

хамтран ажиллах)-ээр  зүйлчилнэ. 

Төрийн нууцыг хууль бусаар  олж 

авах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний гол 

онцлог нь түүний субъект юм. Эрүүгийн 

хуулийн 19.11 дүгээр  зүйлийн 

агуулгаар  субьект нь зөвхөн төрийн 

нууцыг итгэмжлэгдэн хариуцсан,  

албан тушаал,  ажил үүргийн хувьд 

мэдсэн этгээд байх уу?,  эсхүл эдгээрээс 

өөр  этгээд байх уу?,  эсхүл аль аль 

нь байж болох уу?  гэдэг нь тодорхой 

бус. Ийм учраас үүнийг ижил төсөөтэй 

бусад гэмт хэргийн шинжтэй холбоотой 

тайлбарлах шаардлагатай болдог. 

Эрүүгийн хуулийн 19.4 дүгээр  зүйлийн 

2 дахь хэсэг,  19.12,  19.13 дугаар  зүйлд 
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заасан төрийн нууцтай холбоотой гэмт 

хэргийн субъектийг “төрийн нууцыг 

итгэмжлэгдэн хариуцсан,  албан 

тушаал,  ажил үүргийн хувьд мэдсэн 

этгээд” буюу тусгай субъект байхаар  

шууд заажээ. Хэрэв энэ жишгийн дагуу 

тусгай субъект байсан бол Эрүүгийн 

хуулийн 19.11 дүгээр  зүйлд шууд заах 

ёстой байсан. Ингэж заагаагүй учир  

төрийн нууцыг хууль бусаар  олж авах 

гэмт хэргийн субъект нь 16 насанд 

хүрсэн,  хэрэг хариуцах чадвартай хүн 

буюу нийтлэг субъект болно  гэж үзэж 

байна. 

 

Төгсгөлд нь дүгнэлт хийхэд,  

төрийн нууцыг хамгаалах хууль зүйн 

болон практик хэрэгцээ,  шаардлага,  

гадаад орнуудын чиг хандлагыг 

харгалзан төрийн нууцыг хууль бусаар  

олж авах үйлдлийг эрүүжүүлж Монгол 

Улсын Эрүүгийн хуульд 19.11 дүгээр  

зүйлд тусгайлан хуульчилсан нь чухал 

ач холбогдолтой болсон ч тухайн хэм 

хэмжээний боловсруулалт хангалтгүй,  

цөөнгүй зөрчил,  хийдэлтэй нь тодорхой 

байна. 

Иймд дээрх судалгаандаа 

тулгуурлан Эрүүгийн хуулийн 19.11 

дүгээр  зүйлийг дараах байдлаар  

өөрчлөн найруулах саналыг дэвшүүлж 

болохоор  байна: 

“19.11 дүгээр зүйл. Төрийн 

нууцыг хууль бусаар олж авах

1. Төрийн нууцыг хууль 

бусаар  олж авсан нь эх орноосоо  

урвах,  гадаадын тагнуулын алба,  

байгууллага,  иргэнтэй хууль бусаар  

хамтран ажиллах,  тагнуул хийх гэмт 

хэргийн шинжгүй бол зургаан сараас 

гурван жил хүртэл хугацаагаар  зорчих 

эрхийг хязгаарлах,  эсхүл зургаан 

сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар  

хорих ял шийтгэнэ.”
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ОХУ-ын ХАБА тагнуулын 

зориулалт бүхий шинэ программ 

хангамж бүтээжээ

ХАБА-наас “Фронтон” гэдэг 

программ хангамж бүхий шинэ 

кибер  зэвсгийг захиалан хийлгүүлсэн 

талаар  “Digital Revolution” хакерийн 

холбооноос мэдэгджээ. Британийн “Би-

Би-Си” агентлагийн үзэж байгаагаар  

иймэрхүү программ хангамжийн 

довтолгоо  нь интернетийн орчны 

тогтвортой байдалд бодитой аюул 

занал учруулж чадах юм байна. Дээрх 

хакерийн холбооноос “аливаа улсын 

үндэсний DNS-серверт Фронтон 

халдсан тохиолдолд сүлжээний 

том жижгээс хамаарч хэдэн цагаас 

3 хоногийн дотор  интернетийн 

ажиллагааг нь бүрэн зогсоох 

чадвартай” гэжээ. Энэхүү программ 

хангамжийн хөгжүүлэлтэд Москвагийн 

“Оday” компани оролцож байгаа бөгөөд 

БХЯ-ны 64829 дугаар  нууц салбарын 

(энэ нь ХАБА-ны Мэдээллийн аюулгүй 

байдлын төв байх магадлалтай) 

захиалгаар  “Информ Инвест Групп”-

ын ерөнхий удирдлагын дор  явагдаж 

байгаа юм байна. Харилцаа холбооны 

ухаалаг төхөөрөмж,  гар  утас зэргийн 

хэрэглэгчид уг төхөөрөмжийнхөө 

үйлдвэрээс тогтоосон логин болон 

паролыг өөрчилдөггүй тул Фронтон 

нь тусгай албадын хувьд ашиглах 

боломжтой хамгийн супер  программ 

хангамж байх ажээ.

ОХУ-ын тусгай алба халхавчаар 

ажиллаж байсан зарим ажилтнаа 

олон нийтэд зарлажээ

ОХУ-ын Гадаад тагнуулын алба 

халхавчаар  ажиллаж байсан зарим 

ажилтныхаа мэдээллийг ил болгосон 

байна. Тодруулбал,  тус улсын ГТА-

ны дарга Сергей Нарушкин Москва 

хотод зохион байгуулсан хэвлэлийн 

бага хурлын үеэр  гадаад улсуудад 

халхавчаар  үүрэг гүйцэтгэж байсан 

Юрий Анатолиевич Шевченко  (1939-

...),  Евгений Иванович Ким (1932-1998),  

Михаил Анатолевич Васенков (1942-

...),  Виталий Виачеславович Нетыкса 

(1946-2011) болон түүний эхнэр  

Тамара Ивановна Нетыкса (1949-...),  

Владимир  Лосифович Лохов (1924-

2002),  Виталий Алексеевич Нуякин 

(1939-...) нарыг товч танилцуулгын хамт 

зарлажээ. Гэхдээ эдгээр  ажилтнууд нь 

одоо  тэтгэвэрт гарсан болон нас барсан 

хүмүүс байна.

Улсыг аюулаас хамгаалах хорооны 

Нэгдүгээр  ерөнхий газар  нь 1922 оноос 

тагнуулчдаа гадаад улсуудад идэвхтэй 

ажиллуулах болсон бөгөөд С.Нарушкин 

нэрсийг ил болгож буй тагнуулчид 

нь гадаад улсуудад дипломат бус 

халхавчаар  үүрэг гүйцэтгэж,  

гуравдагч орны иргэншилтэй байсан 

тул дипломат төлөөлөгчийн газруудтай 

ямар  нэгэн холбоогүй ажилладаг 

байсныг онцолжээ.

ГАДААДЫН ТУСГАЙ АЛБАДЫН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ÃÀÄÀÀÄÛÍ ÒÓÑÃÀÉ ÀËÁÀÄ
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С.Нарушкин 2019 оны 12 

дугаар  сард ОХУ-ын ГТА гадаад 

улсуудад үүрэг гүйцэтгэж байсан 

зарим тагнуулчдын нэрсийг зарлах 

төлөвлөгөөтэй байгаа талаар  ярьж 

байсан. 

Тагнуулчдын нэрс,  товч 

танилцуулгыг зарлах үеэр  тэдний 

хэзээ,  хаана,  ямар  арга хэмжээнд 

үүрэг гүйцэтгэж,  оролцож байсан 

талаарх мэдээллийг зарлаагүй бөгөөд 

ихэвчлэн 1960-1990 оны хооронд үүрэг 

гүйцэтгэж байсан болохыг дурджээ.

ОХУ-ын тусгай алба Ирландын 

газар доорх сүлжээний шугамыг 

шалгажээ

ОХУ-ын Засгийн газраас Хойд 

Америк,  Баруун Европыг холбосон 

газар  доорх харилцаа холбооны 

сүлжээний шугамыг шалгах  зорилгоор  

тусгай албаны ажилтнуудаа илгээсэн 

байна. Тэдгээр  ажилтнууд нь ОХУ-

ын Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын 

Цэргийн тагнуулын газрын ажилтнууд 

ажээ.

Газар  зүйн байрлалын онцлогоос 

хамаарч Хойд Америк,  Европыг 

холбосон сүлжээний шугамыг 

Ирландын газар  нутгаар  дамжуулах 

зайлшгүй шаардлагатай байдаг бөгөөд 

ийм төрлийн 300 гаруй сүлжээний 

шугам тус улсаар  дамждаг. Өөрөөр  

хэлбэл,  хоёр  тивийг холбосон 

интернет,  харилцаа холбооны 800.000 

км сүлжээний шугам Ирландын 

нутгаар  дамжиж байна.

“Sunday Times” агентлагийн 

мэдээлснээр  Ирландын Аюулгүй 

байдлын албаны зүгээс ОХУ-ыг тус 

сүлжээний шугамыг шалгах ажлыг 

далимдуулан тагнуулын үйл ажиллагаа 

явуулах асуудалд санаа зовниж байна. 

Зарим эх сурвалжуудын мэдээлж 

байгаагаар  Оросын тусгай албад аль 

хэдийн тус сүлжээнд нэвтрээд байгаа 

гэжээ. Мөн “The Times” сэтгүүл ОХУ-

ын тусгай албад хэдэн жилийн өмнө 

Ирландын гол сүлжээний шугам болох 

“Дублин Порт”-д нэвтэрсэн байсныг 

тус улсын Аюулгүй байдлын алба 

илрүүлж байжээ. 

Ирланд нь Бельги,  Их Британи,  

Голланд,  Франц улсуудтай адил 

Европ дахь ОХУ-ын тусгай албаны 

сонирхлын гол бүс нутаг байдаг ажээ.

Болгарын зэвсгийн худалдаачныг 

хөнөөхөөр завдаж байсан Оросын 

тагнуулч дипломат алба хаших 

болсон байна

“Bellingcat” эрэн сурвалжлах 

сэтгүүл зүйн цахим хуудас Болгарын 

зэвсгийн худалдаачныг хөнөөхөөр  

завдаж байсан Оросын тагнуулын 

ажилтан дипломат алба хашиж эхэлсэн 

талаар  мэдээлжээ. 

Болгарын зэвсгийн худалдаачин 

Эмилиан Гебрев нь өөрийн төрсөн 

хүүгийн хамт хүчтэй хоронд хордож,  

удаан хугацаанд эмчилгээ хийлгэн 

эдгэрсэн юм. Тус улсын прокурорын 

газраас 2020 оны 1 дүгээр  сард ОХУ-

ын иргэд болох Сергей Федотов,  

Сергей Павлов,  Георгий Горшков 

нарыг Э.Гебревийн амь насанд халдсан 

хэрэгт буруутгасан. 

Уг хэрэг нь хэдэн жилийн 

өмнө үйлдэгдсэн боловч Болгарын 

прокурорын газар  Их Британийн 

зүгээс Сергей Скрипалийн амь насыг 

хөнөөхөөр  завдсан хэрэгт Оросыг 

буруутгасны дараа уг хэргийг сөхөж 

гаргаж иржээ. Учир  нь тэдний үзэж 

байгаагаар  С.Скрипаль,  Э.Гебрев 

нарын хэргүүд нь хоорондоо  ямар  
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нэгэн холбоотой байж магадгүй байгаа 

ажээ. 

“Bellingcat” цахим хуудас 

Швейцарьт үүрэг гүйцэтгэж буй ОХУ-

ын дипломат Игор  Гордиенко  гэгч нь 

Э.Гебревийг хөнөөхөөр  завдсан хэрэгт 

сэжиглэгдэж буй Георгий Горшков гэгч 

байж болох талаар  мэдээлсэн байна. 

И.Гордиенко  гэгч нь 41 настай,  ОХУ-

аас Дэлхийн худалдааны байгууллагад 

суух Гуравдугаар  нарийн бичгийн 

даргын албан үүргийг гүйцэтгэж 

байгаа юм. 

Уг асуудлаар  Болгар,  Их 

Британи улсууд хамтарсан шалгалт 

хийж эхлүүлээд байгаа ажээ.

БНХАУ-ын цахим аюулгүй 

байдлын компани ТТГ-ыг цахим 

халдлагад буруутгаж байна

БНХАУ-ын цахим аюулгүй 

байдлын салбарт тэргүүлэгч “Qihoo 360” 

компанийн зүгээс АНУ-ын Тагнуулын 

төв газрыг сүүлийн арав гаруй жилийн 

хугацаанд тус улсын Засгийн газрын 

болон хувийн хэвшлийн сүлжээнд 

тогтмол цахим халдлага үйлдэж байна 

хэмээн буруутгасан байна. 

“Qihoo 360” компани уг мэдэгдлийг 

өөрсдийн цахим хуудсандаа англи,  

хятад хэл дээр  нийтэлж,  АНУ-ын 

ТТГ-ын харьяанд үйл ажиллагаа 

явуулдаг “АРТ-С-39” гэх бүлэглэл 

үйлдэж байгаа талаар  дурджээ. 

“АРТ-С-39” бүлэглэл нь БНХАУ-

ын эрчим хүч,  иргэний агаарын тээвэр,  

интернет үйлчилгээ,  шинжлэх ухаан,  

эрдэм шинжилгээ,  судалгааны салбар  

болон Бээжин хот,  Зэжиан,  Гуандон 

мужид байрладаг их,  дээд сургууль,  

эрдэм шинжилгээний байгууллагууд,  

Засгийн газрын агентлагуудад 

чиглэсэн цахим халдлагуудыг түлхүү 

хэрэгжүүлдэг байна.

“Qihoo 360” компанийн 

мэдээлснээр  “АРТ-С-39” бүлэглэл нь 

АНУ-ын Засгийн газраас санхүүжилт 

авдаг,  ТТГ-ын зохион бүтээсэн тоног 

төхөөрөмж,  программ хангамжийг 

үйл ажиллагаандаа ашигладаг байх 

магадлалтай ажээ. Тус бүлэглэлийн 

үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг 

2017 онд “Wikileaks” цахим хуудас 

олон нийтэд мэдээлсэн бөгөөд АНУ-ын 

Засгийн газраас тус бүлэглэлийг ТТГ-т 

ажиллаж байсан Жошуа Шүльте  гэгч 

үүсгэн байгуулсан,  тус улсаас хараат 

бусаар  үйл ажиллагаа явуулдаг 

талаар  мэдэгдэж байсан. 

Түүнчлэн “Qihoo 360” компани 

“АРТ-С-39” бүлэглэлийг АНУ-ын 

зүүн эрэг дагуу байрладаг болохыг 

нотолж,  БНХАУ-ын иргэний нисэхийн 

салбарт чиглэсэн үйл ажиллагаа 

нь тус улсын улс төрийн өндөр  

албан тушаалтнуудын томилолттой 

холбоотой мэдээллийг олоход чиглэдэг 

гэжээ.

АНУ-ын Тусгай алба байнга 

хакерын үйл ажиллагаа явуулдаг

2020 оны 2 дугаар  сарын 17-ны 

өдөр  Хятадын ГХЯ-ны албан ёсны 

төлөөлөгч Гэн Шуан мэдэгдэхдээ: “АНУ 

бол дэлхийн хэмжээний кибер  орон 

зайн хамгийн том “Хакерийн эзэнт 

гүрэн юм” гэжээ. Америкийн тусгай 

албад ямар  ч хэм хэмжээгүй,  ямар  

ч хууль эрх зүйн үндэслэлгүйгээр  

дэлхийн бүх улс орнуудыг бүрэн 

утгаар  нь хакердаж олон улсын кибер  

орон зайн орчинд төрийн хэмжээний 

нууц үйл ажиллагаг явуулж байгаа 

гэж уг төлөөлөгч онцлон тэмдэглэсэн 

байна. Тухайлбал,  Америкийн тусгай 

албад өдөр  бүр  5 тэрбум телефон 
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утасны яриаг замаас сонсч,  хуулж 

авахын зэрэгцээ Хятадын нутаг дээр  

байгаа 3 сая компьютерт нэвтэрч 3600 

сайтад трояны төрлийн вирусуудыг 

нэвтрүүлдэг гэсэн тоо  баримт байдаг.

АНУ-ын тусгай алба мексик 

иргэнийг тагнуул хийсэн хэрэгт 

буруутган баривчилжээ

АНУ-ын Холбооны мөрдөх товчоо  

Миами мужид оршин сууж байсан 

Мексик улсын иргэн Хектор  Алехандро  

Кабрера Фуентесийг ОХУ-ын тусгай 

албанд мэдээлэл дамжуулсан хэргээр  

баривчилжээ. Тухайн мексик иргэн 

нь Оросын тусгай албанаас АНУ-ын 

талд урвасан хүмүүсийн талаар  Орост 

мэдээлэл дамжуулдаг байсан гэжээ. 

Х.А.К.Фуентес нь 2019 оны 4 

дүгээр  сард ОХУ-ын тусгай албанд 

элсэгдэж,  эхний үүрэг даалгавар  

нь АНУ-ын Миами мужид хуурамч 

нэр,  бичиг баримтаар  орон сууц 

түрээслэх байжээ. Түүний дараа ОХУ 

руу зорчиж,  дараагийнхаа үүрэг 

даалгаврыг авсан байна. 

ХМТ-ны мэдэгдсэнээр  

Х.А.К.Фуентес нь ОХУ-ын тусгай 

албаны ажилтантай гар  утасны 

“WhatsApp” аппликэйшн ашиглан 

холбоо  тогтоож байсан бөгөөд АНУ-аас 

Мексик улс руу зорчих гэж байхад нь 

баривчилжээ.

“Miami Herald” сонинд 

Х.А.К.Фуентес нь АНУ-ын Миами 

муж дахь Холбооны мөрдөх товчооны 

мэдээлэгч нарын талаар  мэдээлэл олох 

зорилготой үүрэг гүйцэтгэж байсан 

талаар  дурдсан байна. 

Гадаадын тагнуулын үйл 

ажиллагааг ажиглах асуудлыг 

хуульчлахаар ярилцаж байна

Гадаадын тагнуулын үйл 

ажиллагааг ажиглах тухай хуулийн 

төсөлд тус улсын иргэд болон гадаадын 

иргэдийг энэ төрлийн гэмт хэрэгт 

сэжиглэсэн тохиолдолд тэдний хувийн 

болон албаны харилцаа холбооны бүх 

хэлбэрийг нууцаар  чагнах,  хянах 

тухай асуудлыг оруулахаар  ярилцаж 

байгаа юм байна. Ийм асуудал яригдах 

болсон нь АНУ-ын Ерөнхийлөгч 

Д.Трампын гадаадын тусгай албатай 

холбоотой эсэх асуудлаар  сүүлийн 

жилүүдэд өрнөсөн хэрэг явдал 

нөлөөлсөн нь гарцаагүй. “The Wall 

Street Journal” сэтгүүлийн 2 дугаар  

сарын 11-ний өдрийн дугаарт АНУ-ын 

ТТГ ба ХБНГУ-ын БНД албад сүүлийн 

50 жилийн хугацаанд дэлхийн 100 

гаруй улсын төр  засаг,  цэрэг болон 

бизнесийн хүрээнийхнийг нууцаар  

тагнаж чагнаж байсан гэжээ.

Иранчууд кибер довтолгоон 

хийж байна

Нидерландын теле  радио  

холбооны корпорацийн 2 дугаар  

сарын 14-ний өдөр  мэдэгдсэнээр  

Ираны төрийн хяналтад байдаг 

хакерийн багууд тус улсын их,  дээд 

сургуулиудын сүлжээнд нэвтэрч 

кибер  довтолгоо  хийсэн гэжээ. Тэдний 

гол зорилго  нь шинжлэх ухаан,  

судалгааны материалуудыг олзлох,  

үнэ цэнэтэй сурах бичиг,  номнуудыг 

хакердан авах явдал юм байна. “Ираны 

Засгийн газар  өөрсдийн оуютнуудад 

орчин үеийн шинжлэх ухаан,  судалгаа,  

шинжилгээний ажил хийх,  мэдлэг 

мэдээллийг өргөтгөхийн тулд ийм арга 

ашиглаж байна” гэж дээрх холбооны 

төлөөлөгч Г.Набера мэдэгджээ.
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