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Ор÷уулсан Д.Эрдэнэöогт
ҮАБЗ-ийн ССХ-ийн ОУЦСАБСТ-ийн ахлах шинæээ÷,

 öэргийн шинæлэх ухааны доктор, хурандаа 

ОРШИЛ

ОХУ-ын үндэсний аюулгүй байдлын суурь бариìт би÷иг болох “Үндэсний аюулгүй 
байдлын стратеги”-ийг ОХУ-ын ерөнхийлөг÷ В.Путины 2021 оны долоодугаар сарын 02-
ны өдрийн 400 тоот зарлигаар1 “шинэ÷лэн баталсан бөгөөд нийт 5 бүлэг, 106 зүйлтэй 
энэхүү стратегийн онöлог нь Оросын ард түìнийг үндэсний ашиг сонирхол, үндэсний 
аюулгүй байдлын тэргүүлэх ÷иглэлийн хаìгийн эхэнд тавьсан явдал байлаа. 

Тус стратегид АНУ, НАТО түүний холбоотнуудын зүгээс öэрэг арìийн дэд 
бүтöээ хөгæүүлæ, Оросын хилийн ойролöоо төвлөрүүлэх, тагнуулын үйл аæиллагааг 
идэвхæүүлэх, öөìийн зэвсэг үйлдвэрлэх зэргээр хү÷ний шахалт үзүүлæ байгаа нь 
тус улсын батлан хаìгаалахын аюулгүй байдалд аюул занал у÷руулæ байна хэìээн 
үзæээ. Дээрх аюул заналхийллийг ОХУ-ын зүгээс стратегийн тогтоон барих бодлого 
хэрэгæүүлэх, шинэ зэвсэглэл зохион бүтээх, эдийн засгаа бэхæүүлэх, төрийн байгууллага, 
ард иргэдийг болзошгүй дайн, зэвсэгт халдлагад бэлэн байлгах, иргэдэд öэрэг эх орон÷ 
үзэл төлөвшүүлэх зэргээр  саарìагæуулна хэìээн үзэæ байна. 

Мөн ОХУ-ын ìэдээллийн орон зайд тагнуулын болон бусад аæиллагаа явуулах гадаад 
орнуудын тусгай албадын үйл аæиллагаа эр÷иìæиæ, ОХУ-ын онö ÷ухал ìэдээллийн дэд 
бүтöийг идэвхгүй болгох, саарìагæуулах аæиллагаа, үндэстэн даìнасан корпораöууд 
интернэтэд ìонополь байр сууриа бэхæүүлæ, öензурыг нэвтрүүлэх, иæил төстэй 
платфорìуудыг хууль эрх зүйн үндэслэлгүйгээр хаах, хязгаарлах үйл аæиллагааг явуулæ 
байгаа зэрэг ìэдээллийн аюул заналхийллийг тодорхойлсон. Оросын интернэтийн 
аюулгүй байдлыг сайæруулах, хувийн ìэдээллийн алдагдлыг хаìгийн бага түвшинд 
хүргэх, ìэдээллийн технологийн дэд бүтöэд Оросын технологи, тоног төхөөрөìæийн 
тэргүүлэх хэрэглээг хангах зорилго бүхий ìэдээллийн аюулгүй байдлын дэд бүлгийг 
шинээр оруулæээ. 

Тус стратегид гадаад худалдаан дахь аì.долларын хэрэглээг багасгах, өндөр 
1 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 “О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации”

ОХУ-ЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ 
БАЙДЛЫН СТРАТЕГИ
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технологид суурилсан эдийн засгийг хөгæүүлэх, нүүрс устөрөг÷ийн эр÷иì хү÷ гаргаæ 
авах зэрэг шинэлэг асуудлуудыг оруулснаас гадна шинæлэх ухааны ÷адавхыг хөгæүүлэх, 
боловсролын ÷анар, хүртээìæийг сайæруулах нь Оросын эдийн засгийн бүтöийн 
өөр÷лөлтийг хурдасгана гэæ үзсэн байна.

Шинæлэх ухаан, технологийн хөгæлийг улсын хяналтад байлгах талаар стратегид 
тусгасан нь үндэсний эрдэìтдийн бүтээсэн шинэ технологийн нууöыг гадаадын 
тусгай албадаас хаìгаалахад онöлон анхаар÷ буйг харуулæ байна. Мөн эрдэìтэд болон 
бизнесийн салбарыг инноваöид нэгтгэснээр төрийн ìэдлийн шинæлэх ухаан, технологи 
инноваöийн нэгдсэн өгөгдөл систеìтэй болæ технологийн хараат байдлаас ангиæрах, 
шинæлэх ухаан, эрдэì шинæилгээний байгууллагуудын үйл аæиллагааг батлан 
хаìгаалахын салбартай уялдуулах зорилт тавьæээ. 
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ОХУ-ЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТРАТЕГИЙГ 

БАТЛАХ ТУХАЙ ОРОСЫН ХОЛБООНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2010 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн ОХУ-ын Аюулгүй байдлын тухай, 2014 оны 
зургаадугаар сарын 28-ны өдрийн ОХУ-ын Стратегийн төлөвлөлтийн тухай Холбооны 
хууль тогтооìæийг үндэслэн:

1. ОХУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын стратегийг хавсралтаар баталсугай.

2. ОХУ-ын Ерөнхийлөг÷ийн 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 683 тоот 
«ОХУ-ын үндэсний аюулгүй байдлын стратегийн тухай» зарлигийг хү÷ингүй болсонд 
тооöсугай.

3. Энэхүү зарлиг нь гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хү÷ин төгөлдөр болно.

ОХУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ В.ПУТИН

Москвагийн Креìль

2021 оны 7 дугаар сарын 2 

№ 400
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НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД

1.ОХУ-ын батлан хаìгаалах ÷адавх, дотоод эв нэгдэл, улс төрийн тогтвортой байдлыг 
бэхæүүлэх, эдийн засгаа шинэ÷лэх, аæ үйлдвэрийн ÷адавхыг хөгæүүлэх ÷иглэлээр 
бариìталæ буй тууштай ÷иглэл нь гаднын аливаа шахалт оролдлогыг үр дүнтэй 
эсэргүүöэх, ОХУ-ын бие даасан гадаад, дотоод бодлого явуулах ÷адвартай улсын бүрэн 
эрхт төрт ёсны бэхæилтийг хангаæ байна. 

ОХУ-ын Үндсэн хуульд Оросын нийгìийн үндэс суурийг бүрдүүлдэг үндсэн үнэт 
зүйл, зар÷ìуудыг тусгасан байдаг нь  улс орны аюулгүй байдал, Орос улсыг хүний эрх, 
эрх ÷өлөөг сахин хаìгаалах, эрх зүйн ба нийгìийн шинæтэй улс болгон хөгæүүлэх,  
хүн ба иргэний харилöаа, ард түìний сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэх, ОХУ-ын иргэд 
(öаашид иргэд)-ийн нэр төрийг хаìгаалах нэн ÷ухал үндсийг бүрдүүлæ байна. 

Хү÷ирхэг төр, иргэдийн сайн сайхан байдлын эв нэгдэлтэй хослол нь шударга 
нийгìийг бүрдүүлæ, Оросын хөгæил öэöэглэлтийг хангах болно. Энэ нь гадаад, дотоод 
аюул заналхийллийг саарìагæуулах, үндэсний хөгæлийн зорилтод хүрэх нөхöөлийг 
бүрдүүлэхэд ÷иглэсэн ОХУ-ын үндэсний стратегийн тэргүүлэх ÷иглэлийг хэрэгæүүлэхэд 
÷иглэсэн уялдаа холбоотой үйл аæиллагааг шаардаæ байна.

2. Энэхүү стратеги нь ОХУ-ын үндэсний ашиг сонирхол, стратегийн үндэсний 
тэргүүлэх ÷иглэл, ОХУ-ын урт хугаöаанд үндэсний аюулгүй байдал, тогтвортой 
хөгæлийг хангах ÷иглэлээр төрийн бодлогын зорилго, зорилтыг тодорхойлсон стратеги 
төлөвлөлтийн үндсэн бариìт би÷иг ìөн. 

3. Энэхүү стратеги нь ОХУ-ын үндэсний аюулгүй байдал, улс орны нийгэì, эдийн 
засгийн хөгæлийн салшгүй харилöаа, харилöан хаìаарал дээр суурилна.

4. Энэхүү Стратегийн эрх зүйн үндэс нь ОХУ-ын Үндсэн хууль, 2010 оны 12 дугаар 
сарын 28-ны өдрийн «Аюулгүй байдлын тухай», 2014 оны зургаадугаар сарын 28-ны 
өдрийн «ОХУ-ын Стратеги төлөвлөлтийн тухай» холбооны хууль юì. 

5. Энэхүү стратегид дараах үндсэн ойлголтуудыг ашигласан болно.

ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТРАТЕГИ
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1) ОХУ-ын үндэсний аюулгүй байдал (öаашид үндэсний аюулгүй байдал) нь ОХУ-
ын үндэсний ашиг сонирхлын гадаад, дотоод аюулаас хаìгаалагдсан байдал бөгөөд энэ 
нь иргэдийн үндсэн хуулиар олгогдсон эрх, эрх ÷өлөө, аìьдралын  түвшин, нэр төрийн 
үнэлэìæ, улс түìний энх тайван, эв найраìдал, ОХУ-ын бүрэн эрхт байдал, тусгаар 
тогтнол, төрийн бүрэн бүтэн байдлын хаìгаалалт, улс орны нийгэì, эдийн засгийн 
хөгæлийг хангаæ байгаа байдал;

2) ОХУ-ын үндэсний ашиг сонирхол  нь аюулгүй байдал, тогтвортой хөгæилд хувь 
хүн, нийгэì, улсын объектив ÷ухал хэрэгöээ; 

3) ОХУ-ын үндэсний стратегийн тэргүүлэх ÷иглэлүүд (öаашид - үндэсний стратегийн 
тэргүүлэх ÷иглэлүүд) нь ОХУ-ын үндэсний аюулгүй байдал, тогтвортой хөгæлийг хангах 
хаìгийн ÷ухал ÷иглэлүүд;

4) Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах гэдэг нь төрийн эрх бариг÷ид иргэний 
нийгìийн институö, байгууллагуудтай хаìтран үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлæ 
буй заналхийлэлтэй тэìöэхэд ÷иглэсэн улс төр, хууль эрх зүй, öэрэг, нийгэì-эдийн засаг, 
ìэдээлэл, зохион байгуулалтын болон бусад арга хэìæээний хэрэгæүүлэлт;

5) Үндэсний аюулгүй байдлын заналхийлэл нь ОХУ-ын үндэсний ашиг сонирхолд 
шууд болон шууд бусаар хохирол у÷руулах болоìæийг бий болгоæ буй нөхöөл байдал, 
хү÷ин зүйлийн öогö; 

6) Үндэсний аюулгүй байдлын тогтолöоо нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
÷иглэлээр төрийн бодлогыг хэрэгæүүлæ буй төрийн эрх бүхий байгууллагууд, тэдгээрийн 
ìэдэлд байгаа  хү÷ хэрэгслэл.

ХОЁР. ОРЧИН ҮЕИЙН ЕРТӨНЦ ДЭХ ОРОС УЛС:
 ЧИГ ХАНДЛАГА БА БОЛОМЖУУД

6. Ор÷ин үеийн ертөнö өөр÷лөлтийн үеийг туулæ байна. Дэлхийн эдийн засаг, улс 
төрийн хөгæлийн төвүүдийн тоо нэìэгдэæ, дэлхийн болон бүс нутгийн шинэ тэргүүлэх 
орнуудын байр суурь бэхæиæ байгаа нь дэлхийн дэг æурìын бүтöийг өөр÷лөх, дэлхийн 
шинэ архитектур, дүрэì, зар÷ìуудыг бий болгоход хүргэæ байна. 

7. Барууны орнуудын ноёрхлоо хадгалах хүсэл эрìэлзэл, эдийн засгийн хөгæлийн 
ор÷ин үеийн загвар, арга хэрэгслийн хяìрал, улс орнуудын хөгæлийн пропорöиональ 
бус байдлын өсөлт, нийгìийн тэгш бус байдлын түвшний нэìэгдэл, үндэстэн даìнасан 
корпораöиудынсонирхол нь төрийн үүрэг ролийг хязгаарлаæ байгаа төдийгүй дотоодын 
улс төрийн асуудлуудыг хурöатгаæ, улс хоорондын зөр÷илдөөнийг нэìэгдүүлæ, олон 
улсын байгууллагуудын нөлөөг сулруулæ, дэлхийн аюулгүй байдлын тогтолöооны үр 
ашгийг бууруулæ байна. 

8. Дэлхийд өсөн нэìэгдэæ буй тогтворгүй байдал, радикал, хэт давраг÷ үзэл санааны 
өсөлт нь улс хоорондын зөр÷илдөөнийг дотоод, гадаад дайснаа хайх заìаар шийдвэрлэх 
оролдлого, эдийн засаг, улаìæлалт үнэт зүйлсийг нураах, хүний үндсэн эрх, эрх ÷өлөөг 
үл тооìсорлоход байдалд хүргэæ болзошгүй байна.

9. Геополитикийн хурöадìал байдал нэìэгдэæ байгаа нөхöөлд ОХУ-ын гадаад 
бодлого нь олон улсын эрх зүй, нийтлэг, тэгш, хуваагдашгүй аюулгүй байдлын зар÷иìд 
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суурилсан олон улсын харилöааны тогтолöооны тогтвортой байдлыг нэìэгдүүлэх, олон 
талт хаìтын аæиллагааг блокын хандлага зааг ялгаагүйгээр гүнзгийрүүлэхэд Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллага (НҮБ) болон түүний Аюулгүйн Зөвлөлийн зохиöуулах төв 
үүргийн оролöоотойгоор дэлхийн болон бүс нутгийн асуудлыг хаìтран шийдвэрлэхэд 
хувь нэìэр оруулах явдал ìөн.

10. ОХУ-аас үндэсний аюулгүй байдлыг хангах ÷иглэлээр төрийн бодлогыг 
хэрэгæүүлэх нь Оросын дотоод тогтвортой байдлыг нэìэгдүүлэх, эдийн засаг, улс төр, 
öэрэг, оюун санааны ÷адавхыг бэхæүүлэхэд хувь нэìэр оруулах бөгөөд энэ нь Оросыг 
ор÷ин үеийн ертөнöийн нөлөө бүхий төвүүдийн нэг болох үүргийг бэхæүүлэхэд зайлшгүй 
шаардлагатай юì. 

11. Одоогийн байдлаар Оросын нийгìийн эв нэгдэл бэхæиæ, иргэний ухаìсар 
бэхæиæ, улаìæлалт оюун санааны болон ёс суртахууны үнэт зүйлсийг хаìгаалах 
хэрэгöээ, ухаìсар, иргэдийн нийгìийн идэвх өс÷, орон нутгийн болон улсын а÷ 
холбогдолтой тулгаìдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд тэдний оролöоо нэìэгдэæ байна.

12. Төрийн болон олон нийтийн аюулгүй байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн 
байдал, бүрэн эрхт байдал зохих түвшинд хангагдаæ, террорист үйл аæиллагааны түвшин 
эрс буурсан болно. Цэргийн бодлогыг тууштай хэрэгæүүлэх нь ОХУ-ыг öэргийн аюул, 
öэргийн заналхийлэлээс хаìгаалах баталгаа болæ, ОХУ-ын дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс 
оролöох оролдлогыг үр дүнтэй таслан зогсооæ байна.

13. ОХУ эдийн засгийн тэсвэр хатууæил тогтвортой гэдгээ дэлхий дахинд харуулæ, 
гаднын хориг арга хэìæээний дараìтыг тэсвэрлэх ÷адвартай гэдгээ нотоллоо. Эдийн 
засгийн гол салбаруудын иìпортын хараат байдлыг бууруулах аæил үргэлæилæ, хүнс, 
эр÷иì хү÷ний аюулгүй байдлын түвшин нэìэгдлээ.

14. ОХУ-ыг эдийн засгийн хөгæлийн шинэ түвшинд гаргах, иргэдийн аìьдралын 
÷анарыг сайæруулах зорилгоор хүн аì зүйн сөрөг хандлагыг даван туулах, эрүүл ìэндийн 
салбарын тогтолöооны асуудлуудыг шийдвэрлэх, ядуурлыг бууруулах болон нийгìийг 
орлогын түвшингээр нь ангилах, байгаль ор÷ны төлөв байдлыг сайæруулахад ÷иглэсэн  
иæ бүрэн арга хэìæээнүүд  байна. Шинæлэх ухааны ÷адавхыг хөгæүүлэх, боловсролын 
÷анар, хүртээìæийг сайæруулах нь Оросын эдийн засгийн бүтöийн өөр÷лөлтийг 
хурдасгах болно.

15. ОХУ-ын үндэсний ашиг сонирхлыг гадаад, дотоод аюул занал, тэр дундаа гадаад 
улс орнуудын найрсаг бус үйлдлээс хаìгаалахын тулд дэлхийн хөгæлийн урт хугаöааны 
÷иг хандлагыг харгалзан ОХУ-ын одоогийн ололт аìæилт, өрсөлдөх давуу талыг ашиглах, 
үр ашгийг нэìэгдүүлэх шаардлагатай.  

16. Дэлхийн тэргүүлэг÷ орнуудын эдийн засгийн зогсонги байдал, уналтын нөхöөлд 
дэлхийн ìөнгө, санхүүгийн систеìийн тогтвортой байдал буур÷, зах зээл, нөөö баялгийг 
олæ авахын төлөөх тэìöэл эр÷иìæиæ, шударга бус өрсөлдөөний арга хэрэгслийг ашиглах 
практик, хаìгаалах арга хэìæээ, хориг арга хэìæээ нь ялангуяа санхүү, худалдааны 
салбарт улаì өргөн хүрээтэй болæ байна. Хэд хэдэн улс давуу тал олæ авахын тулд 
Орос болон түүний түншүүдэд нээлттэй улс төр, эдийн засгийн дараìт шахалт үзүүлæ 
байна. Уур аìьсгалын өөр÷лөлт, байгаль ор÷ныг хаìгаалах асуудалд дэлхийн хаìтын 
нийгэìлэгийн анхаарал нэìэгдэæ байгаа нь Оросын коìпаниудын экспортын зах зээлд 
нэвтрэх болоìæийг хязгаарлах, Оросын аæ үйлдвэрийн хөгæлийг хязгаарлах, тээврийн 
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÷иглэлд хяналт тогтоох, ìөн Оросыг Арктикийг хөгæүүлэхээс сэргийлæ байна.

17. Геополитикийн тогтворгүй байдал, ìөргөлдөөн нэìэгдэæ, улс хоорондын 
зөр÷илдөөн эр÷иìæиæ байгаа нь öэргийн хү÷ хэрэглэх аюул заналхийллийг дагалдаæ 
байна. Олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэì хэìæээ, зар÷ìуудыг 
ганхуулæ, одоо байгаа олон улсын эрх зүйн байгууллагуудыг сулруулæ устгах, зэвсгийн 
хяналтын ÷иглэлээр гэрээ, хэлэлöээрийн тогтолöоог тасралтгүй задлах нь хурöадìал 
байдлыг өөгшүүлæ түүний дотор ОХУ-ын улсын хилийн ойролöоо öэрэгулс төрийн   
тогтворгүй байдалд хүргэæ байна. Зариì орны үйл аæиллагаа нь Оросыг улаìæлалт 
холбоотнуудтайгаа холбоогоо таслахын тулд Тусгаар улсуудын хаìтын нөхөрлөлийн 
(ТУХН) задралын үйл явöыг өдөөх зорилготой юì. Хэд хэдэн улс Оросыг тэдэнд у÷ир÷ 
буй аюул занал гэæ үзэн  бүр öэргийн дайсан гэæ нэрлэдэг. Зэвсэгт ìөргөлдөөн орон 
нутгийн болон бүс нутгийн дайн, тэр дундаа öөìийн гүрнүүдтэй холбоотой дайн болæ 
хувирах аюул улаì бүр нэìэгдсээр байна. Сансар огторгуй, ìэдээллийн орон зайг öэргийн 
аæиллагааны шинэ ÷иглэл болгон идэвхтэй судалæ байна.

18.ОХУ-ыг тусгаарлах хүсэл эрìэлзэл, олон улсын улс төрд давхар стандартыг 
ашиглах нь дэлхийн хаìтын нийгэìлэгийн бүх улс, тэр дундаа Европ дахь ìөргөлдөөн, 
эрх тэгш, хуваагдашгүй аюулгүй байдлыг хангах, терроризì, экстреìизì, хар таìхины 
бизнес, зохион байгуулалттай гэìт хэрэг, халдварт өв÷ний тархалт, олон улсын ìэдээллийн 
аюулгүй байдлыг хангах, байгаль ор÷ны асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг дэлхийн хаìтын 
нийгэìлэгийн ÷ухал салбарт олон талт хаìтын аæиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэхэд 
саад у÷руулæ байна. 

19. Ёс суртахууны ìанлайллын асуудал, дэлхийн ирээдүйн дэг æураìд сэтгэл татаì 
үзэл суртлын үндэс суурийг бий болгох асуудал улаì хурöаар тавигдаæ байна. Барууны 
либерал загварын хяìралын нөхöөлд хэд хэдэн улс улаìæлалт үнэт зүйлсийг зориудаар 
бүдгэрүүлэх, дэлхийн түүхийг гуйвуулах, Орос улсын түүн дэх үүрэг, байр суурийг эргэн 
харах, фашизìыг сэргээх, угсаатны болон шашин шүтлэгийг өдөөн хатгах оролдлого 
хийæ байна. Оросын дайсагнасан дүр төрхийг бий болгох зорилготой ìэдээллийн 
каìпанит аæил явагдаæ байна. Орос хэлний хэрэглээг хязгаарлаæ, Оросын олон нийтийн 
ìэдээллийн хэрэгслийн үйл аæиллагаа, Оросын ìэдээллийн нөөöийг ашиглахыг 
хориглоæ, Оросын таìир÷дад хориг арга хэìæээ ав÷ байна. ОХУ-ыг олон улсын өìнө 
хүлээсэн үүргээ зөр÷сөн, коìпьютерын халдлага үйлдсэн, гадаад улсын дотоод хэрэгт 
хөндлөнгөөс оролöсон гэæ үндэслэлгүй буруутгаæ байна. ОХУ-ын иргэд болон гадаадад 
аìьдар÷ буй эх орон нэгтнүүд гадуурхагдаæ, ил хэлìэгдүүлэлтэд өртөæ байна.

20. Нөхөрсөг бус улс орнууд ОХУ-д байгаа нийгэì, эдийн засгийн асуудлуудыг ашиглан 
дотоод эв нэгдлийг нь эвдэæ, эсэргүүöлийн хөдөлгөөнийг өдөөæ, радикалæуулах, æиæиг 
саæиг асуудлаар нэгдсэн бүлэг хүìүүсийг дэìæих, Оросын нийгìийг хагалан бутаргах 
гэæ оролдоæ байна. ОХУ-д удаан хугаöааны тогтворгүй байдлыг өдөөх шууд бус аргыг 
улаì бүр ашиглаæ байна.

21. Оросын Холбооны Улсыг хязгаарлах зорилтот бодлогыг хэрэгæүүлэхтэй 
холбогдуулан ìанай улсын бүрэн эрх, тусгаар тогтнол, төр, нутаг дэвсгэрийн бүрэн 
бүтэн байдлыг бэхæүүлэх, Оросын нийгìийн улаìæлалт оюун санаа, ёс суртахууны 
үндсийг хаìгаалах, батлан   хаìгаалах, аюулгүй байдлыг хангах, ОХУ-ын дотоод хэрэгт 
хөндлөнгөөс оролöохоос урьд÷илан сэргийлэх нь нэн ÷ухал а÷ холбогдолтой.

22. ОХУ-ын дэлхийн хэìæээнд урт хугаöаанд эзлэх байр суурь, гүйöэтгэх үүргийг 
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тодорхойлох гол хү÷ин зүйл нь хүний нөөöийн өндөр ÷анар, технологийн ìанлайллаар 
хангах ÷адвар, төрийн удирдлагын үр ашиг, эдийн засгийг шинэ технологийн үндэс 
бодлогод шилæүүлэх явдал юì. Шинæлэх ухаан, инноваöи, аæ үйлдвэр, боловсрол, эрүүл 
ìэнд, соёл нь Оросын өрсөлдөх ÷адварын гол үзүүлэлт болæ байна. Эдгээр салбарын 
тэргүүн эгнээнд улс орны батлан хаìгаалах ÷адавхыг улаì бэхæүүлэх, үндэсний 
хөгæлийн зорилтуудыг биелүүлэх, ОХУ-ын олон улсын нэр хүндийг өсгөх, түүнтэй 
хаìтран аæиллах бусад улс орнуудын сонирхлыг татах нөхöөлийг бүрдүүлэх зэрэг 
багтах болно. Оросын өвөрìөö байдал, соёл, Оросын улаìæлалт оюун санааны болон 
ёс суртахууны үнэт зүйлс, иргэдийн эх орон÷ хүìүүæил нь ОХУ-ын ард÷илсан бүтöийг 
öаашид хөгæүүлэх, түүнийг дэлхийд нээлттэй болгоход хувь нэìэр оруулна.

23. Дэлхийн дэг æурìын шинэ архитектур, дүрэì, зар÷ìуудыг бүрдүүлэх нь ОХУ-
ын хувьд зөвхөн шинэ сорилт, аюул заналхийлэл төдийгүй нэìэлт болоìæуудыг бий 
болæ байна. ОХУ-ын урт хугаöааны хөгæлийн хэтийн төлөв, дэлхийд эзлэх байр суурь 
нь түүний дотоод ÷адавх, үнэт зүйлсийн тогтолöооны сэтгэл татаì байдал, төрийн 
удирдлагын үр ашгийг дээшлүүлэх заìаар өрсөлдөх давуу талаа хэрэгæүүлэх явдлын  
бэлэн байдал, ÷адвараар тодорхойлогдоно. 

24. ОХУ нь дэлхийн хурöадìал байдлыг бууруулах, олон улсын аюулгүй байдлыг 
бэхæүүлэх, харилöан үйл÷лэлийн ìеханизìыг хөгæүүлэх, янз бүрийн хөгæлийн 
төвүүдийн ашиг сонирхлыг уялдуулах, олон талт эрх тэгш хаìтын аæиллагааг 
өргөæүүлэх, олон улсын нийтлэг институöуудыг бэхæүүлэх, эдийн засаг, худалдааны 
салбарт аæиллах дүрэì,  нийтлэг хандлагыг хөгæүүлэхийн төлөө байна. Байр сууриа 
ойртуулæ, дэлхийн ирээдүйн төлөөх нийтлэг хариуöлага хүлээх нь бүх улс оронд дэлхийн 
тулгаìдсан асуудлуудыг хаìтран шийдвэрлэх, дэлхийн улс орон, бүс нутгийн нийгэì, 
эдийн засгийн хөгæлийг тэгшитгэх, хүн төрөлхтний ёс суртахуун, бие ìахбодийн эрүүл 
ìэндийг хаìгаалах илүү их болоìæийг олгоно.

ГУРАВ. ОХУ-ЫН ҮНДЭСНИЙ АШИГ СОНИРХОЛ, 
ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛҮҮД

25. ОХУ-ын болон дэлхийн нөхöөл байдлын хөгæлийн урт хугаöааны ÷иг хандлагыг 
харгалзан өнөөгийн үе шатанд түүний үндэсний ашиг сонирхол нь:

1) Оросын ард түìнийг аврах, хүний ÷адавхыг хөгæүүлэх, иргэдийн аìьдралын 
÷анар, сайн сайхан байдлыг сайæруулах;

2) ОХУ-ын үндсэн хуулийн дэг æураì, бүрэн эрхт байдал, тусгаар тогтнол, төр, нутаг 
дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг хаìгаалах, улс орны батлан хаìгаалахыг бэхæүүлэх;

3) Улс оронд иргэний энх тайван, эв найраìдлыг сахин хаìгаалах, хууль дээдлэх 
ёсыг бэхæүүлэх, авлигыг арилгах, иргэд, өì÷ийн бүх хэлбэрийг хууль бус халдлагаас 
хаìгаалах, төр, иргэний нийгìийн харилöан үйл÷лэлийн ìеханизìыг хөгæүүлэх;

4) Аюулгүй ìэдээллийн орон зайг хөгæүүлэх, Оросын нийгìийг хор хөнөөлтэй 
ìэдээлэл, сэтгэлзүйн нөлөөллөөс хаìгаалах;

5) Оросын эдийн засгийг шинэ технологийн үндсэн дээр тогтвортой хөгæүүлэх;

6) Байгаль ор÷ныг хаìгаалах, байгалийн нөөöийг хаìгаалах, байгалийн нөөöийг 
зохистой ашиглах, уур аìьсгалын өөр÷лөлтөд дасан зохиöох;
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7) Оросын улаìæлалт оюун санааны болон ёс суртахууны үнэт зүйлсийг бэхæүүлэх, 
Оросын ард түìний соёл, түүхийн өвийг хадгалах;

8) Стратегийн тогтвортой байдлыг хадгалах, энх тайван, аюулгүй байдал, олон улсын 
харилöааны эрх зүйн үндсийг бэхæүүлэх.

26. ОХУ-ын үндэсний ашиг сонирхлыг хангах, хаìгаалах явдал нь дараах үндэсний 
стратегийн тэргүүлэх ÷иглэлийг хэрэгæүүлэхэд төрийн эрх ìэдэл, байгууллага, иргэний 
нийгìийн байгууллагуудын хү÷ин ÷арìайлт, нөөöийг төвлөрүүлэх заìаар хэрэгæинэ.

1) Оросын ард түìнийг аврах, хүний ÷адавхыг хөгæүүлэх;

2) Улс орноо хаìгаалах;

3) Төрийн болон олон нийтийн аюулгүй байдал;

4) Мэдээллийн аюулгүй байдал;

5) Эдийн засгийн аюулгүй байдал;

6) Шинæлэх ухаан, технологийн хөгæил;

7) Байгаль ор÷ны аюулгүй байдал, байгалийн нөөöийг зохистой ашиглах;

8) Оросын улаìæлалт оюун санааны болон ёс суртахууны үнэт зүйлс, соёл, түүхэн ой 
санаìæийг хаìгаалах;

9) Стратегийн тогтвортой байдал, харилöан ашигтай олон улсын хаìтын аæиллагаа.

ДӨРӨВ. ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

27. Үндэсний аюулгүй байдал нь стратегийн үндэсний тэргүүлэх зорилтын хүрээнд 
дэвшүүлсэн зорилго зорилтыг биелүүлснээр хангагдана.

Оросын ард түмнийг аварч, хүний чадавхыг хөгжүүлэх

28.Ард түìэн бол ОХУ-ын бүрэн эрхт байдал, түүний үндсэн баялаг хөрөнгийг 
эзэìшиг÷ юì. Оросын оюун санааны болон ёс суртахууны үзэл санаа, соёл, түүхийн үнэт 
зүйлс, ард түìний авьяас ÷адвар нь төрт ёсны үндэс бөгөөд улс орны öаашдын хөгæлийн 
суурь юì.

29. ОХУ-д хэрэгæиæ буй төрийн нийгэì, эдийн засгийн бодлого нь хүний зохистой 
аìьдрал, ÷өлөөт хөгæлийг хангах, иргэдийн эрүүл ìэндийг сайæруулах, дундаæ 
наслалтыг нэìэгдүүлэх, нас баралтыг бууруулах, орон сууöны нөхöөлийг сайæруулах,  
÷анартай боловсрол эзэìших болоìæуудыг өргөæүүлэхэд ÷иглэгдэнэ. 

30. Гэр бүл, эх, эöэг, хүүхэд нас, хөгæлийн бэрхшээлтэй болон өндөр настан, 
хүүхдийн хүìүүæил, тэдний оюун санаа, ёс суртахуун, бие бялдрын бүх талын 
хөгæлийг дэìæихэд онöгой анхаарал хандуулна. Ахìад үеийнхний зохистой аìьдрах 
нөхöөл идэвхтэй бүрдэæ байна. Төрөлтийн түвшинг нэìэгдүүлэх нь Оросын хүн аìыг 
нэìэгдүүлэх урьд÷илсан нөхöөл болæ байна.

31. Хүний ÷адавхыг öаашид хөгæүүлэх явдал нь Оросын иргэдийн орлого, сайн 
сайхан байдлыг тогтвортой өсгөх, тав тухтай, аюулгүй аìьдрах ор÷ныг бүрдүүлэх, 
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эрүүл аìьдралын хэв ìаягийг төлөвшүүлэх, хүн аìын эрүүл ìэнд, эрүүл ахуй, халдвар 
судлалын сайн сайхан байдал, нийгìийн хаìгаалал, боловсрол, соёлын ÷иглэлээр үндсэн 
хуулиар олгогдсон эрхийг баталгаатай болзолгүйгээр хэрэгæүүлэхэд ÷иглэсэн арга 
хэìæээнүүдээр хангагдах ёстой. 

32. ОХУ-ын ард түìнийг аврах, хүний ÷адавхыг хөгæүүлэх төрийн бодлогын зорилго 
нь хүн аìын байгалийн тогтвортой өсөлт, хүн аìын аìьдралын ÷анарыг сайæруулах, 
иргэдийн эрүүл ìэндийг сайæруулах, ядуурлыг бууруулах, нийгìийн болон өì÷ 
хөрөнгийг тэгш бус байдлыг бууруулах, хүн аìын боловсролын түвшинг дээшлүүлэх, эв 
нэгдэлтэй, нийгìийн хариуöлагатай иргэнийг төлөвшүүлэх явдал юì. 

33. ОХУ-ын ард түìнийг аврах, хүний ÷адавхыг хөгæүүлэх ÷иглэлээр төрийн 
бодлогын зорилгод хүрэх явдал  нь дараах зорилтыг шийдвэрлэх заìаар хангагдана.

1) Хүн аìын бодит орлогыг нэìэгдүүлэх, бага орлоготой иргэдийн тоог бууруулах, 
тэдний орлогоос хаìааран иргэдийн тэгш бус байдлын түвшин бууруулах;

2) Нийгìийн үйл÷илгээний ÷анар, бүх иргэдэд хүртээìæтэй байдлыг сайæруулах, 
хөгæлийн бэрхшээлтэй хүìүүс, ахìад настнуудын нийгìийн аìьдралд идэвхтэй оролöох 
нөхöөлийг бүрдүүлэх;

3) Төрөлт нэìэгдэх, олон хүүхэдтэй болох хүсэл эрìэлзлийг бий болгох;

4) Хүн аìын дундаæ наслалтыг нэìэгдүүлэх, нас баралт, хөгæлийн бэрхшээлийн 
түвшинг бууруулах, ìэргэæлээс шалтгаалах өв÷нөөс урьд÷илан сэргийлэх;

5) Эìнэлгийн туслаìæ, түүний дотор вакöинæуулалт, эìийн хангаìæийн ÷анар, 
хүртээìæийг сайæруулах;

6) Эрүүл ìэндийн тогтолöооны тогтвортой байдлыг хангах, түүнийг шинэ сорилт, 
аюулд дасан зохиöуулах, түүний дотор халдварт өв÷ний тархалт, эì, эìнэлгийн 
хэрэгслийн нөөöийг бүрдүүлэх;

7) Иргэдийн эрүүл аìьдралын хэв ìаягийг төлөвшүүлэх, биеийн таìир, спортоор 
хи÷ээллэх сэдлийг нэìэгдүүлэх;

8) Биологийн аюулаас урьд÷илан сэргийлэх, хариу арга хэìæээ авах зорилгоор 
биологийн эрсдэлийн хяналтын тогтолöоог хөгæүүлэх;

9) Хүн аìын эрүүл ахуй, эпидеìиологийн сайн сайхан байдлыг хангах, нийгэì, эрүүл 
ахуйн хяналтын тогтолöоог хөгæүүлэх;

10) Аюулгүй, өндөр ÷анартай хүнсний бүтээгдэхүүний бодит, эдийн засгийн 
хүртээìæийг нэìэгдүүлэх;

11) Хүүхэд, залуу÷уудын ÷адвар, авьяас ÷адварыг тодорхойлох, хөгæүүлэх;

12) Ерөнхий боловсролын ÷анарыг сайæруулах;

13) Иргэдийн хөдөлìөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгöээнд нийöүүлэн насан туршдаа 
дунд болон дээд ìэргэæлийн боловсрол эзэìших, ìэргэæлийн боловсрол олгох, давтан 
сургах өргөн болоìæоор хангах;

14) Оросын улаìæлалт оюун санаа, ёс суртахуун, соёл, түүхийн үнэт зүйлсийн үндсэн 
дээр хүүхэд, залуу÷уудын боловсрол, хүìүүæилийг бий болгох;
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15) Соёлын салбарыг хөгæүүлэх, иргэдийн соёлын ашиг тусын хүртээìæийг 
нэìэгдүүлэх;

16) Иргэдийн аìьдрах нөхöөлийг сайæруулах, орон сууöны хүртээìæ, ÷анарыг 
нэìэгдүүлэх, орон сууö, нийтийн аæ ахуйн дэд бүтöийг хөгæүүлэх;

17) бүх суурин газруудад тав тухтай аìьдрах ор÷ныг бүрдүүлэх, тэдгээрийн тээвэр, 
эр÷иì хү÷ний дэд бүтöийг хөгæүүлэх.

Улс орны батлан хамгаалалт

34. Дэлхийн öэрэг-улс төрийн нөхöөл байдал нь дэлхийн болон бүс нутгийн 
хү÷ний шинэ төвүүд үүсэæ, тэдгээрийн хоорондын нөлөөллийн хүрээний төлөөх 
тэìöэл эр÷иìæиæ байгаагаараа онöлог юì. Олон улсын харилöааны субъектуудын 
геополитикийн зорилгодоо хүрэх хэрэгсэл болох öэргийн хү÷ний а÷ холбогдол улаì бүр 
нэìэгдсээр байна.

35. ОХУ, түүний холбоотнууд болон түншүүдэд дараìт шахалт үзүүлэх, Хойд 
Атлантын эвслийн байгууллагын öэргийн дэд бүтöийг Оросын хилийн ойролöоо бий 
болгох, тагнуулын үйл аæиллагааг эр÷иìæүүлэх, ОХУ-ын эсрэг тоìоохон öэргийн ангиуд, 
öөìийн зэвсэг ашиглах дадлага хийх оролдлого нь ОХУ-д öэргийн аюул, заналхийллийг 
бий болгоæ байна.

36. Дэлхийн пууæингийн довтолгооноос хаìгаалах систеìийн ÷адавхыг хөгæүүлæ 
буйтай холбогдуулан Аìерикийн Нэгдсэн Улс (АНУ) зэвсгийн хяналтын ÷иглэлээр олон 
улсын үүргээсээ татгалзах тууштай бодлого бариìталæ байна. АНУ-ын дунд болон 
богино зайн тусгалтай пууæингуудыг Европ болон Ази, Ноìхон далайн бүс нутагт 
байрлуулахаар төлөвлөæ байгаа нь стратегийн тогтвортой байдал, олон улсын аюулгүй 
байдалд заналхийлæ байна.

37. ЗХУ-ын дараах орон зай, Ойрх Дорнод, Хойд Африк, Афганистан, Солонгосын 
хойгийн ìөргөлдөөнтэй бүс нутагт хурöадìал байдал нэìэгдсээр байна. Дэлхийн болон 
бүс нутгийн аюулгүй байдлын тогтолöоо сулар÷ байгаа нь олон улсын терроризì, 
экстреìизì тархах нөхöөлийг бүрдүүлæ байна.

38. ОХУ-ын зэвсэгт хаìгаалалт, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, халдашгүй 
дархан байдлыг хангахад бэлтгэх зорилгоор улс орныг батлан хаìгаалах аæлыг зохион 
байгуулдаг.

39. Улс орны батлан хаìгаалахын зорилго нь ОХУ-ын нийгэì, эдийн засгийг тайван 
заìаар хөгæүүлэх нөхöөлийг бүрдүүлэх, öэргийн аюулгүй байдлыг хангах явдал юì.

40. Цэргийн бодлогыг хэрэгæүүлэх хүрээнд улс орны батлан хаìгаалахын зорилт 
нь öэргийн ìөргөлдөөнийг стратегийн тогтоон барилтаар таслан зогсоох, урьд÷илан 
сэргийлэх, төрийн öэргийн байгуулалт, Зэвсэгт хү÷нийг ашиглах аргахэлбэр, үйл 
аæиллагааг боловсронгуй болгох ОХУ- ын Зэвсэгт хү÷ин (öаашид Зэвсэгт хү÷ин 
гэх), бусад öэрэг, öэргийн анги, байгууллагын дай÷илгааны бэлэн байдал, иргэний 
хаìгаалалтын хү÷, хэрэгслийн бэлэн байдлыг нэìэгдүүлэх заìаар явагдана. Үүний 
зэрэгöээ дараах асуудлыг шийдвэрлэхэд онöгой анхаарал хандуулæ байна.

1) Одоо байгаа болон болзошгүй öэргийн аюул, заналхийллийг öаг тухайд нь 
тодорхойлох;
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2) ОХУ-ын öэргийн төлөвлөлтийн тогтолöоог боловсронгуй болгох, Оросын эсрэг 
öэргийн хү÷ хэрэглэхээс урьд÷илан сэргийлэх, түүний бүрэн эрх бүрэн бүтэн байдал,  
нутаг дэвсгэрийг хаìгаалахад ÷иглэсэн харилöан уялдаатай улс төр, öэрэг, öэрэг-техник, 
диплоìат, эдийн засаг, ìэдээллийн болон бусад арга хэìæээг боловсруулæ хэрэгæүүлэх;

3) Цөìийн зэвсгээс урьд÷илан сэргийлэх ÷адавхыг хангалттай түвшинд байлгах;

4) Зэвсэгт хү÷ин, бусад öэрэг, öэргийн анги, байгууллагын байлдааны бэлэн байдлын 
тодорхой түвшинг хангах;

5) Нутаг дэвсгэрээс гадуурх ОХУ-ын үндэсний ашиг сонирхол, иргэдийг хаìгаалах;

6) öэргийн байгууллагын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тэнöвэртэй хөгæүүлэх, 
батлан хаìгаалах ÷адавхыг бэхæүүлэх, Зэвсэгт хү÷ин, бусад öэрэг, öэргийн анги, 
байгууллагуудыг ор÷ин үеийн зэвсэг, техник, тусгай хэрэгслээр хангах;

7) ОХУ-д дай÷илгааны бэлтгэл, дай÷илгааг хангах арга хэìæээний төлөвлөлтийг 
боловсронгуй болгох, тэдгээрийг шаардлагатай хэìæээнд хэрэгæүүлэх, улсын öэргийн 
байгууллагын öэрэг-техникийн ÷адавхыг öаг тухайд нь шинэ÷лэх, хангалттай түвшинд 
байлгах;

8) Ор÷ин үеийн дайн, зэвсэгт ìөргөлдөөний ìөн ÷анарын өөр÷лөлтийн ÷иг хандлагыг 
öаг тухайд нь ав÷ үзэх, öэргийн хү÷ний байлдааны ÷адварыг хаìгийн бүрэн дүүрэн 
ашиглах нөхöөлийг бүрдүүлэх, ирээдүйн  öэргийн бүрэлдэхүүн, зэвсэгт тэìöлийн шинэ 
хэрэгсэлд тавигдах шаардлагыг боловсруулах;

9) ОХУ-ын öэрэг-аæ үйлдвэрийн öогöолборын технологийн бие даасан байдлыг 
хангах, түүний шинэлэг хөгæил, зэвсэг, öэргийн болон тусгай хэрэгслийн шинэ 
ирээдүйтэй загвар, öогöолбор, систеìийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, ìанлайллыг 
хадгалах;

10) ОХУ-ын эдийн засаг, түүнийг бүрдүүлэг÷ аæ ахуйн нэгæүүдийн эдийн засаг, хотын 
захиргаадын эдийн засгийг бэлтгэх, төрийг зэвсэгт халдлагаас хаìгаалах, дайны үеийн 
улсын хэрэгöээ, хүн аìын хэрэгöээг хангахад төрийн эрх ìэдэл, орон нутгийн засаг 
захиргаа, байгууллага, Зэвсэгт хү÷ин, бусад öэрэг, öэргийн анги, байгууллагыг бэлтгэх;

11) ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт байгаа хүн аì, ìатериаллаг болон соёлын үнэт зүйлийг 
öэргийн ìөргөлдөөн эсвэл эдгээр ìөргөлдөөний үр дүнд бий болох аюулаас хаìгаалах, 
хаìгаалахад шаардлагатай бэлтгэл аæлыг хангах арга хэìæээг төлөвлөх, хэрэгæүүлэх;

12) Зэвсэгт хү÷ин, бусад öэрэг, öэргийн анги, байгууллага дахь боловсон хү÷ний ёс 
суртахуун, улс төр, сэтгэл зүйн байдал, хууль тогтооìæ, öэргийн сахилга батыг өндөр 
түвшинд байлгах;

13) Иргэдийг öэрэг-эх орон÷ боловсрол, öэргийн албанд бэлтгэх;

14) Цэргийн албан хааг÷ид, тэдний гэр бүлийн гишүүд, öэргийн албанаас халагдсан 
иргэдийн нийгìийн хаìгааллын түвшинг нэìэгдүүлэх, түүн÷лэн öэргийн алба хаах 
нөхöөлийг сайæруулах.

Төрийн болон олон нийтийн аюулгүй байдал

41. Хүн, эд хөрөнгийн аюулгүй байдлын баталгаа болох төрийн үүргийг бэхæүүлэх, 
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хууль сахиулах байгууллага, тусгай албаны үйл аæиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэхэд 
÷иглэсэн арга хэìæээг хэрэгæүүлэх нь төрийн болон олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангахад хувь нэìэр оруулдаг. ОХУ-ын үндсэн хуулийн дэг æураì, хүн, иргэний эрх, эрх 
÷өлөөг хангах, гэìт хэргээс урьд÷илан сэргийлэх төрийн нэгдсэн тогтолöоог боловсронгуй 
болгох, гэìт хэрэг үйлдсэн тохиолдолд шийтгэл оногдуулах зайлшгүй байх зар÷ìыг 
хэрэгæүүлэх, түүн÷лэн хууль бус үйлдлийг үл тэв÷их уур аìьсгал нийгэìд төлөвшүүлэх 
нь төрийн болон олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахад хувь нэìэр оруулдаг.

42. Авсан арга хэìæээнүүдийг үл харгалзан ОХУ-д тодорхой газар нутагт гэìт 
хэргийн түвшин өндөр хэвээр байна. Өì÷ийн эсрэг гэìт хэрэг, усны биологийн болон 
ойн нөөöийг ашиглах, орон сууö, нийтийн аæ ахуй, зээл, санхүүгийн салбарт олон тооны 
гэìт хэрэг үйлдэгддэг. Мэдээлэл, харилöаа холбооны технологи ашиглан үйлдэгдэæ буй 
гэìт хэргийн тоо өссөөр байна. Хэт давраг÷ үзлийн илрэл нь нийгэì-улс төрийн байдлыг 
тогтворгүйæүүлэх нөлөө үзүүлæ байна.

43. Уур аìьсгалын өөр÷лөлт, ой хээрийн түйìэр, үер, инæенерийн болон тээврийн 
дэд бүтöийн элэгдэл, аюултай халдварт өв÷ний тархалт зэрэг байгалийн болон хүний 
хү÷ин зүйлээс үүдэлтэй гаìшгийн аюул заналхийлэл хэвээр байна.

44. ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт үүссэн нийгэì, эдийн засгийн объектив хүндрэлийг  
нийгìийн сөрөг үйл явöыг өдөөх, үндэстэн хоорондын болон шашин хоорондын 
ìөргөлдөөнийг хурöатгах, ìэдээллийн салбарт гуйвуулалт хийх зорилгоор гадаад 
болон дотоодод сүйтгэг÷ хү÷нүүд ашиглахыг оролдоæ байна. Гадаад улсын тусгай 
алба, байгууллагуудын тагнуулын болон бусад үйл аæиллагаа нь Оросын олон нийтийн 
холбоо, тэдний хяналтад байдаг хувь хүìүүсийн оролöоотойгоор явагдаæ байна. 
Олон улсын террорист, хэт давраг÷ байгууллагууд Оросын иргэдийг элсүүлэх, тэдний 
нууö үүрийг ОХУ-д бий болгох, орос залуу÷уудыг хууль бус үйл аæиллагаанд татан 
оролöуулах аæлыг эр÷иìæүүлэхийг хи÷ээæ байна. Дэлхийн интернэт коìпаниудыг 
худал ìэдээлэл түгээх, хууль бус олон нийтийн арга хэìæээ зохион байгуулахад өргөн 
ашиглаæ байна.

45. ОХУ-д нийгэì, эдийн засагт тулгаìдаæ буй асуудлуудын дунд төрийн 
удирдлагын үр ашгийг дээшлүүлэх, нийгìийн шударга ёсыг хангах, авлига, төсвийн 
хөрөнгө, төрийн өì÷ийг зүй бусаар ашиглахтай тэìöэх аæлыг эр÷иìæүүлэх шаардлага 
нийгэìд улаì бүр нэìэгдэæ байна. Төрийн эрх ìэдэл, төрийн оролöоотой байгууллагад 
бүлгийн болон холбогдох ашиг сонирхлын нөлөөнд автахгүй боловсон хү÷ний бодлого 
явуулах  шаардлагатай байна.

46. Төрийн болон олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилго нь ОХУ-ын 
үндсэн хуулийн дэг æурìыг хаìгаалах, түүний бүрэн эрхт байдал, тусгаар тогтнол, 
төр, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, хүн, иргэний үндсэн эрх, эрх 
÷өлөөг хаìгаалах, иргэний энх тайван, эв найраìдлыг бэхæүүлэх, нийгэì дэх улс төр, 
нийгìийн тогтвортой байдлыг хангах, төр, иргэний нийгìийн харилöан үйл÷лэлийн 
ìеханизìыг сайæруулах, хууль, дэг æурìыг бэхæүүлэх, авлигыг устгах, иргэд болон 
өì÷ийн бүх хэлбэр, Оросын улаìæлалт оюун санааны болон ёс суртахууны үнэт 
зүйлсийг хууль бус халдлагаас хаìгаалах, байгалийн болон гар аргаар үүссэн гаìшиг 
ослын үед  хүн аì, нутаг дэвсгэрийг хаìгаалах явдал юì.

47.Төрийн болон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгод хүрэх нь дараах 
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зорилтыг шийдвэрлэхэд ÷иглэсэн төрийн бодлогыг хэрэгæүүлэх заìаар хэрэгæинэ.

1. ОХУ-ын үндсэн хуулийн дэг æураì, хүн, иргэний эрх, эрх ÷өлөө, түүний дотор 
«өнгөт хувьсгал»-ыг өдөөх заìаар ОХУ-ын дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс оролöохоос 
урьд÷илан сэргийлэх, тусгай алба, гадаад улсын байгууллага, түүн÷лэн ОХУ-ын 
үндэсний ашиг сонирхлыг хохирооæ буй хувь хүìүүсийн тагнуулын болон бусад үйл 
аæиллагааг таслан зогсоох;

2) ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт болæ буй нийгэì, улс төрийн болон бусад арга хэìæээний 
аюулгүй байдлыг хангах;

3) ОХУ-ын улсын хилийн хаìгаалалт, нутаг дэвсгэрийн тэнгисийн хаìгаалалтыг 
хангах, ОХУ-ын эдийн засгийн онöгой бүс, эх газрын нутгийг хаìгаалах, түүн÷лэн 
хилийн дэд бүтöийг шинэ÷лэх, хилийн бооìтын нэвтрүүлэх ìеханизì, хил, гааль, ариун 
öэвэр-эпидеìиологийн болон бусад төрлийн хяналтыг боловсронгуй болгох;

4) ОХУ-ын хууль сахиулах, шүүхийн тогтолöоонд иргэдийн итгэх итгэлийг 
нэìэгдүүлэх, төрийн болон олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахад олон нийтийн 
хяналтын тогтолöоо, иргэд, байгууллагын оролöооны ìеханизìыг боловсронгуй болгох;

5) Иргэний нийгìийн институöийг хөгæүүлэх, нийгìийн а÷ холбогдолтой 
санаа÷илгыг дэìæих, нийгìийн хурöадìал байдлыг нэìэгдүүлэхэд хүргэæ болзошгүй 
асуудлыг шийдвэрлэхэд иргэний нийгìийн институöи ба хүн аìын төрийн эрх бүхий 
байгууллагатай харилöах харилöааг хөгæүүлэх;

6) Хүìүүсийн олноор оршин суудаг газар, хүн аìын аìьдралыг дэìæих байгуулаìæ, 
öэрэг батлан хаìгаалах аæ үйлдвэрлэл, öөìийн эр÷иì хү÷ний үйлдвэр, öөìийн зэвсэг, 
хиìийн бодис, түлш, эр÷иì хү÷ний öогöолбор, дэд бүтöийн байгуулаìæ, бусад ÷ухал 
болон аюултай байгуулаìæ, тээврийн хэрэгслийн терроризìын эсрэг хаìгаалалтын 
түвшинг нэìэгдүүлэх;

7) Байгууллага, хувь хүìүүсийн террорист, хэт давраг÷ үйл аæиллагаа, öөìийн, 
хиìийн болон биологийн терроризìын үйлдэл хийх оролдлогоос урьд÷илан сэргийлэх, 
таслан зогсоох;

8) Олон нийтийн харилöааны гэìт хэргийн түвшинг бууруулах, гэìт хэргээс 
урьд÷илан сэргийлэх төрийн нэгдсэн тогтолöоог хөгæүүлэх;

9) Радикализìын илрэлээс урьд÷илан сэргийлэх, ялангуяа насанд хүрээгүй, 
залуу÷уудын дунд хэт давраг÷ болон бусад гэìт хэргийн шинæ тэìдгүүдээс урьд÷илан 
сэргийлэх; 

10) Эдийн засгийн салбарт, түүний дотор зээл, санхүүгийн салбарт гэìт хэргийн 
түвшинг бууруулах, түүн÷лэн орон сууö, нийтийн аæ ахуй, газар, ой, ус, усны 
биологийн нөөöийг ашиглахтай холбоотой гэìт хэргийн түвшинг бууруулах;

11) Мэдээлэл, харилöаа холбооны технологийг ашиглан үйлдэгдсэн гэìт хэргээс 
урьд÷илан сэргийлэх, таслан зогсоох, түүний дотор эрүүгийн орлогыг хууль ёсны 
болгох, терроризìыг санхүүæүүлэх, ìансууруулах эì, сэтгэöэд нөлөөт бодисыг хууль 
бусаар түгээх аæлыг зохион байгуулах, түүн÷лэн хууль бус диæитал валют хэрэглээний 
гэìт хэргээс урьд÷илан сэргийлэх таслан зогсоох ;
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12) Гэìт хэрэг үйлдсэнийхээ төлөө шийтгэл зайлшгүй хүлээæ байх зар÷ìыг 
хэрэгæүүлэх;

13) Төрийн байгууллага, төрийн оролöоотой байгууллагад, тэр дундаа үндэсний 
төсөл хөтөлбөр хэрэгæүүлэх, улсын батлан хаìгаалах даалгаврыг хэрэгæүүлэхэд, 
авлига төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар ашиглах, завших гэìт хэргээс урьд÷илан 
сэргийлэх, таслан зогсоох, түүн÷лэн у÷ирсан хохирлыг барагдуулах, энэ төрлийн гэìт 
хэргийн улìаас үүссэн, үйлдсэн хариуöлагын түвшинг нэìэгдүүлэх;

14) Төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарöуулах, улс орны хөгæлийн нийгìийн 
а÷ холбогдолтой үр дүнд хүрэхгүй байх шалтгаан болсон үйлдэлдүүрэх албан 
тушаалтнуудын хариуöлагын тогтолöоог боловсронгуй болгох;

15) Зэвсэг, суì, тэсэр÷ дэлбэрэх бодис, түүн÷лэн ìансууруулах эì, сэтгэöэд нөлөөт 
бодис, тэдгээрийн дагалдах бодисын хууль бус эргэлттэй холбоотой гэìт хэргийг 
илрүүлэх, таслан зогсоох;

16) Хууль бус шилæилт хөдөлгөөнтэй тэìöэх, шилæилт хөдөлгөөний урсгалд 
тавих хяналтыг бэхæүүлэх, öагаа÷дын нийгэì, соёлын дасан зохиöох, тэгш байдлыг 
сайæруулах;

17) Нийгэì, шашин хоорондын болон үндэстэн хоорондын ìөргөлдөөн, салан 
тусгаарлах үзлээс урьд÷илан сэргийлэх, саарìагæуулах, шашны радикализì, шашны 
хорлон сүйтгэх хөдөлгөөн тархахаас урьд÷илан сэргийлэх, угсаатны болон шашны 
бүс нутгууд, иргэд зариì бүлгүүдийн нийгэì, угсаатны соёлын тусгаарлалт үүсэхээс 
урьд÷илан сэргийлэх;

18) Заìын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайæруулах;

19) Байгалийн болон хүний хү÷ин зүйлээс үүдэлтэй гаìшиг ослоос урьд÷илан 
сэргийлэх, арилгах арга хэìæээний үр нөлөөг нэìэгдүүлэх; 

20) Хүн аìын ариун öэврийн болон эпидеìиологийн сайн сайхан байдлын ÷иглэлээр 
гаìшиг осол үүсгэæ болзошгүй аюултай халдварт өв÷нөөс хүн аìыг хаìгаалах;

21) Аюултай үйлдвэрлэлийн байгуулаìæ, гидротехникийн байгуулаìæ, тээврийн 
öогöолбор, хүн аìын аìьдралыг дэìæих байгуулаìæийн төлөв байдалд уур аìьсгалын 
өөр÷лөлтийн үр дагаврын нөлөөллийг урьд÷илан тааìаглах;

22) Хууль сахиулах байгууллага, тусгай алба, гал түйìэр унтраах анги, аврах 
ангиудыг зорилго зорилтынх нь дагуу иæ бүрэн хөгæүүлэх, техникийн хангаìæийн 
түвшинг нэìэгдүүлэх, аæилтнуудын нийгìийн хаìгааллыг бэхæүүлэх, аæилтнуудын 
ìэргэæлийн сургалтын тогтолöоог боловсронгуй болгоæ төрийн болон олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах ÷иглэлээр ìэргэшсэн ìэргэæилтнүүдийг бэлтгэх;

23) ОХУ-ын иргэн, хуулийн этгээдийг гадаадын болон олон улсын (улс хоорондын) 
шүүхийн улс төрийн өрөөсгөл шийдвэрээс хаìгаалах хууль ёсны хаìгаалалтаар хангах.

Мэдээллийн аюулгүй байдал

48. Мэдээлэл, харилöаа холбооны технологийн хурдаöтай хөгæлийг дагаад иргэд, 
нийгэì, төрийн аюулгүй байдалд заналхийлэх ìагадлал нэìэгдсээр байна.
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49. Улс орнуудын дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс оролöох, тусгаар тогтнолыг 
алдагдуулах, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдалд нь халдах зорилгоор ìэдээлэл, 
харилöаа холбооны технологийг ашиглах явдал нэìэгдэæ байгаа нь олонулсын энх 
тайван, аюулгүй байдалд заналхийлæ байна.

50. Оросын ìэдээллийн нөөö дэх коìпьютерын халдлагын тоо нэìэгдэæ байна. Эдгээр 
халдлагын ихэнх нь гадаадын улс орны нутаг дэвсгэрээс үйлдэгдэæ байна. Олон улсын 
ìэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах ÷иглэлээр ОХУ-ын санаа÷илга дэлхийн ìэдээллийн 
орон зайд ноёрхохыг эрìэлзэæ буй гадаадын улс орнуудын эсэргүүöэлтэй тулгар÷ байна.

51. Оросын ìэдээллийн орон зайд тагнуулын болон бусад аæиллагаа явуулах гадаад 
улсын тусгай албадын үйл аæиллагаа эр÷иìæиæ байна. Ийì улсуудын зэвсэгт хү÷ин 
ОХУ-ын ìэдээллийн ÷ухал дэд бүтöийг идэвхгүй болгох арга хэìæээ ав÷ байна.

52. ОХУ-ын нийгэì-улс төрийн байдлыг тогтворгүй болгохын тулд террорист 
үйлдэл хийх аюулын тухай зориудаар худал ìэдээлэл тарааæ байна. Мэдээлэл, харилöаа 
холбооны «Интернэт» сүлæээ (öаашид Интернэт) нь террорист болон хэт давраг÷ 
байгууллагуудын ìатериалыг агуулсан, олон нийтийг хаìарсан эìх заìбараагүй байдал, 
хэт давраг÷ үйл аæиллагаа явуулах, тогтоосон дэг æурìыг зөр÷иæ зохион байгуулсан 
олон нийтийн арга хэìæээнд оролöох, гэìт хэрэг үйлдэх, аìиа хорлох ìансууруулах эì, 
сэтгэöэд нөлөөт бодис хэрэглэх, хууль бус ìэдээллийг байршуулах зэрэг гэìт хэргийн 
шинæтэй аìьдралын хэв ìаягийг суртал÷илæ байна. Ийì хор хөнөөлтэй нөлөөний гол 
объект нь залуу÷ууд болæ байна.

53. Үндэстэн даìнасан корпораöуудын интернэт дэх ìонополь байр сууриа нэгтгэх, 
ìэдээллийн бүх нөөöийг хянах хүсэл эрìэлзэл нь эдгээр корпораöиудын (хуулийн 
үндэслэл байхгүй, олон улсын хууль тогтооìæид харшлах) öензур тавих, өөр интернэт 
платфорìыг хаах явдал юì. Улс төрийн шалтгаанаар интернэтийн хэрэглэг÷ид түүхэн 
бариìт, түүн÷лэн ОХУ-д болон дэлхий дахинд болæ буй үйл явдлуудыг гаæуудуулсан 
байдлаар харахаас өөр аргагүй байдалд оруулæ байна.

54. Мэдээлэл, харилöаа холбооны технологийг ашиглан нэрээ нууöлах нь гэìт хэрэг 
үйлдэхэд дөхөì болæ, гэìт хэрэг үйлдэæ олсон орлого нь терроризìыг санхүүæүүлэх, 
ìансууруулах эì, сэтгэöэд нөлөөт бодис тараах зэргээр гэìт хэргийг хууль ёсны болгох 
болоìæийг өргөæүүлæ байна.

55. ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт гадаадын ìэдээллийн технологи, харилöаа холбооны 
тоног төхөөрөìæийг ашиглах нь Оросын ìэдээллийн нөөö, түүний дотор ОХУ-ын 
ìэдээллийн ÷ухал дэд бүтöэд гадаадаас үзүүлэх нөлөөллийн эìзэг байдлыг нэìэгдүүлæ 
байна.

56. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилго нь ìэдээллийн орон зайд ОХУ-ын 
бүрэн эрхт байдлыг бэхæүүлэх явдал юì.

57. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгод хүрэх нь дараах зорилтыг 
шийдвэрлэхэд ÷иглэсэн төрийн бодлогыг хэрэгæүүлэх заìаар хэрэгæинэ.

1) Найдвартай ìэдээллийн эргэлтийн аюулгүй ор÷ныг бүрдүүлэх, ОХУ-ын ìэдээллийн 
дэд бүтöийн аюулгүй байдал, түүний үйл аæиллагааны тогтвортой байдлыг нэìэгдүүлэх; 

2) ОХУ-ын ìэдээллийн аюулгүй байдалд заналхийлæ буй аюулыг урьд÷илан 
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тааìаглах, илрүүлэх, урьд÷илан сэргийлэх, тэдгээрийн эх үүсвэрийг тодорхойлох, эдгээр 
аюул заналхийллийн үр дагаврыг нэн даруй арилгах тогтолöоог хөгæүүлэх;

3) Оросын ìэдээллийн нөөö, түүний дотор ОХУ-ын ìэдээллийн ÷ухал дэд бүтöийн 
объектуудад хор хөнөөлтэй ìэдээлэл, техникийн нөлөөллөөс урьд÷илан сэргийлэх;

4) Мэдээлэл, харилöаа холбооны технологийг ашиглан гэìт хэрэг үйлдэгдэхээс  
урьд÷илан сэргийлэх, түүнийг илрүүлэх, таслан зогсоох нөхöөлийг бүрдүүлэх;

5) ОХУ-ын харилöаа холбооны нэгдсэн сүлæээ, интернэтийн Оросын сегìент, 
ìэдээлэл, харилöаа холбооны дэд бүтöийн бусад ÷ухал объектуудын аюулгүй байдал, 
тогтвортой байдлыг нэìэгдүүлэх, түүн÷лэн тэдгээрийн үйл аæиллагаанд тавих гадаадын 
хяналтаас урьд÷илан сэргийлэх; 

6) Хязгаарлагдìал ìэдээлэл, хувийн ìэдээллийн задралтын тоог хаìгийн бага 
хэìæээнд хүртэл бууруулах, түүн÷лэн ийì ìэдээлэл, хувийн ìэдээллийг хаìгаалахад 
ОХУ-ын хууль тогтооìæоор тогтоосон шаардлагыг зөр÷их тоог бууруулах;

7) Гадаад улсын техникийн тагнуулын үйл аæиллагаатай холбоотой үндэсний 
аюулгүй байдалд у÷ир÷ болох хохирлоос урьд÷илан сэргийлэх, (эсвэл) багасгах;

8) Хувийн ìэдээллийг боловсруулах, түүний дотор ìэдээллийн технологийг ашиглан 
хүн, иргэний үндсэн хуулиар олгогдсон эрх, эрх ÷өлөөг хаìгаалах;

9) Зэвсэгт хү÷ин, бусад öэрэг, öэргийн анги, байгууллага, түүн÷лэн зэвсэг, öэргийн 
болон тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэг÷дийн ìэдээллийн аюулгүй байдлыг бэхæүүлэх;

10) Мэдээллийн сөргөлдөөний хү÷, хэрэгслийг хөгæүүлэх;

11) ОХУ-ын ìэдээллийн дэд бүтöийг хэт давраг÷, террорист байгууллага, гадаад 
улсын тусгай алба, суртал ухуулгын байгууллагуудын зүгээс иргэд, нийгэìд хор 
хөнөөлтэй ìэдээллийн нөлөө үзүүлэх зорилгоор ашиглах явдалтай тэìöэх;

12) Дэвшилтэт технологи, түүний дотор хийìэл оюун ухааны технологи, квант 
тооöоолол ашиглахад суурилсан ìэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг 
боловсронгуй болгох;

13) ОХУ-ын ìэдээллийн дэд бүтöэд ìэдээллийн аюулгүй байдлын шаардлагад 
нийöсэн ОХУ-ын ìэдээллийн технологи, тоног төхөөрөìæийг нэн тэргүүнд ашиглах, 
түүний дотор үндэсний төсөл хөтөлбөр хэрэгæүүлэх, төрийн захиргаа эдийн засгийг 
диæиталæуулах ÷иглэлээр тулгар÷ буй асуудлыг шийдвэрлэх;

14) Мэдээллийн аюулгүй байдлын ÷иглэлээр, түүний дотор ìэдээлэл, харилöаа 
холбооны технологийг ашиглах ÷иглэлээр аюулгүй байдлыг хангах олон улсын эрх 
зүйн дэглэìийг бий болгох зорилгоор ОХУ-ын гадаад түншүүдтэй хаìтын аæиллагааг 
бэхæүүлэх;

15) ОХУ-ын дотоод, гадаад бодлогын талаарх найдвартай ìэдээллийг Орос, олон 
улсын нийтэд хүргэх;

16) ОХУ-ын ìэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах ÷иглэлээр үйл аæиллагаа явуулахад 
төрийн эрх ìэдэл, иргэний нийгìийн институöи, байгууллагуудын хоорондын харилöааг 
хөгæүүлэх.
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Эдийн засгийн аюулгүй байдал

58. Дэлхийн эдийн засаг гүн хяìралд байна. Зах зээлийн тогтворгүй байдал, олон 
улсын санхүүгийн систеìийн тогтворгүй байдал нэìэгдэæ, бодит болон öахиì эдийн 
засгийн ялгаа улаì бүр нэìэгдсээр байна. Дэлхийн улс орон, бүс нутгийн эдийн засгийн 
өндөр харилöан хаìаарлыг хадгалахын зэрэгöээ олон улсын шинэ үйлдвэрлэлийн 
сүлæээ, нийлүүлэлтийн сүлæээ үүсэх үйл явö удаашир÷, хөрөнгө оруулалтын урсгал 
буур÷ байна. Худалдаа, эдийн засгийн салбарт үндэсний улс орнууд, бүс нутгийн 
хэлэлöээрүүдийн үүрэг нэìэгдэæ байна.

59. Тогтвортой хөгæилд шилæихэд нийгэì-эдийн засгийн хуриìтлагдсан асуудлууд, 
улс орнуудын хөгæлийн тэнöвэргүй байдал, эдийн засгийн идэвхæлийг нэìэгдүүлэхийн 
тулд өìнө нь хэрэглэæ байсан хэрэгслүүд үр дүнгүй байгаа зэрэг нь саад болæ байна. 
Олон улсын эдийн засгийн харилöааг зохиöуулах тогтолöоо сулар÷, эдийн засгийн хаìтын 
аæиллагааны асуудлыг улстөрæүүлæ, улс орнуудын харилöан итгэлöэлгүй байдал, 
хязгаарлалтын арга хэìæээ (хориг), протекöионизìын өсөлт, нэг талын хэрэглээ зэргээс 
шалтгаалан дэлхийн эдийн засгийн хэтийн төлөвийн тодорхойгүй байдал нэìэгдэæ 
байна. 

60. Дэлхийн эдийн засагт хийгдэæ буй бүтöийн өөр÷лөлт, түүний хөгæлийн 
технологийн суурь өөр÷лөлттэй холбоотойгоор хүний нөөö, байгаль ор÷ны асуудал улаì 
бүр ÷ухал болæ байна. Бараа, хөрөнгө, технологи, хөдөлìөрийн улаìæлалт зах зээлийн 
өөр÷лөлт, эдийн засгийн шинэ салбарууд үүсэх нь дэлхийн улс орон, бүс нутгийн үүрэг, 
÷адавхыг дахин хуваарилах, эдийн засгийн нөлөөллийн шинэ төвүүдийг бий болгох 
байдал дагалдаæ байна.

61. Өргөн уудаì нутаг дэвсгэр, газар зүйн таатай байрлал, байгаль öаг уурын олон 
янзын нөхöөл, ашигт ìалтìалын нөөö, шинæлэх ухаан, технологи, боловсролын ÷адавх, 
ìакро эдийн засгийн тогтвортой байдал, дотоодын улс төрийн тогтвортой байдал, 
үндэсний батлан хаìгаалах, төрийн аюулгүй байдлын өндөр түвшин зэрэг нь Оросын 
эдийн засгийг шинэ÷лэх нөхöөл, Оросын аæ үйлдвэрийн ÷адавхыг хөгæүүлэх нэн таатай 
нөхöөлийг бүрдүүлдэг хү÷ин зүйлүүд юì.

62. Анхдаг÷ түүхий эд, хөдөө аæ ахуйн бүтээгдэхүүнийг экспортлохоос гүн 
боловсруулахад шилæих, одоо байгаа үйлдвэрүүдийг хөгæүүлэх, шинэ өндөр технологийн 
үйлдвэрлэл, зах зээлийг бий болгохын зэрэгöээ эдийн засгийн суурь салбаруудад 
технологийн шинэ÷лэл, нүүрстөрөг÷ багатай технологиуд  нэвтрүүлэх нь Оросын эдийн 
засгийн бүтöэд өөр÷лөлт оруулæ, өрсөлдөх ÷адвар, тогтвортой байдлыг нэìэгдүүлэхэд 
хүргэнэ.

63. ОХУ-ын шинæлэх ухаан, техник, үйлдвэрлэл, нөөöийн ÷адавхыг нэгтгэх, дотоодын 
зах зээлийг Оросын үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээр дүүргэх, шинæлэх ухааны шинэ 
дэвшилтэт технологи бий болоход хувь нэìэр оруулах тоìоохон хөрөнгө оруулалтыг 
татаæ, инноваöийн хөтөлбөр, төслүүдийг хэрэгæүүлэх нь ОХУ-ын урт хугаöааны эдийн 
засгийн хөгæил, үндэсний аюулгүй байдлыг öаашид бэхæүүлэх үндэс суурийг бүрдүүлнэ.

64. ОХУ-ын эдийн засгийн бүтöийн өөр÷лөлтийг аìæилттай хэрэгæүүлэхийн тулд 
ОХУ-ын эдийн засаг, нутаг дэвсгэрийн хөгæлийн тэнöвэргүй байдлыг арилгах, дэд 
бүтöийн бэрхшээлийг даван туулах, бие даасан санхүү, банкны тогтолöоог бүрдүүлэх, 
шинэлэг үйл аæиллагааг хөгæүүлэх, ОХУ-ын эдийн засгийн хөгæлийн стратегийн 
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удирдлагын үр ашгийг дээшлүүлэх, өрсөлдөх давуу талыг нэìэгдүүлэхэд ÷иглэсэн эдийн 
засгийн төрийн зохиöуулалттай арга хэìæээнүүдийг авах шаардлагатай. 

65. ОХУ-ын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах ÷ухал нөхöөл бол улс орны 
дотоод ÷адавхад тулгуурлах, бусад улс орнуудтай харилöан ашигтай хаìтын аæиллагаанд 
нээлттэй байхын зэрэгöээ Оросын өìнө тулгар÷ буй зорилтуудыг бие даан шийдвэрлэх 
явдал юì. Дэлхийн хөгæлийн төвүүдтэй олон талт харилöаа холбоо тогтоох нь Оросын 
эдийн засгийн тогтвортой байдлыг нэìэгдүүлэх болно.

66. ОХУ-ын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах зорилго нь улс орны эдийн 
засгийн тусгаар тогтнолыг бэхæүүлэх, Оросын эдийн засгийн өрсөлдөх ÷адвар, гадаад, 
дотоод аюулын нөлөөнд тэсвэртэй байдлыг нэìэгдүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг хангах 
нөхöөлийг бүрдүүлэх явдал бөгөөд Оросын Холбооны Улсын эдийн засгийн хөгæлийн  
хурд нь дэлхийнхээс өндөр байх болно.

67. ОХУ-ын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгод хүрэх нь дараах 
зорилтыг шийдвэрлэх заìаар явагдана.

1) Ор÷ин үеийн технологийн үндсэн дээр үндэсний эдийн засгийн бүтэö, бүтöийн 
өөр÷лөлтийг хангах, нүүрстөрөг÷ийн хий багатай технологи ашиглах үндсэн дээр 
төрөлæүүлэн хөгæүүлэх;

2) Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, инфляöийг тогтìол бага 
түвшинд байлгах, рублийн тогтвортой байдал, төсвийн систеìийн тэнöвэрт байдлыг 
хангах;

3) Бараа, үйл÷илгээний төлбөрийн ÷адвартай дотоодын эрэлтийг нэìэгдүүлэх, 
иргэдэд олгох зээлийн өсөлтийг тэнöвэрæүүлэх, өрийн дараìт нэìэгдэхтэй холбоотой 
эрсдэлийг хязгаарлах;

4) Үндсэн хөрөнгөд оруулсан хөрөнгө оруулалтын өсөлтийн хурдаöыг нэìэгдүүлэх, 
урт хугаöааны зээлийн олдоö, хөрөнгө оруулалтыг хаìгаалах, дэìæих, хөрөнгө 
оруулалтын дотоод эх үүсвэрийн ашиглалтыг идэвхæүүлэх;

5) Эдийн засгийн бодит секторын тогтвортой хөгæлийг хангах, өндөр технологийн 
үйлдвэрлэл, эдийн засгийн шинэ салбар, ирээдүйтэй өндөр технологид суурилсан бараа, 
үйл÷илгээний зах зээлийг бий болгох;

6) Аæ үйлдвэр, аæ ахуйн нэгæ, дэд бүтöийг шинэ÷лэх, öахиìæуулах, хийìэл оюун 
ухааны технологийг ашиглах, өндөр технологийн аæлын байр бий болгох заìаар 
хөдөлìөрийн бүтээìæийг нэìэгдүүлэх;

7) Оросын технологийн дэвшилтэт хөгæлийг хурдасгах, үйлдвэрлэлийг Орост 
нутагшуулах заìаар Оросын эдийн засгийн технологи, тоног төхөөрөìæ, эд ангиудын 
иìпортоос ихээхэн хаìааралтай байдлыг даван туулах;

8) ОХУ-ын нисэх, усан онгоö, пууæин, сансрын үйлдвэрлэл, хөдөлгүүрийн 
үйлдвэрлэл, öөìийн эр÷иì хү÷ний үйлдвэрлэл, түүн÷лэн ìэдээлэл, харилöаа холбооны 
технологийн салбарт олæ авсан тэргүүлэх байр суурь, өрсөлдөх давуу талаа бэхæүүлэх;

9) Эдийн засгийн үндсэн салбарууд   болох аæ үйлдвэр, барилга, харилöаа холбоо, 
эр÷иì хү÷, хөдөө аæ ахуй, уул уурхайд технологийн эр÷иìтэй шинэ÷лэлт хийх, Оросын 
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инæенер÷лэл, түүний дотор багаæ хэрэгсэл, ìашин ìеханизìыг эр÷иìтэй хөгæүүлэх, 
дотоодын бүтээгдэхүүнийг нэн тэргүүнд ашиглаæ эдийн засгийг шинэ÷лэх; 

10) Радиоэлектроникийн үйлдвэрлэлийг хөгæүүлэх, эдийн засаг, төрийн удирдлагын 
диæиталæуулах ÷иглэлээр тулгаìдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай ìэдээллийн 
технологи, тоног төхөөрөìæийн үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлэх;

11) Цэрэг-аæ үйлдвэрийн öогöолборын байгууллагуудын үйлдвэрлэлийн баазыг 
шинэ÷лэх, тэдгээрийн үйлдвэрлэсэн өндөр технологийн иргэний болон давхар 
хэрэглээний бүтээгдэхүүний хэìæээг нэìэгдүүлэх;

12) Эì, эìнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийг өргөæүүлэх;

13) Тулгаìдсан халдварт өв÷ний эсрэг дотоодын вакöиныг боловсруулах, үйлдвэрлэх;

14) Үрæлийн, селекöийн, үрийн аæ ахуй, загасны аæ ахуйн  салбарт иìпортын 
эрсдэлтэй хаìаарлыг даван туулах;

15) ОХУ-ын эр÷иì хү÷ний аюулгүй байдлыг хангах, түүний дотор хүн аì, үндэсний 
эдийн засгийн субъектуудыг дулаан, эр÷иì хү÷ээр тогтвортой хангах, эдийн засгийн 
эр÷иì хү÷ний үр ашгийг нэìэгдүүлэх, түлш, эр÷иì хү÷ний öогöолбор дахь төрийн 
удирдлагын үр ашгийг нэìэгдүүлэх;

16) сэргээгдэх болон өөр эр÷иì хү÷ний эх үүсвэрээс öахилгаан эр÷иì хү÷ үйлдвэрлэх 
технологийг хөгæүүлэх, нүүрстөрөг÷ багатай эр÷иì хү÷ийг хөгæүүлэх;

17) ОХУ-ын санхүүгийн систеì, түүний бүрэн эрхт байдлыг бэхæүүлэх, санхүүгийн 
зах зээлийн үндэсний дэд бүтöийг, түүний дотор төлбөрийн дэд бүтöийг хөгæүүлэх, энэ 
÷иглэлээр гуравдаг÷ орноос хараат байдлыг арилгах, гадаадын түншүүдтэй үндэсний 
ìөнгөн тэìдэгтээр төлбөр тооöоо хийх практикийг өргөæүүлэх, санхүүгийн хөрөнгийг 
гадаадад гаргах, хууль бус санхүүгийн гүйлгээтэй тэìöэх;

18) Гадаад эдийн засгийн үйл аæиллагааг хэрэгæүүлэхэд аì.долларын хэрэглээг 
бууруулах;

19) Оросын эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгах зорилгоор зах зээл, эр÷иì хү÷, 
инæенер÷лэл, инноваöи, нийгìийн дэд бүтöийг хөгæүүлэх;

20) Улс орны тээврийн үр ашигтай дэд бүтэö, тээврийн холболтыг хөгæүүлэх;

21) ОХУ-ын эдийн засгийн орон зайн нэгдìэл байдлыг бэхæүүлэх, ОХУ-ын 
бүрэлдэхүүн холбооны субъектуудын хаìтын аæиллагаа, эдийн засгийн харилöааг 
хөгæүүлэх;

22) ОХУ-ын холбооны субъектуудын нийгэì, эдийн засгийн хөгæлийн түвшин, 
хурдаö, аìьдралын ÷анарын ялгааг багасгах, бүс нутгийн эдийн засгийн ÷адавхыг 
хөгæүүлэх, төсвийн аюулгүй байдлыг бэхæүүлэх;

23) ОХУ-ын эдийн засгийн аюулгүй байдалд у÷ир÷ болзошгүй гадаад, дотоод сорилт, 
аюулыг харгалзан стратеги төлөвлөлтийн тогтолöоог хөгæүүлэх, эрсдэлд суурилсан 
хандлагыг нэвтрүүлэх заìаар төрийн ìакро эдийн засгийн бодлогын үр ашгийг 
дээшлүүлэх;

24) Эдийн засгийн үйл аæиллагааны ÷иглэлээр төрийн хяналтын тогтолöоог 
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боловсронгуй болгох;

25) ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт  хөдөлìөрийн бүтээìæтэй хү÷ийг нүүлгэн шилæүүлэх, 
хуваарилах тогтолöоог боловсронгуй болгох, аæ ахуйн нэгæ, хүн аìыг нийслэлийн 
бөөгнөрөлүүдэд төвлөрүүлэх хандлагыг даван туулах, түүн÷лэн хөдөө орон нутагт болон   
æиæиг, дунд хотуудын нийгэì, эдийн засгийн хөгæлийг хангах;

26) ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт бизнесийн таатай ор÷ныг бүрдүүлэх, Оросын болон 
гадаадын хөрөнгө оруулаг÷дын хувьд Оросын харьяаллын сонирхлыг нэìэгдүүлэх, 
эдийн засгийг оффшор болгох;

27) Төр, бизнесийн харилöан үйл÷лэлийн ìеханизìыг боловсронгуй болгох, æиæиг, 
дунд бизнесийг ялангуяа үйлдвэрлэл, шинæлэх ухаан, технологийн салбарт хөгæүүлэх;

28) Хөдөлìөрийн зах зээл дэх тэнöвэргүй байдал, инæенер, аæил÷дын хоìсдолыг 
арилгах, албан бус хөдөлìөр эрхлэлтийг бууруулах, хөдөлìөрийн харилöааг хууль÷лах, 
ìэргэæилтнүүдийн ìэргэæлийн сургалтын түвшинг дээшлүүлэх, иргэдийн хөдөлìөр 
эрхлэлтийн тэргүүлэх зар÷ìыг бий болгох;

29) Үйлдвэрлэлийн үйл явöыг автоìатæуулахтай холбогдуулан ÷өлөөлөгдсөн 
аæил÷дыг, түүний дотор нэг үйлдвэрийн нэг хотод аìьдардаг хүìүүсийг хөдөлìөрийн 
харилöаанд шинээр татан оролöуулах;

30) Эдийн засгийн далд болон гэìт хэргийн салбарын эзлэх хувь, түүн÷лэн бизнесийн 
ор÷ин дахь авлигын түвшинг бууруулах;

31) Оросын зах зээл дэх өрсөлдөөнийг дэìæих, хөгæүүлэх, хаìгаалах, ìонополь үйл 
аæиллагаа, шударга бус өрсөлдөөнийг таслан зогсоох, ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт эдийн 
засгийн үйл аæиллагааны тэгш нөхöөл, эрх ÷өлөөг хангах;

32) Төсвийн хөрөнгийг ашиглах, төрийн өì÷ийн хөрөнгийг удирдах  явдлын үр 
ашгийг нэìэгдүүлэх, стратегийн а÷ холбогдол бүхий аæ ахуйн нэгæ, бусад байгууллагын 
өì÷, түүний дотор хувьöааны хэсгийг ОХУ-ын өì÷лөлд байлгах;

33) Оросын эдийн засгийн стратегийн ÷ухал салбар дахь гадаадын хөрөнгө 
оруулалтад тавих хяналтыг бэхæүүлэх;

34) ОХУ-ын дай÷илгааны хэрэгöээ, урт хугаöаанд улс орны эдийн засгийн хэрэгöээг 
хангахад шаардлагатай ашигт ìалтìалын стратегийн нөөöийг бий болгох;

35) Олон улсын бизнесийн харилöаа холбоог хөгæүүлэх, Оросын бүтээгдэхүүний 
борлуулалтын зах зээлийг өргөæүүлэх, Оросын экспортын дэлхийн гол зах зээлийг 
зохиöуулах  гэсэн гадаадын улс орнуудын оролдлогын эсрэг тэìöэх.

Шинжлэх ухаан, технологийн хөгжил

68. Дэлхийн эдийн засаг технологийн шинэ суурьт шилæиæ байгаа нөхöөлд шинæлэх 
ухаан, технологийн хөгæилд ìанлайлах нь өрсөлдөх ÷адварыг нэìэгдүүлэх, үндэсний 
аюулгүй байдлыг хангах үндсэн хү÷ин зүйлийн нэг болæ байна. Шинæлэх ухаан, 
технологийн дэвшлийн хурдаö нь хүний аìьдралын бүхий л салбарт нөлөөлæ, түүний  
аìьдралын ÷анарт тусгагдсан байдаг.

69. Технологийн өөр÷лөлт нь нийгэì, эдийн засгийн хөгæлийн өндөр хурдыг 
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бий болгох, төрийн болон коìпанийн үр дүнтэй засаглалыг хангахад инноваöийн а÷ 
холбогдлыг нэìэгдүүлæ байна.

70. Шинэ технологи нэвтрүүлэх нь үйлдвэрлэл, хэрэглээний ìеханизìын өөр÷лөлт, 
бараа, үйл÷илгээний шинэ зах зээлийн үүсэлт, эдийн засгийн одоо байгаа салбаруудын 
дүр төрх, технологийн стандартын өөр÷лөлт, байгалийн баялгийн боловсруулах 
түвшний нэìэгдэлт,  дэлхийн эдийн засгийн эр÷иìæилтийн бууралтдагалдаæ байна.

71. Шинэ ìэргэæил гар÷ ирæ, эрэлт хэрэгöээтэй болæ, аæил÷дын боловсрол, 
ìэргэшлийн түвшин нэìэгдэæ байна. Эрдэìтэн, өндөр ìэргэшсэн ìэргэæилтнүүдийг 
татах улс хоорондын өрсөлдөөн эр÷иìæиæ байна.

72. Шинэ технологи бий болсноор өìнө нь хүр÷ ÷адаагүй шинæ ÷анартай зэвсэг, 
öэргийн болон тусгай техник, хаìгаалалтын систеìүүд бий болæ байна. Улс орнуудын 
хоорондох эрх ìэдлийн өрсөлдөөн шинэ ор÷инд шилæиæ байна.

73. ОХУ-ын суурь болон хавсарга судалгааны ÷иглэлээрх өндөр ÷адавх, шинæлэх 
ухаан, боловсролын төвүүдийн өргөн хүрээтэй систеì, олон тооны технологийн давуу 
талууд нь улс орны технологийн хурдаöтай хөгæлийг хангах нөхöөлийг бүрдүүлдэг.

74. ОХУ-ын эдийн засгийн тогтвортой өсөлт, өрсөлдөх ÷адварыг нэìэгдүүлэх, 
шинæлэх ухаан, техник, инноваöийн үйл аæиллагааг төрөөс дэìæих, ийì төрлийн үйл 
аæиллагааг хөгæүүлэхэд хувийн хөрөнгө оруулалтын хэìæээг нэìэгдүүлэх, тэдгээрийн 
үр дүнг үйлдвэрлэлд  нэвтрүүлэх явöыг хурдасгах шаардлагатай.

75. ОХУ-ын шинæлэх ухаан, технологийн хөгæлийн зорилго нь улс орны 
технологийн бие даасан байдал, өрсөлдөх ÷адварыг хангах, үндэсний хөгæлийн 
зорилтод хүрэх, үндэсний стратегийн тэргүүлэх зорилтуудыг хэрэгæүүлэхэд оршино.

76. ОХУ-ын шинæлэх ухаан, технологийн хөгæлийн зорилгод хүрэх нь дараах 
зорилтыг шийдвэрлэх заìаар явагдана.

1) Оросын эдийн засгийг шинэ технологийн үндэс рүү шилæүүлэхэд ÷иглэсэн 
зохиöуулалттай бодлогыг холбооны, бүс нутаг, салбар, корпораöийн түвшинд 
боловсруулæ хэрэгæүүлэх;

2) ОХУ-ын шинæлэх ухаан, технологийг хөгæүүлэхэд зарöуулсан зардлын түвшинг 
энэ ÷иглэлээр тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг гадаадын орнуудын ийì зорилгоор 
зарöуулах зардлын түвшинд хүргэх;

3) Шинæлэх ухаан, техник, инноваöийн үйл аæиллагааг удирдах төрийн нэгдсэн 
тогтолöоог бий болгох;

4) Шинæлэх ухаан, техник, инноваöийн үйл аæиллагааг хөгæүүлэх Оросын 
бизнесийн сонирхлыг нэìэгдүүлэх нөхöөл, хөшүүргийг бий болгох;

5) ОХУ-ын нийгэì, эдийн засаг, шинæлэх ухаан, технологийн хөгæлийн тэргүүлэх 
÷иглэлүүдийн дагуу шинæлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн бүрэн ìө÷лөгийг хангахын тулд 
шинæлэх ухааны судалгааны үр дүнг аæ үйлдвэр, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх явöыг       
хурдасгах;

6) ОХУ-ын тогтвортой хөгæлийн ÷ухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох шинæлэх ухааны 
суурь судалгааны тогтолöоог боловсронгуй болгох;
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7) Шинæлэх ухаан, техник, инноваöийн дэд бүтöийг шинэ÷лэх, хөгæүүлэх;

8) Шинæлэх ухааны байгууллага, дээд боловсролын боловсролын байгууллагуудын 
ìатериал, техникийн бааз, түүний дотор багаæ хэрэгсэл, туршилтыг шинэ÷лэх;

9) ОХУ-ын нутаг дэвсгэр дээр шинæлэх ухааны өндөр түвшний шинæлэх ухааны 
байгуулаìæийн сүлæээ, тоìоохон судалгааны дэд бүтэö, шинæлэх ухаан, технологийн 
тоног төхөөрөìæ, туршилтын үйлдвэрлэл, инæенерийн хаìтын аæиллагааны төвүүдийг 
бий болгоæ хөгæүүлэх;

10) ОХУ-д аæиллах дэлхийн хэìæээний эрдэìтэн, залуу авьяаслаг судлаа÷дыг 
татах, ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт шинæлэх ухаан, технологийн салбарт олон улсын хаìтын 
аæиллагааны төвүүдийг бий болгон хөгæүүлэх;

11) Шинæлэх ухаан, техник, инноваöийн үйл аæиллагааны ÷иглэлээр Оросын залуу 
эрдэìтэн, ìэргэæилтнүүдийг сонгон шалгаруулах, сургах, зорилтот дэìæлэг үзүүлэх 
тогтолöоог хөгæүүлэх;

12) Шинæлэх ухаан, техник, инноваöийн үйл аæиллагааны үр нөлөөг үнэлэх үндэсний 
тогтолöоог бий болгох;

13) Орос улс физик-ìатеìатик, хиìи, биологи, анагаах ухаан, эì зүй, техникийн 
шинæлэх ухааны салбарт тэргүүлэх байр суурийг эзлэх; 

14) Ирээдүйтэй өндөр технологи (нано технологи, робот техник, анагаах ухаан, 
биологи, генийн инæенер÷лэл, ìэдээлэл, харилöаа холбоо, квант, хийìэл оюун ухаан, тоì 
өгөгдөл боловсруулах, эр÷иì хү÷, лазер, нэìэлт, шинэ ìатериал бүтээх, танин ìэдэхүйн, 
байгальтай төстэй технологи) болон супер коìпьютерын систеìүүдийг хөгæүүлэх;

15) Салбар шинæлэх ухаан хоорондын судалгааг хөгæүүлэх;

16) Эрдэì шинæилгээний байгууллага, аæ үйлдвэрийн аæ ахуйн нэгæийн харилöан 
үйл÷лэлийг бэхæүүлэх, шинæлэх ухаан, шинæлэх ухаан-техникийн хөгæлийг идэвхтэй 
арилæаалах нөхöөлийг бүрдүүлэх;

17) Улс орны батлан хаìгаалах, улсын аюулгүй байдлын ашиг сонирхлын үүднээс 
шинæлэх ухаан, шинæлэх ухаан-техникийн судалгаа хийх;

18) ОХУ-ын биологи, öаöраг, хиìийн аюулгүй байдлыг хангах ÷иглэлээр шинæлэх 
ухааны судалгааг идэвхæүүлэх;

19) Эдийн засгийн батлан хаìгаалах болонэдийн засгийн   иргэний салбарын хооронд 
ìэдлэг, технологийн даìæуулалтыг хангах;

20) Оюуны өì÷ийг хаìгаалах хэрэгслийг хөгæүүлэх, патентын хууль тогтооìæийг 
хэрэгæүүлэх практикийг өргөæүүлэх, Оросын технологи, хөгæлийг гадаадад хууль 
бусаар шилæүүлэхтэй тэìöэх;

21) ОХУ-д шинæлэх ухааны судалгаа, туршилтын тоног төхөөрөìæийн үйлдвэрлэлийг 
хөгæүүлэх;

22) Оросын шинæлэх ухаан, шинэлэг бүтээгдэхүүний дотоодын эрэлт хэрэгöээ, 
ялангуяа төрийн үйл÷лүүлэг÷ид, төрийн өì÷ит коìпаниуд, төрийн оролöоотой 
коìпаниудын эрэлтийг бүрдүүлэх;
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23) ОХУ-ын шинæлэх ухаан, технологийн хөгæлийн тэргүүлэх ÷иглэлээр шинæлэх 
ухаан, шинæлэх ухаан-сурган хүìүүæүүлэх боловсон хү÷ин, өндөр ìэргэшсэн 
ìэргэæилтнүүдийг бэлтгэх;

24) Ор÷ин үеийн дэлхийн æишигт нийöүүлэн ìэргэæилтэй аæилтан, дунд шатны 
ìэргэæилтэн бэлтгэх зорилгоор дунд ìэргэæлийн боловсролын тогтолöоог хөгæүүлэх.

Экологийн аюулгүй байдал, байгалийн нөөцийн зохистой ашиглалт

77. Сүүлийн хэдэн арван æилд дэлхийн үйлдвэрлэл, хэрэглээний эр÷иìтэй өсөлт 
нь хүрээлэн буй ор÷инд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн дараìтыг нэìэгдүүлæ, түүний төрх 
байдлыг доройтуулæ, дэлхий дээрх аìьдралын нөхöөл байдлыг ихээхэн өөр÷лөлтөд 
оруулæ байна.

78. Байгалийн нөөöийг хайр найргүйгээр ашиглах нь газрын доройтол, хөрсний үрæил 
шиì буурах, усны нөөö хоìсдох, далайн экосистеìийн доройтол, ландшафт, биологийн 
олон янз байдал буурахад хүргэæ байна. Байгаль ор÷ны бохирдол нэìэгдэæ, энэ нь хүний 
аìьдралын ÷анарыг бууруулæ байна. Олон улс орон байгалийн баялгийн хоìсдолд орæ 
байна.

79. Уур аìьсгалын өөр÷лөлт нь бизнесийн нөхöөл байдал, хүний хүрээлэн буй 
ор÷ны төлөв байдалд улаì бүр сөрөг нөлөө үзүүлæ байна. Байгалийн болон гар аргаар 
үүссэн гаìшгийн эх үүсвэр болох байгалийн аюул, үйл явöын давтаìæ нэìэгдэæ байна.

80. Ногоон, нүүрстөрөг÷ багатай эдийн засгийг хөгæүүлэх нь олон улсын хэлэлöэх 
асуудлын нэг болоод байна. Байгалийн баялгийг ашиглахын төлөөх өрсөлдөөн нэìэгдэæ 
байгаа нь олон улсын хурöадìал байдал, улс хоорондын зөр÷илдөөн үүсэх нэг хү÷ин 
зүйл болæ байна.

81. ОХУ-ын нутаг дэвсгэр, ландшафт, биологийн олон янз байдал, экологи, нөөöийн 
өвөрìөö нөөö бололöоог үндэсний баялаг гэæ үздэг бөгөөд түүнийг хадгалах, хаìгаалах 
нь хой÷ үеийнхний аìьдрал, хүн төрөлхтний эв найртай хөгæлийг хангахад зайлшгүй 
шаардлагатай. Байгаль ор÷ны стандартад нийöсэн агаар, усны ÷анарыг хадгалах, эвдэрсэн 
газрыг нөхөн сэргээх, нутаг дэвсгэр, усны байгуулаìæийг экологийн хувьд нөхөн сэргээх, 
ойæуулалтын талбайг нэìэгдүүлэх, хуриìтлагдсан байгаль ор÷ны хохирлыг арилгах 
нь иргэдийн таатай ор÷инд аìьдрах эрхийг хэрэгæүүлэх, хүний аìьдралын ÷анарыг 
сайæруулах зайлшгүй нөхöөл юì.

82. Байгаль ор÷ны аюулгүй байдлыг хангах, байгалийн зохистой ìенеæìентийн 
зорилго нь хүний таатай аìьдрахад шаардлагатай байгаль ор÷ны ÷анарыг хангах, байгаль 
ор÷ныг хаìгаалах, нөхөн сэргээх, байгаль ор÷ны тэнöвэрт ìенеæìентийг хэрэгæүүлэх, 
уур аìьсгалын өөр÷лөлтийн сөрөг нөлөөллийг бууруулахад оршино.

83. Байгаль ор÷ны аюулгүй байдлыг хангах, байгалийн баялгийг зүй зохистой 
ашиглах зорилгод хүрэх нь дараах зорилтыг шийдвэрлэхэд ÷иглэсэн төрийн бодлогыг 
хэрэгæүүлэх заìаар хэрэгæинэ.

1) Байгаль ор÷инд ээлтэй эдийн засгийн өсөлтийг хангах, шинэлэг технологи 
нэвтрүүлэх, байгаль ор÷инд ээлтэй үйлдвэрлэлийг хөгæүүлэх;

2) Байгалийн нөөöийг зохистой, үр ашигтай ашиглах, ашигт ìалтìалын баазыг 
хөгæүүлэх;
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3) Ххот болон бусад суурин газрын агаар ìандлын агаарын бохирдлын түвшинг 
бууруулах;

4) Хүлэìæийн хийн ялгарлыг   хянах төрийн зохиöуулалтын тогтолöоог бүрдүүлэх, 
хүлэìæийн хийн ялгарлыг бууруулах, шингээлтийг нэìэгдүүлэх төслүүдийн 
хэрэгæилтийг хангах;

5) Агаар ìандал, үйлдвэрлэлийн болон хотын бохир усыг öэвэрлэх байгуулаìæ, 
технологийг хөгæүүлэх;

6) Ус öаг уурын аюулгүй байдлыг хангах, үр ашгийг нэìэгдүүлэх;

7) Гадаргын болон гүний усыг бохирдлоос урьд÷илан сэргийлэх, бохирдсон усны 
биет дэх усны ÷анарыг сайæруулах, усны экосистеìийг нөхөн сэргээх;

8) Үйлдвэрлэл, хэрэглээний хог хаягдлын хэìæээг бууруулах, тэдгээрийг устгах, 
дахин ашиглах үйлдвэрлэлийг хөгæүүлэх;

9) Хөрсний үрæил шиìийн бууралт, газрын доройтлоос урьд÷илан сэргийлэх, 
эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх, хуриìтлагдсан байгаль ор÷ны хохирлыг арилгах, нутаг 
дэвсгэрийн экологийн нөхөн сэргээлт ;хийх 

10) Байгалийн экосистеìийн биологийн олон янз байдлыг хадгалах, тусгай 
хаìгаалалттай байгалийн бүс нутгийн тогтолöоог хөгæүүлэх, ой ìод, түүн÷лэн аìьтны 
ертөнöийн объект, түүний дотор усны биологийн нөөöийг хаìгаалах, нөхөн үрæүүлэх;

11) Бусад улсын нутаг дэвсгэрээс ав÷ирсан бохирдуулаг÷ бодис (öаöраг идэвхт 
бодис орно) болон би÷ил биетээр хордогдох  хүрээлэн буй ор÷ны бохирдлоос урьд÷илан 
сэргийлэх;

12) ОХУ-ын Арктикийн бүсийн байгаль ор÷ны асуудлыг шийдвэрлэх, байгалийн 
нөөöийг зохистой ашиглах;

13) Байгаль ор÷ныг хаìгаалах ÷иглэлээр улсын байгаль ор÷ны хяналт, үйлдвэрлэл, 
олон нийтийн хяналтын үр ашгийг нэìэгдүүлэх;

14) Аæ ахуйн нэгæүүдэд байгаль ор÷ны стандарт, байгаль ор÷ны шаардлагыг дагаæ 
ìөрдүүлэх байгаль ор÷ны улсын хяналт, хяналтын тогтолöоог хөгæүүлэх, байгалийн 
аюултай үзэгдэл, үйл явö, уур аìьсгалын өөр÷лөлтийн эдийн засгийн нөхöөл, хүний 
аìьдралд үзүүлэх нөлөөллийн үр дагаврыг урьд÷илан тааìаглах, үр ашгийг нэìэгдүүлэх;

15) Биологийн аюулаас урьд÷илан сэргийлэх, хариу арга хэìæээ авах зорилгоор 
биологийн эрсдлийн хяналтын систеìийг хөгæүүлэх;

16) Байгалийн болон гар аргаар үүссэн гаìшиг ослын байгаль ор÷ны сөрөг үр 
дагавраас урьд÷илан сэргийлэх, арилгах арга хэìæээнд оролöох хү÷ний техникийн 
÷адавхи, техник хэрэгслийг нэìэгдүүлэх;

17) Иргэдийн байгаль ор÷ны боловсрол, байгаль ор÷ны соёлын түвшинг дээшлүүлэх, 
иргэдийн байгаль ор÷инд хариуöлагатай  хандах хандлагыг төлөвшүүлэх, хүн аì, олон 
нийтийн байгууллагуудыг байгаль ор÷ны үйл аæиллагаанд идэвхтэй оролöоход түлхэö 
өгөх;

18) ОХУ-ын хил ор÷ìын бүс нутагт байгаль ор÷ны эрсдэлийг бууруулах зорилгоор 
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байгаль ор÷ныг хаìгаалах ÷иглэлээр олон улсын хаìтын аæиллагааг хөгæүүлэх.

Оросын уламжлалт оюун санааны болон ёс суртахууны үнэт зүйлс, 

соёл, түүхэн ой санамжийг хамгаалах

84. Ор÷ин үеийн ертөнöөд болæ буй өөр÷лөлтүүд нь улс хоорондын харилöаанд 
төдийгүй хүн төрөлхтний нийтлэг үнэт зүйлсэд нөлөөлæ байна. Нийгэì, эдийн засаг, 
технологийн хөгæлийн өндөр түвшинд хүрсэн хүн төрөлхтөн улаìæлалт оюун санааны 
болон ёс суртахууны удирдаìæ, тогтвортой ёс суртахууны зар÷ìуудыг алдах аюултай 
тулгар÷ байна.

85. Ёс суртахууны болон соёлын үндсэн хэì хэìæээ, шашны үндэс суурь, гэрлэлт, 
гэр бүлийн үнэт зүйлс улаì бүр хор хөнөөлтэй нөлөөнд автсаар байна. Хувь хүний эрх 
÷өлөөг үнэìлэхүй болгоæ, хүлöэнгүй байдал, ёс суртахуунгүй байдал, хувиа хи÷ээсэн 
үзлийг идэвхтэй суртал÷илæ, хү÷ирхийлэл, хэрэглээ, таашаал ханаìæийг тахин шүтэх 
үзлийг суулгаæ, хар таìхины хэрэглээг хууль÷илæ, аìьдралын æаì ёсны үргэлæлэлийг 
үгүйсгэсэн нийгэìлэгүүд бий болæ байна. Үндэстэн хоорондын болон шашин хоорондын 
харилöааны асуудал дайсагнал, үзэн ядалтыг бий болгодог геополитикийн тоглооì, 
тааìаглалын сэдэв болæ байна.

86. Түүхэн улаìæлал, өìнөх үеийн туршлагыг харгалзахгүйгээр боловсрол, 
шинæлэх ухаан, соёл, шашин, хэл, ìэдээллийн салбарт харийн үзэл санаа, үнэт зүйлийг 
төлөвшүүлэх, шинэ÷лэлийг хийх нь үндэсний нийгìийг хагарал, туйлшралд хүргэæ 
соёлын тусгаар тогтнолын үндэс, улс төрийн тогтвортой байдал, төрт ёсны үндэс суурийг 
эвдэæ байна. Ёс суртахууны үндсэн хэì хэìæээг өөр÷лөх, сэтгэл зүйн заль ìэх нь хүний 
ёс суртахууны эрүүл ìэндэд нөхөæ баршгүй хохирол у÷руулæ, хор хөнөөлтэй зан үйлийг 
өдөөæ, нийгìийн өөрөө өөрийгөө устгах нөхöөлийг бүрдүүлæ   байна. Залгаìæ үе үеийн 
ялгаа ихсэæ байна. Үүний зэрэгöээ түрэìгий үндсэрхэг үзэл, гадныхныг үзэн ядах үзэл, 
шашны хэт давраг÷ үзэл, терроризìын илрэл улаì бүр нэìэгдсээр байна. 

87. Оросын улаìæлалт оюун санаа, ёс суртахуун, соёл, түүхийн үнэт зүйлсэд АНУ 
болон түүний холбоотнууд, түүн÷лэн үндэстэн даìнасан корпораöиуд, гадаадын ашгийн 
бус болон төрийн бус байгууллагууд, шашны, хэт давраг÷, террорист байгууллагууд 
идэвхтэй халдаæ байна. Тэд ОХУ-ын ард түìний улаìæлал, итгэл үнэìшилд харш 
нийгэì, ёс суртахууны хандлагыг түгээн дэлгэрүүлэх заìаар хувь хүн, бүлэг, олон 
нийтийн ухаìсарт ìэдээлэл, сэтгэлзүйн нөлөөүзүүлæ байна  .

88. Мэдээлэл-сэтгэлзүйн хорлон сүйтгэх аæиллагаа, соёлыг «баруунæуулах» нь ОХУ-
ын соёлын бүрэн эрхээ алдах аюулыг нэìэгдүүлæ байна. Оросын болон дэлхийн түүхийг 
гуйвуулах, түүхэн үнэнийг гаæуудуулах, түүхэн ой санаìæийг устгах, үндэстэн, шашин 
хоорондын ìөргөлдөөнийг өдөөн турхирах, төрийг бүрдүүлэг÷ ард түìнийг сулруулах 
оролдлого улаì бүр газар ав÷ээ.

89. Оросын улаìæлалт шашин шүтлэг, соёл, орос хэлийг гутааæ байна.

90. ОХУ нь үндэсний түүхийн олон зуун æилийн туршид бүрэлдэн бий болсон 
өөрийн үндсэн оюун санаа, ёс суртахууны болон соёл-түүхийн үнэт зүйлс, ёс суртахуун, 
ёс зүйн хэì хэìæээг Оросын нийгìийн үндэс суурь гэæ үздэг нь Оросын бүрэн эрхт 
байдлыг хадгалах болоìæийг олгоæ ирээдүйгээ бүтээх, нийгэì, хувь хүний хөгæлийн 
шинэ өндөрлөгт хүрэх байдлыг бэхæүүлæ байна.
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91. Оросын улаìæлалт оюун санааны болон ёс суртахууны үнэт зүйлд юуны түрүүнд 
аìь нас, нэр төр, хүний эрх, эрх ÷өлөө, эх орон÷ үзэл, иргэншил, эх орондоо үйл÷лэх, 
хувь заяаны төлөө хариуöлага хүлээх, ёс суртахууны өндөр үзэл санаа, бат бөх гэр бүл, 
бүтээл÷ аæил, ìатериаллаг байдлаас илүү оюун санааны тэргүүлэх үзэл өршөөл, шударга 
ёс, хаìтын үзэл, харилöан туслалöах, харилöан хүндэтгэх байдал, түүхэн ой санаìæ, 
үе үеийн залгаìæ ÷анар, Оросын ард түìний эв нэгдэл зэрэг оюун санааны тэргүүлэх 
÷иглэлүүд орох бөгөөд энэхүү Оросын улаìæлалт оюун санааны болон ёс суртахууны 
үнэт зүйлс нь ìанай олон үндэстэн, олон шашинт улсыг нэгтгэдэг.

92. Оросын улаìæлалт оюун санааны болон ёс суртахууны үнэт зүйлс, соёл, 
түүхэн ой санаìæийг хаìгаалах нь бүх Оросын иргэний өвөрìөö байдлын үндэс, 
хүн төрөлхтний анхны түгээìэл зар÷иì, нийгìийн хөгæлийн а÷ холбогдол бүхий ÷иг 
хандлага удирдаìæид тулгуурлан Оросын ард түìний эв нэгдлийг бэхæүүлэх зорилгоор 
хийгддэг юì.

93. Оросын улаìæлалт оюун санааны болон ёс суртахууны үнэт зүйлс, соёл, түүхэн 
ой санаìæийг хаìгаалах нь дараах асуудлыг шийдвэрлэх заìаар хангагдана.

1) Иргэний эв нэгдэл, бүх Оросын иргэний өвөрìөö байдал, үндэстэн хоорондын 
болон шашин хоорондын эв найраìдлыг бэхæүүлэх, ОХУ-ын олон үндэстний ард түìний 
өвөрìөö байдлыг хадгалах;

2) Түүхэн үнэнийг хаìгаалах, түүхэн ой санаìæийг хадгалах, Оросын төрийн хөгæил, 
түүний түүхэн нэгдìэл байдлын тасралтгүй байдал, түүхийг хуураì÷аар үйлдэхтэй 
тэìöэх;

3) Гэр бүлийн институöийг бэхæүүлэх, гэр бүлийн улаìæлалт үнэт зүйлсийг хадгалах, 
оросуудын үе үеийн залгаìæ ÷анарыг хадгалах;

4) Олон нийтийн ухаìсарт Оросын улаìæлалт оюун санаа, ёс суртахуун, соёл, түүхийн 
үнэт зүйлсийн үүргийг бэхæүүлэх, иргэдийг гаднын нөлөөнд автсан хор хөнөөлтэй 
санаа, хэвшìэл ойлголт, зан үйлээс татгалзахад ÷иглэсэн төрийн ìэдээллийн бодлогыг 
хэрэгæүүлэх;

5) Оюун санаа, ёс суртахуун, бие бялдрын хувьд төгс төгөлдөрт хүрэхийг эрìэлздэг 
хөгæингүй, нийгìийн хариуöлагатай хүнийг төлөвшүүлэх үндэст суурилсан боловсрол, 
сургалт, хүìүүæлийн тогтолöоог хөгæүүлэх;

6) Иргэдийн эх орон÷ хүìүүæил, ОХУ-ын ард түìний түүхэн ой санаìæ, соёлыг 
хадгалахад ÷иглэсэн олон нийтийн төслүүдийг дэìæих;

7) ОХУ-ын соёлын тусгаар тогтнолыг бэхæүүлэх, соёлын нийтлэг орон зайг хадгалах;

8) Оросын ард түìний биет болон биет бус соёлын өвийг хадгалах, Оросын шинæлэх 
ухаан, технологи, уран зохиол, урлаг соёл, хөгæиì, спортын ололтыг суртал÷лах, түүний 
дотор боловсролын байгууллагуудын сургалтын хөтөлбөрийг эöэслэн боловсруулах;

9) Түүхэн болон ор÷ин үеийн æишээн дээр үндэслэсэн иргэдийн оюун санааны, ёс 
суртахууны болон эх орон÷ үзлийн боловсрол, Оросын нийгìийн хаìтын зар÷ìуудыг 
хөгæүүлэх, нийгìийн а÷ холбогдолтой санаа÷илга, түүний дотор буяны төсөл, сайн 
дурын хөдөлгөөнийг дэìæих;
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10) Улаìæлалт шашны байгууллагуудыг дэìæих, Оросын улаìæлалт оюун санааны 
болон ёс суртахууны үнэт зүйлсийг хадгалах, Оросын нийгìийг уялдуулах, шашин 
хоорондын яриа хэлэлöээний соёлыг түгээх, хэт давраг÷ үзэлтэй тэìöэхэд ÷иглэсэн үйл 
аæиллагаанд тэдний оролöоог хангах;

11) Соёл, түүхэн үнэнийг хаìгаалах, түүхэн ой санаìæийг хадгалах, шинæлэх 
ухааны судалгаа хийх, шинæлэх ухааны түгээìэл ìатериал хэвлэх, уран зохиол, урлаг, 
кино урлаг, театр, телевиз, видео, интернэт бүтээгдэхүүн бий болгох, Оросын улаìæлалт 
оюун санааны болон ёс суртахууны үнэт зүйлийг хадгалахад ÷иглэсэн үйл÷илгээ үзүүлэх, 
улсын захиалга бий болгох, түүн÷лэн энэхүү төрийн даалгаврын хэрэгæилтэд ÷анарын 
хяналтыг хангах;

12) Орос хэлийг ОХУ-ын төрийн хэл болгон хаìгаалах, дэìæих, ор÷ин үеийн Оросын 
утга зохиолын хэлний хэì хэìæээг дагаæ ìөрдөх хяналтыг бэхæүүлэх, тогтоосон 
хэì хэìæээг дагаæ      ìөрдөөгүй болон садар саìуун үгсийн сан үг, хэллэг агуулсан 
бүтээгдэхүүнийг хэвлэл ìэдээллийн хэрэгслээр түгээх зэрэг олон нийтийн сөрөг үйл 
аæиллагааг таслан зогсоох;

13) Оросын нийгìийг гаднын үзэл суртлын болон үнэлэìæийн тэлэлт, гаднын 
хор хөнөөлтэй ìэдээлэл, сэтгэл зүйн нөлөөллөөс хаìгаалах, хэт давраг÷ агуулгатай 
бүтээгдэхүүн, хү÷ирхийллийг суртал÷лах, арьс өнгө, шашны үл тэв÷их байдал, үндэстний 
үзэн ядалтаас урьд÷илан сэргийлэх;

14) Дэлхийн хүìүүнлэг, соёл, шинæлэх ухаан, боловсролын орон зайд Оросын 
үүргийг нэìэгдүүлэх.

Стратегийн тогтвортой байдал, харилцан ашигтай                                                        
олон улсын хамтын ажиллагаа

94. Дэлхийн хөгæлийн ÷адавхыг дахин хуваарилах, дэлхийн дэг æурìын шинэ 
архитектур, дүрэì, зар÷ìуудыг бүрдүүлэх нь геополитикийн тогтворгүй байдлыг улаì 
бүр нэìэгдүүлæ, улс хоорондын зөр÷илдөөн, ìөргөлдөөнийг хурöатгаæ байна.

95. Маргаангүйгээр ìанлайллаа алдаæ буй улс орнууд олон улсын хаìтын 
нийгэìлэгийн бусад гишүүнд өөрсдийн дүрэì æурìыг зааæ өгөхийг оролдоæ, шударга 
бус өрсөлдөөний арга хэрэгслийг ашиглах, хязгаарлах арга хэìæээ (хориг) дангаараа 
хэрэглэх, бүрэн эрхт улсуудын дотоод хэрэгт илт хөндлөнгөөс оролöохыг оролдоæ 
байна. Ийì үйлдлүүд нь олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зар÷иì, 
хэì хэìæээг сулруулæ, олон улсын эрх зүйн зохиöуулалтын одоо байгаа институöи, 
дэглэìийг сулруулæ, устгах, öэрэг-улс төрийн байдлыг хурöатгах, урьд÷илан тааìаглах 
÷адварыг бууруулах, улс хоорондын харилöааны итгэлöлийг сулруулахад хүргэæ байна.

96. ОХУ нь үндэсний эрх ашгийг хаìгаалах, олон улсын аюулгүй байдлыг 
бэхæүүлэхэд ÷иглэсэн тууштай, бие даасан, олон талт, нээлттэй, урьд÷илан тааìаглах 
болоìæтой, прагìатик гадаад бодлогыг бариìталæ байна.

97. ОХУ нь олон улсын эрх зүйн хэì хэìæээг болзолгүй дагаæ ìөрдөх, дэлхийн 
болон бүс нутгийн тулгаìдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд НҮБ, түүний Аюулгүйн 
зөвлөлийн төвлөрсөн зохиöуулах үүргийг бэхæүүлэх үндсэн дээр олон улсын харилöаан 
дахь  тогтолöооны тогтвортой байдлыг хангахыг эрìэлздэг.
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98. ОХУ улс хоорондын харилöааны урьд÷илан тааìаглах ÷адварыг нэìэгдүүлэх, 
олон улсын хүрээнд итгэлöэл, аюулгүй байдлыг бэхæүүлэхийг эрìэлзэæ байна. Дэлхийн 
шинэ дайн дэгдээх аюулыг бууруулах, зэвсгээр хөөöөлдөхөөс урьд÷илан сэргийлэх, 
түүнийг шинэ ор÷инд шилæүүлэхээс зайлсхийхийн тулд стратегийн тогтвортой байдлыг 
хангах, зэвсгийн хяналт, үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхээс урьд÷илан сэргийлэх 
ìеханизìыг боловсронгуй болгох шаардлагатай байна. 

99. Орос улс олон улсын болон дотоодын ìөргөлдөөнийг зохиöуулахад улс төрийн 
арга хэрэгсэл, юуны өìнө диплоìат болон энхийг сахиулах ìеханизìыг ашиглах 
байр    суурин дээр тууштай хэвээр байна. Гадаадын улс орнууд ОХУ-ын бүрэн эрхт 
байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдалд    заналхийлæ буй найрсаг бус үйлдэл, 
түүний дотор улс төр, эдийн засгийн шинæ ÷анартай хязгаарлалтын арга хэìæээ (хориг) 
хэрэглэх, ор÷ин үеийн ìэдээлэл, харилöаа холбооны  технологи хэрэгслийг ашиглахтай 
холбоотой үйлдлүүд хийсэн тохиолдолд ОХУ эдгээр дайсагнасан үйлдлүүдийг зогсоох, 
түүн÷лэн ирээдүйд дахин давтагдахаас урьд÷илан сэргийлэхэд шаардлагатай тэгш 
хэìтэй болон тэгш бус арга хэìæээ авахыг хууль ёсны гэæ үзэæ байна.

100. ОХУ-ын гадаад бодлогын зорилтууд нь улс орны нийгэì, эдийн засгийг тогтвортой 
хөгæүүлэх таатай нөхöөлийг бүрдүүлэх, үндэсний аюулгүй байдлыг бэхæүүлэх, ОХУ-ын 
ор÷ин үеийн ертөнöөд нөлөө бүхий төвүүдийн нэг болох байр суурийг бэхæүүлэх явдал 
юì.

101. ОХУ-ын гадаад бодлогын зорилгод хүрэх нь дараах зорилтыг шийдвэрлэх 
заìаар явагдана.

1) Олон улсын эрх зүйн тогтолöооны тогтвортой байдлыг нэìэгдүүлэх, түүний 
хуваагдал, олон улсын эрх зүйн хэì хэìæээг сулруулах, сонгон хэрэглэхээс урьд÷илан 
сэргийлэх; 

2) Олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг бэхæүүлэх, НҮБ-ын дүрìийг зөр÷иæ 
öэргийн хү÷ хэрэглэхээс урьд÷илан сэргийлэх, дэлхийн дайныг өдөөх урьд÷илсан 
нөхöөл, öөìийн зэвсэг ашиглах эрсдэлийг арилгах;

3) Дэлхийн болон бүс нутгийн түвшинд хаìтын аюулгүй байдлыг хангах ìеханизìыг 
боловсронгуй болгох, итгэлöлийг бэхæүүлэх арга хэìæээг хэрэгæүүлэх, шаардлагатай 
бол хөгæүүлэх, öэргийн салбарт гар÷ болзошгүй ослоос урьд÷илан сэргийлэх;

4) Стратегийн тогтвортой байдлыг хангах, үй олноор хөнөөх зэвсгийг түгээн 
дэлгэрүүлэхгүй байх ìеханизì, түүнийг хүргэх хэрэгсэл, холбогдох технологи, зэвсгийн 
хяналтын ìеханизì, түүн÷лэн биотехнологийг бий болгох, ашиглах ÷иглэлээр хариуöлага, 
хяналтын ìеханизìыг боловсронгуй болгох;

5) ТУХН-ийн гишүүн орнууд, Бүгд Найраìдах Абхаз Улс, Өìнөд Осетийн Бүгд 
Найраìдах Улстай хоёр талын үндсэн дээр, тэгш эрхийн холбоодын хүрээнд, ялангуяа 
Евразийн эдийн засгийн холбоо, Хаìтын аюулгүй байдлын гэрээний байгууллага, 
Холбооны улстай хаìтын аæиллагаагаа гүнзгийрүүлэх;

6) Их Евразийн түншлэлийн хүрээнд эдийн засгийн тогтолöооны нэгдìэл байдлыг 
хангах, олон талт хаìтын аæиллагааг хөгæүүлэх;

7) Бүгд Найраìдах Энэтхэг Улстай онöгой давуу эрх бүхий стратегийн түншлэлийн 
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харилöаатай болох, Бүгд Найраìдах Хятад Ард Улстай иæ бүрэн түншлэлийн харилöаа, 
стратегийн хаìтын аæиллагаа, тэр дундаа Ази, Ноìхон далайн бүс нутагт бүс нутгийн 
тогтвортой байдал, аюулгүй байдлыг хангах найдвартай ìеханизìыг бий болгох 
зорилгоор блок бус суурийг хөгæүүлэх;

8) Шанхайн хаìтын аæиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн форìатаар гадаад улс 
орнуудтай олон талт хаìтын аæиллагааг гүнзгийрүүлэх, БРИКС-ийн хүрээнд Орос, 
Энэтхэг, Хятадыг оролöуулсан РИК-ийн харилöан үйл÷лэлийн болон институöийн 
үндсийг бэхæүүлэх;

9) Ази, Ноìхон далайн бүс нутаг, Латин Аìерик, Африк зэрэг олон талт олон улсын 
институöи, яриа хэлэлöээний платфорì, бүс нутгийн холбоодын хүрээнд бүс нутгийн 
болон дэд бүсийн интеграö÷лалыг хөгæүүлэхэд дэìæлэг үзүүлэх;

10) Худалдаа, эдийн засгийн хаìтын аæиллагааг хөгæүүлэх, олон улсын болон 
бүс нутгийн тогтвортой байдлыг бэхæүүлэхийн тулд сонирхог÷ бүх улстай эрх тэгш, 
харилöан ашигтай яриа хэлэлöээг явуулах;

11) ОХУ-тай хөрш зэргэлдээ улсуудын нутаг дэвсгэрт хурöадìал байдал, 
ìөргөлдөөний голоìтыг арилгах, урьд÷илан сэргийлэхэд туслалöаа үзүүлэх;

12) Энхийг сахиулах аæиллагаанд ОХУ-ын үүргийг нэìэгдүүлэх;

13) ОХУ-ын холбоотон, түншүүдэд батлан хаìгаалах, аюулгүй байдлыг хангахтай 
холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд дэìæлэг үзүүлэх, тэдний дотоод хэрэгт гаднын 
хөндлөнгийн оролöоог саарìагæуулах;

14) ОХУ-ын иргэд, ОХУ-ын аæ ахуйн нэгæүүдийн гадаад дахь эрх, ашиг сонирхлыг 
хаìгаалах;

15) Оросын бараа бүтээгдэхүүн, түүний дотор өндөр технологийн бүтээгдэхүүнийг 
экспортлоход дэìæлэг үзүүлэх, шударга бус өрсөлдөөнийг ашиглах, Оросын коìпаниудыг 
ялгаварлан гадуурхахыг эсэргүүöэх;

16) Олон улсын худалдаа, эдийн засгийн харилöааг хөгæүүлэх, гадаадын хөрөнгө 
оруулалт, дэвшилтэт технологи, өндөр ìэргэшсэн ìэргэæилтнүүдийг ОХУ-д татахад 
туслах;

17) Сансар огторгуй, дэлхийн далай, Хойд ìөсөн болон Антарктидыг судлахтай 
холбоотой ОХУ-ын ашиг сонирхлыг хангах;

18) Дэлхийн хүìүүнлэг, соёл, шинæлэх ухаан, боловсролын орон зайд ОХУ-ын 
гүйöэтгэх үүргийг нэìэгдүүлэх, олон улсын харилöааны хэл болох орос хэлний байр 
суурийг бэхæүүлэх;

19) Гадаадад аìьдар÷ буй эх орон нэгтнүүдэд  эрхээ хэрэгæүүлэхэд нь дэìæлэг 
үзүүлэх, түүний дотор бүх Оросын соёлын өвөрìөö байдлыг хадгалах эрхийг хангах, 
тэдний ашиг сонирхлыг хаìгаалах;

20) Орос, Беларусь, Украины ард түìний ах дүүгийн харилöааг бэхæүүлэх;

21) Түүхийг хуураì÷аар үйлдэх оролдлогын эсрэг тэìöэх, түүхэн үнэнийг хаìгаалах, 
түүхэн ой санаìæийг хадгалах;
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22) Дэлхийн ìэдээллийн орон зайд Оросын хэвлэл ìэдээллийн хэрэгсэл, олон 
нийтийн харилöааны байр суурийг бэхæүүлэх;

23) Олон улсын байгууллага, институöиудын хүрээнд хаìтын аæиллагааг хөгæүүлэх, 
сүлæээний диплоìатын арга хэрэгслийн хэрэглээг өргөæүүлэх;

24) Гадаад улстай öэрэг-улс төрийн болон öэрэг-техникийн хаìтын аæиллагааг 
хөгæүүлэх;

25) Терроризì, экстреìизì, авлига, ìансууруулах эì, сэтгэöэд нөлөөт бодисын хууль 
бус үйлдвэрлэл, эргэлт, хууль бус шилæилт хөдөлгөөн, хил даìнасан гэìт хэрэгтэй 
тэìöэх ÷иглэлээр олон улсын хаìтын аæиллагааг хөгæүүлэх;

26) Дэлхийн ìэдээллийн аюулгүй, тэгш орон зайг бий болгох ашиг сонирхлын 
үүднээс олон улсын хаìтын аæиллагааг хөгæүүлэх;

27) Байгаль ор÷ныг хаìгаалах, уур аìьсгалын өөр÷лөлтөөс урьд÷илан сэргийлэх 
÷иглэлээр гадаад улстай харилöах харилöааг хөгæүүлэх;

28) Байгалийн болон гар аргаар үүссэн гашиг ослын үр дагаврыг арилгах, биологийн 
аюул занал, аюултай халдварт өв÷ний тархалттай тэìöэхэд гадаадын улс орнуудад 
туслаìæ үзүүлэх ;

29) Дэлхийн тээврийн орон зайд нэгдэн оролöох, ОХУ-ын даìæин өнгөрөх болоìæийг 
хэрэгæүүлэх;

30) Олон улсын хөгæлийн туслаìæүзүүлэх ялангуяа Зөвлөлтийн дараах орон зайд 
хаìтын аæиллагааг идэвхæүүлэх;

31) Орос ба гадаад улс орнууд олон улсын байгууллагын үйл аæиллагаанд оролöох, 
харилöан ашигтай арга барилыг бий болгох, эдийн засгийн харилöан туслалöаа үзүүлэх, 
шинэ технологи хөгæүүлэхтэй холбоотой асуудлууд болон нийгэì, хүìүүнлэгийн 
асуудлыг шийдвэрлэхэд ÷иглэсэн аæлыг Зөвлөлтийн дараах орон зайд хэрэгæүүлэх;

32) Биологийн аюулгүй байдлыг бэхæүүлэх ÷иглэлээр ТУХН-ийн гишүүн орнуудтай 
хаìтын аæиллагаагаа өргөæүүлэх.

ТАВ. ЭНЭХҮҮ СТРАТЕГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ҮНДЭС, МЕХАНИЗМ

102. Төрийн байгууллага үйл аæиллагаандаа энэхүү стратегийн заалтыг удирдлага 
болгон аæиллана.

103. Энэхүү стратегийн хэрэгæилтийг ОХУ-ын Ерөнхийлөг÷ийн удирдлага дор 
төрийн эрх ìэдэл, байгууллага, иргэний нийгìийн байгууллагуудын улс төр, зохион 
байгуулалт, нийгэì-эдийн засаг, эдийн засгийн харилöаа, хаìтын аæиллагааг стратегийн 
төлөвлөлтийн хүрээнд боловсруулсан хууль эрх зүй, ìэдээллийн, öэргийн, тусгай болон 
бусад арга хэìæээнүүдийг öогö байдлаар хэрэгæүүлэх заìаар төлөвлөгөөт байдлаар 
хангана. 

104. Үндэсний стратегийн тэргүүлэх зорилтуудын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилтыг 
ОХУ-ын үндэсний аюулгүй байдал, нийгэì, эдийн засгийн хөгæлийг хангах ÷иглэлээр 
стратеги төлөвлөлтийн бариìт би÷иг, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, тохируулах, 
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шаардлагатай нөөöийн дэìæлэг үзүүлэх  хэрэгæүүлэх заìаар шийдвэрлэнэ.

105. Энэхүү Стратегийн хэрэгæилтэд тавих хяналтыг ОХУ-ын Ерөнхийлөг÷ийн 
тогтоосон үндэсний аюулгүй байдлын төлөв байдлын үзүүлэлтүүдийн үндсэн дээр 
үндэсний аюулгүй байдлын байдалд хийх төрийн хяналт шалгалтын хүрээнд хэрэгæүүлнэ. 
Ийì хяналтын үр дүнг ОХУ-ын Аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн би÷гийн даргын 
ОХУ-ын Ерөнхийлөг÷ид үндэсний аюулгүй байдлын байдал, түүнийг бэхæүүлэх арга 
хэìæээний тухай æил бүрийн тайланд тусгана.

106. Энэхүү Стратегийн хэрэгæилт нь ОХУ-ын үндэсний аюулгүй байдал, 
нийгэì-эдийн засгийн хөгæлийг хангах ÷иглэлээр төрийн захиргааны болон стратеги 
төлөвлөлтийн тогтолöоог боловсронгуй болгоход ÷иглэнэ.

***

Энэхүү стратегийг хэрэгæүүлэх нь Оросын ард түìнийг аврах, хүний нөөöийг 
хөгæүүлэх, иргэдийн аìьдралын ÷анар, сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэх, улс орны батлан 
хаìгаалах ÷адавхыг бэхæүүлэх, Оросын нийгìийн эв нэгдэл, эв нэгдлийг бэхæүүлэх, 
үндэсний хөгæлийн зорилтод хүрэх, өрсөлдөх ÷адвар, ОХУ-ын олон улсын нэр хүндийг 
нэìэгдүүлэхэд дэìæлэг болно.


