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ӨмнӨТгӨл

 Мэдээллийн технологийн дэвшлийн ачаар төрийн болон 
хувийн байгууллагаас мэдээлэл, үйлчилгээ авах, арилжаа наймаа 
хийх, бусадтай харьцах, мэдээлэл түгээх зэргийг цахим орчинд 
гүйцэтгэх хэрэгцээ, шаардлага  улам бүр нэмэгдсээр байна. Энэ 
нь цаг хэмнэх, хүнд суртлыг бууруулах, хэрэгцээтэй мэдээлэл, 
үйлчилгээг түргэн шуурхай хүртэх зэрэг олон давуу талыг бий болгож 
буй боловч, цахим гэмт хэргийн золиос болох, ажил мэргэжлийн 
болон хувийн мэдээллээ бусдад алдах зэрэг эрсдэлийг мөн бий 
болгосоор байна. Ялангуяа сэтгүүлчдийн хувьд үндсэн ажил, 
үүргээ гүйцэтгэх явцад интернэтээс мэдээлэл эрж хайх, нягтлан 
шалгах, цахим орчинд эх сурвалжтай харьцах, эх сурвалжийн 
болон өөрийн мэдээллийг хадгалж, хамгаалах хэрэгцээ өдөр 
бүр гардаг. Тийм ч учраас өөрийн болон эх сурвалжийн аюулгүй 
байдлыг хангах арга боломжид суралцах нь сэтгүүлчдийн хувьд 
нэн чухал  шаардлагатай болоод байна.  
 Энэхүү хэрэгцээ шаардлагыг харгалзаж бид орчин үеийн 
сэтгүүлчид цахим болон хүрээлэн буй бодит орчинд аюулгүй 
байдлаа хангаж ажиллахын тулд  зайлшгүй мэдэх шаардлагатай 
зарим мэдээлэл, зөвлөмжийг энэхүү гарын авлагад эмхэтгэв. 
Тухайлбал цахим орчинд хувийн мэдээлэл, нууц үг, ажил 
мэргэжлийн мэдээллийг хамгаалах, эрсдэлтэй орчинд, тухайлбал 
гамшгийн нөхцөл байдалд хэрхэн ажиллах, жагсаал үймээн 
самууны үеэр анхаарах зүйлсийг хүргэхийг зорилоо.
 Энэхүү гарын авлагыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Ардчиллын Сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Хэвлэлийн 
Хүрээлэнгийн багш, судлаачдын баг бэлтгэв. 

2021 оны 6 дугаар сар
Улаанбаатар хот

1. ЦАХим Аюулгүй бАйдАл

Цахим аюулгүй байдал ба хувийн нууцлал

Сэтгүүлч Та цахим орчинд  
мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангаж сурах нь 
онцгой чухал ач 
холбогдолтой. Учир нь Та 
зарим хялбар дүрмийг дагаж 
хэвшвэл ихээхэн цаг хугацаа,  
хүч хөдөлмөр зарцуулж 
бүтээсэн мэдээллээ бусдад 
алдахаас сэргийлж, ажлын 
шаардлагаар бусадтай 
аюулгүй харьцаж, 

мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах боломжтой болно. 
Түүнчлэн садар самуун, цахим гэмт хэрэг, луйвар, фишинг, хулгай, 
кибер довтолгоо гэт мэт эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалахын тулд 
дараах зөвлөмжүүдэд анхаарлаа хандуулна уу. 

1. Хувийн мэдээллээ нууцал
Өөрт хамаарал бүхий мэдээллээ цахим орчинд бусдад 
дамжуулахдаа болгоомжтой хандаарай. Хувийн мэдээлэл гэдэгт 
овог нэр, нас хүйс, ажилладаг газар, албан тушаал, өөрийн болон 
гэр бүлийн гишүүдийн төрсөн он, сар, өдөр гэх зэрэг тантай 
хамааралтай мэдээлэл орно. Цахим гэмт хэрэгтнүүд багахан 
хэмжээний мэдээллээр ихээхэн хохирол учруулах чадамжтай 
байдгийг анхаараарай. Цахим орчинд санал асуулгын хуудас, 
маягт бөглөх тохиолдолд хуваалцаж буй мэдээллээ хэнд, 
ямар зорилгоор өгч буйгаа хянах нь зүйтэй. Мэдээлэл авч буй 
байгууллагыг та хэр сайн мэдэх вэ? Уг байгууллага нь итгэл 
үнэмшилтэй, хаяг байршил нь тодорхой, тогтвортой ажиллаж буй, 
таны сайн мэдэх газар бол зарим мэдээллээ, тухайлбал овог нэр, 
утас, и-мэйл хаягаа бүртгүүлж, үйлчилгээ, мэдээлэл авах нь байж 
болох хэвийн зүйл. Гэвч огт сонсож байгаагүй, хаана, ямар үйл 
ажиллагаа эрхэлдгийг нь мэдэхгүй, мөн танаас авч буй мэдээллийг 
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ямар зорилгоор ашиглах нь тодорхойгүй нөхцөлд хувийн мэдээлэл 
өгөхөөс болгоомжлох хэрэгтэй. Зарчмын хувьд аливаа мэдээллийг 
бусадтай хуваалцахын өмнө болзошгүй эрсдэл, сөрөг үр дагаврыг 
тооцож, зөв шийдвэр гаргаж сурах нь чухал ач холбогдолтой юм.
2. нийтэлсэн мэдээллээ хэнд харуулахаа тохируулах
Цахим орчинд үлдээсэн мэдээллийн ул мөр хэзээ ч арилдаггүй 
учир бид өөрсдийнхөө хувийн нууцлалыг хянах, цахим орчинд 
нэр хүнд, итгэл үнэмшлээ хамгаалах зарим аргуудаас суралцах 
хэрэгтэй. Нийгмийн мэдээллийн сүлжээнд нийтэлсэн мэдээллээ хэнд 
зориулахаа сонгох тохиргоо байдаг. Эдгээр тохиргоо нь нийгмийн 
мэдээллийн сүлжээний мета өгөгдөлд бүртгэгддэг. Мета өгөгдөл 
гэдэг нь хэрэглэгчийн нийгмийн сүлжээний платформд нэвтэрсэн 
хугацаа, нэвтрэх үеийн байршил, онлайн холболтын тухай болон бусад 
мэдээллийг агуулдаг. Нийгмийн мэдээллийн сүлжээний платформ 
бүрийн хувийн нууцлалын тохиргоо харилцан адилгүй. Тийм учир 
хэнд өөрийн мэдээллийг хуваалцахаа та өөрөө шийдэж болно. 

Тухайлбал, Фейсбүүкийн хувьд түүнд 
байршуулсан мэдээллийг олон нийтэд 
нээлттэй, зөвхөн найзуудын найзуудад, эсвэл 
өөрийн найзуудад, зарим тохиолдолд зөвхөн 
сонгосон цөөн найзад харуулах боломжтой. 
Үүний тулд Фэйсбүүк хаягаа нээж, баруун дээд 
булангийн гурвалжин тэмдэг дээр дарж, 
Settings & Privacy тохиргоог сонгоорой. 
Эндээс Settings  - Privacy - Your Activity (Таны 

үйлдэл) - Таны постуудыг хэн харж болох вэ? (Who can see your 
future posts?) -д шилжиж, хүссэн сонголтоо хийж тохируулна.

3. Хакер таны нууц үгийг хэрхэн мэддэг вэ?
Хакерууд хэрэглэгчдийн хувийн нууц үгийг хэрхэн олж авдаг 
талаар сэтгүүлчид мэдэж байх ёстой. Хэд хэдэн арга байдаг. Үүний 
нэг бол инженерчлэлийн арга буюу хэн нэгнийг нууц үгээ бусдад 
мэдээлэхэд хүргэдэг луйвар юм. Хакер хэн нэгний бүртгэлтэй 
платформ, эсвэл веб сайтаас хууль ёсны дагуу явуулсан мэт 
харагдах цахим шууданг илгээх байдлаар бусдын нууц үгийг 
мэдэж авдаг. Уг цахим шуудангаар тухайн хүнд ямар нэг холбоос 
илгээж, үг холбоосыг идэвхжүүлж, хэрэглэгчийн нэр ба нууц үгээр 
нэвтрэхийг хүснэ. Ийнхүү тухайн хүн холбоосоор нэвтэрч, өөрийн 
хаяг, нууц үгийг ашигласнаар хакерт мэдээллээ өгч буй хэрэг юм. 
Хакерууд зарим үед “password123”, “test” гэх мэт нийтлэг үгээр, 
эсвэл тухайн хүний овог нэр, Фейсбүүк дэх төрсөн он сар өдөр, 
магад утасны дугаараар нууц үгийг таахыг оролддог. Хувийн нууц 
үгийг мэдэж авахын тулд хакеруудын ашигладаг өөр нэг арга бол 
“муйхар хүч” хэмээх дайралт юм. Хакер төрөл бүрийн нууц үгийг 
олон янзаар туршиж оруулах замаар бидний бүртгэлд нэвтрэхийг 
оролдох замаар муйхар хүчний дайралт хийнэ гэсэн үг. Хакер 
“муйхар хүч” дайралтыг гар аргаар хийж болохоос гадна боломжит 
бүх нууц үгийн хослолыг автоматаар хайж олдог компьютерын 
программыг ашиглаж болно. Жишээлбэл, нэвтрэх зөв кодыг олох 
хүртэл боломжит бүх нууц үг, эсвэл төрөл бүрийн үсэг болон тооны 
хослолоос бүрдсэн нууц үгийн багцыг ашигладаг. Таны нууц үг 
“amar123”, “password” зэрэг байж болох нууц үгийн жагсаалтад 
орсон бол түүнийг программын аргаар илүү түргэн олж чадна. 
Хакер бидний талаар илүү сайн мэддэг бол дайралт нь илүү 
оновчтой, боловсронгуй болдог. Жишээлбэл, хакер таны нохойг 
Хасар гэдгийг мэддэг бол “Khasar” гэсэн үгийг төрөл бүрийн тоон 
төгсгөлтэйгөөр (“Khasar629”, “Khasar3020” гэх мэт) оруулж, нууц 
үгийг таахыг оролдоно гэсэн үг. 
4. Хүчтэй нууц үг ашигла
Цахим орчинд бидний хамгаалах ёстой чухал зүйл бол нийгмийн 
мэдээллийн сүлжээний хувийн хаяг буюу сошиал аккаунт юм. 
Тэдгээрийг аюулгүй байлгах хамгийн чухал зүйл бол мэдээж нууц үг. 
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Нууц үг хэдий чинээ хүчтэй байна, төдий чинээ аюулгүй гэсэн 
үг. Харамсалтай нь одоо ч гэсэн хүмүүс “12345678” болон 
“password” эсвэл өөрийнхөө болон гэр бүлийнхнийхээ төрсөн 
өдрийг ашигласаар байна. Эдгээр нууц үгийг ашиглахаас аль 
болох зайлсхийгээрэй. Мөн өөрт хамгийн ойр, дотно байдаг 
хүний нэр, төрсөн огноо, эсвэл хүүхдүүдийнхээ төрсөн өдрийг 
агуулсан нууц үг бүү ашиглаарай. Хамгийн сайн нууц үг бол дээрх 
мэдээллээс бусад, зөвхөн таны өөрийн бодож олсон, бусад хүний 
санаанд оромгүй агуулга, холбоо үг байдаг. Жишээлбэл Улаан 
Матар, Бороотой7өдөр гэх мэт. Мөн товчилсон өгүүлбэр буюу 
нууц үг хэллэг ашиглах  нь тоо, тэмдэг оруулсан ганц үгнээс илүү 
баталгаатай. Жишээ нь МНХА (Маргаашийн нар луу хамт аялах 
уу). Эсвэл та нууц үгийн менежментийн программ ашиглаж нууц 
үг үүсгэх, олон янзын нууц үгээ нэг дор найдвартай хадгалах 
боломжтой. Нууц үгийн менежер нь танд сошиал аккаунт бүрд 
өвөрмөц нууц үг үүсгэж өгнө. Ингэснээр таны сошиал аккаунтууд, 
и-мэйлүүдийн нууц үгнүүд амархан тайлагдахааргүй, илүү 
баталгаатай болно. Мөн та тэр бүх нууц үгийг санах албагүй бөгөөд 
ганцхан нууц үгийн менежер аппликейшныхаа нууц үгийг санаж 
байхад хангалттай. Мэдээж  нууц үгийн менежер аппликейшныхээ 
нууц үгийг тайлахад маш төвөгтэй, том жижиг үсэг, тоо болон 
тэмдэг орсон байдлаар зохиогоорой. 

Хэрэв та Нууц үг санах найдвартай аппликэйшн хайж байгаа бол 
дараах нууц үгийн менежер аппликейшнуудыг туршаад үзээрэй.

	LastPass 
	KeePass 
	Dashlane
	Roboform
	1Password

Ямар ч нууц үгийн менежер аппликейшн ашигласан нууц үгээ 
тогтмол буюу жилд хэд хэдэн удаа сольж байх нь цахим хаяг, 
мэдээллээ хамгаалах чухал алхмуудын нэг юм. 

5. Холбоос, зар сурталчилгаанд болгоомжтой хандаарай
Холбоос, зар сурталчилгаа, эсвэл нийгмийн мэдээллийн сүлжээн 
дэх агуулга, холбоос дээр дарахдаа болгоомжтой байх хэрэгтэй. 
Хэрэв аль нэг холбоосоор орж, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг 
хүсвэл тухайн мэдээллийн URL хаяг уг мэдээллийн эх үүсвэртэй  
таарч байгаа эсэхийг шалгах шаардлагатай. 

Хаягийг дахин оруулах, 
эсвэл веб сайтаас хайхад 
ижилхэн гарч байгаа 
эсэхийг анхаарах хэрэгтэй. 
Ингэхдээ тухайн сайт 
хамгаалалтын системтэй 
эсэхийг мэдэх нь чухал. 
Энэ нь, тухайлбал, SSL/TSL 
байж болох бөгөөд тухайн 
домэйн хаяг буюу вебийн 
хамгаалалтын систем юм. 
Хамгаалалтын систем 
ажиллаж байгаа эсэхийг 

нягтлахын тулд URL зам дээр цоожны зураг байгаа эсэхийг 
анзаараарай. Ийм хамгаалах системтэй сайт дээр ажиллаж  байхад 
хакер танд хуурамч холбоос илгээх боломжгүй байдаг. Эсрэгээрээ, 
хамгаалалтгүй веб сайтад нэвтэрч орох шаардлага гарвал уг сайтад 
өөрийн сошиал (нийгмийн мэдээллийн сүлжээний ) хаяг, нууц үгээ 
ашиглахаас зайлсхийх нь зүйтэй.
Интернэтээс .exe, .pkg, .sh, .dll, эсвэл .dmg өргөтгөлтэй гүйцэтгэх 
файлыг татаж авах шаардлага гарвал сайтар бодож, зөвхөн 
найдвартай эх сурвалжаас татаж суулгаарай. Заримд тохиолдолд 
тэдгээр нь буруу үйлдэлтэй байж болдог. Жишээлбэл, хэн нэг 
нь бусдын хатуу дискийг арилгах, эсвэл хуурамч хөтөч суулгах 
гүйцэтгэх бичвэрийг агуулж болно. Ийм учраас эдгээр өргөтгөл 
бүхий файлыг зөвхөн найдвартай эх сурвалжаас татах ёстой. 
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Хөнөөлт программ ажиллахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд 
вирусийн эсрэг программ хангамжийг ашиглаж болно. Вирусийн 
эсрэг зарим программ (тухайлбал, Windows орчинд Microsoft 
хамгаалалтын программууд) компьютертой хамт ирдэг; Apple 
компьютер дээрх зарим үйлдлийн систем найдваргүй эх 
сурвалжаас программ хангамж татах боломжийг хаах аюулгүйн 
тохиргоотой байдаг. Эдгээр тохиргоог хийхээс өмнө сайтар 
бодоорой. Тухайлбал, Таны зочилж буй веб сайтууд Таныг хэн 
болохыг мэдэж авахаас хамгаалах, эсвэл Таны цахим орчин дахь ул 
мөрийг мөшгөх нь түгээмэл. Үүнээс хамгаалдаг нэмэлт хэрэгслийг 
(plug-in) дээрх тохиргоогоор мөн хааж орхих боломжийг харгалзан 
үзэх хэрэгтэй. Мөн зарим нэмэлт (plug-in) дүрс бичлэг үзэх боломж 
зэрэг веб сайтын ажиллагааг хязгаарладаг гэдгийг бодолцоорой. 
Нийгмийн мэдээллийн сүлжээнд болон  хортой хуудасны 
холбоосоор санамсаргүй нэвтрэх, хөнөөлтэй файл татаж авч 
өөрийн компьютерт суулгах эрсдэлтэй зэрэгцэн и-мэйл фишингийн 
халдлагад  өртөх боломж хүн бүхэнд түгээмэл тохиолддог. И-мэйл 
фишинг буюу таны мэдээллийг хулгайлах зорилготой и-мэйл 
гол төлөв  “Хүндэт харилцагч танаа”, “Нэхэмжлэхийн дагуу 
төлбөр хийв”, “Таны и-мэйл хаягийн багтаамж дүүрсэн байна” 
гэх мэт, Танд чухал санагдах гарчигтай, итгэлтэй байж болохуйц 
байгууллагын дүрээр ирдэг. 
Тэдгээр и-мэйл буюу Спам (spam) нь ихэнх тохиолдолд ямар нэг 
холбоос, эсвэл хавсралт илгээдэг бөгөөд уг холбоос дээр дарах, 
хавсралтыг нээж үзэх нь Таны компьютерт хортой програм суулгах, 
хувийн мэдээллийг хулгайлах, үйлдлийн системийг гацаах зэрэг 
аюулыг шууд дагуулдаг. Спамын шүүлтүүр нь ийм төрлийн захиаг 
хэрэглэгчийн цахим шуудангийн хайрцагт орж ирэхээс сэргийлдэг 
боловч Та өөрөө сэжиг бүхий и-мэйл хаягийг шалгах,  утга агуулгыг 
нягтлах, үл таних этгээдээс ирсэн хавсралт болон холбоосыг аль 
болох нээхгүй байхад анхаарах нь чухал. Фишинг халдлагын 
талаар дараах бүлэгт илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно.

6. Төхөөрөмжийн үйлдлийн систем хамгаалагдсан эсэхийг шалгах 
Microsoft компанийн Windows нь бидний хамгийн түгээмэл 
ашигладаг үйлдлийн систем гэж хэлж болно. Тэгвэл энэ үйлдлийн 
системийн сүүлийн хувилбар буюу Windows 10 нь өөр дээрээ 
вирус хамгаалах программтай. Энэ систем Интернэтэд холбоотой 
үед идэвхтэй байдаг боловч автоматаар шинэчлэгдэж /update/ 
байгаа эсэхийг шалгаарай. Автоматаар шинэчлэл /update/ хийхээр 
тохируулаагүй бол дараах алхмыг хийж, өөрийн төхөөрөмжид 
илэрч болзошгүй аюулгүйн цоорхойг засварлаж байгаарай.  
А. Зурагт үзүүлснээр Start-цэсээс Windows Security гэж хайж 
хамгаалалтын систем рүү нэвтэрнэ. 

б. Үүний дараа зурагт үзүүлсний дагуу Virus & threat protection 
сонголт зөв тэмдэгтэй буюу ногоон бөөрөнхий дотор цагаан өнгөөр 
зөв тэмдэг байгаа эсэхийг шалгаарай. Virus & threat protection гадна 
бусад тохиргоонууд зөв тэмдэглэгээтэй байвал таны үйлдлийн 
систем хэвийн хамгаалалттай байна гэсэн үг. Хэрвээ тийм биш 
буюу шар анхаарлын тэмдэг байвал бүрэн бус хамгаалалт, улаан 
бөөрөнхий дотор хэрээстэй байвал аюултай гэдгийг анхааруулж 
байгаа дохио тул дараагийн зөвлөмжийн дагуу зөв тэмдэг болгож 
өөрийнхөө төхөөрөмжийг аюулгүй байлгаж хэвшээрэй.  
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В. Үүний тулд Virus & threat protection хэсэг дээр дарж орсны дараа 
сумаар заасны дагуу Manage settings хэсэг рүү орно.

г. Дараагийн алхам бол real-time protection тохиргоо On идэвхтэй 
байх хэрэгтэй. Хэрвээ off байвал баруун тийшээ татаж on болгоорой. 
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7. Хоёр шатлал бүхий баталгаажуулалтыг ашиглах
Хоёр шатлал бүхий баталгаажуулалт буюу two factor authentication 
хамгаалах тохиргоог ашиглаж хэвшээрэй. Ингэснээр Таны сошиал 
аккаунт руу өөр хэрэгслээс нэвтрэх оролдлого бүрд утас, эсвэл 
и-мэйл хаягаар тусгай код авч, нууц үгээ хийсний дараа тухайн 
кодоор нэвтрэх тохиргоо юм. Жишээ нь: Таны Фейсбүүк хаягаар 
өөр төхөөрөмжөөс оролдлого хийх төдийд Танд баталгаажуулах 
хүсэлт ирнэ гэсэн үг. Хоёр шатлалт баталгаажуулалтыг ашиглах 
тохиргоог дараах алхмын дагуу хийгээрэй. 

Фейсбүүк дээр Хоёр шатлал бүхий баталгаажуулалт хийх
Алхам 1. Доошоо дарсан суман дээр дарж Settings & Privacy гэсэн 
цэсийг сонгоно.

Алхам 2. Үүний дараа Security and Login цэсийг сонгоно.  

 

Алхам 3. Дараагийн алхам бол хулганы голын товч болох скроллыг 
доош нь гүйлгээд two factor authentication-ы цэсээс edit товчийг 
сонгоно. 

Алхам 4. Үүний дараа давхар хамгаалалт хийх 3 хэлбэрээс сонголт 
хийнэ. Энэ удаа танд текст мессеж хэлбэрийн хамгаалалтыг санал 
болгож байна. Энэ нь гар утсанд мессеж ирнэ гэсэн үг юм.

Алхам 5. Текст хэлбэрийн баталгаажуулалтын дараагийн алхам 
бол утасны дугаараа бүртгүүлэх. Таны нэр дээр бүртгэл байдаг 
утасны дугаараа бүртгүүлэхээ бүү мартаарай. 
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Алхам 6. Үүний дараа 6 оронтой тоо оруулахыг санал болгох 
бөгөөд мессежээр ирсэн тоог доорх талбарт оруулна.

Алхам 7. Мессежээр ирсэн тоог оруулж үргэлжлүүлэх товч 
дарснаар энэ тохиргоо амжилттай дуусна. Ингэснээр таны 
Фейсбүүк давхар хамгаалалттай болно.

Твиттер дээр хоёр шатлал бүхий баталгаажуулалт хийх
Алхам 1. Улаан дөрвөлжин доторх 3 цэнхэр зураас товчийг  дарж 
тохиргооны хэсэг рүү орно. 

Алхам 2. Тохиргооны хэсгээс Settings and Privacy-г сонгоно. Тэднээс 
account сонголтыг хийнэ. 
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Алхам 3. Дараагийн алхам бол Account хэсгээс Security цэсийг 
сонгоно. 

Алхам 4. Security цэс дээр дараад two factor authentication-
тохиргоо руу орно. 

   

Алхам 5.  Текст мессеж хэсгийг сонгоно. Үүний дараа гар утсанд 
мессеж хүлээн авах send code товчийг дарна.

  

Алхам 6. Таны утсанд мессежээр ирсэн кодыг оруулаад next 
товчийг дарснаар энэ тохиргоо амжилттай болно. 

    

   
Инстаграм дээр хоёр шатлал бүхий баталгаажуулалт хийх

Алхам 1. Профайл руу ороод гурван зураас бүхий тохиргооны 
хэсэг дээр дарахад баруун буланд settings хэсэг гарч ирнэ.
Алхам 2. Settings дотроос security цэс рүү орно. 
Алхам 3. Two factor authentication гэсэн сонголтыг хийнэ. 
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Алхам 4. Add extra security to your account цэсээс GET STARTED 
цэсийг сонгоно. 
Алхам 5. Add phone number утасны дугаараа оруулж next товчийг 
дарна.
Алхам 6. Таны гар утсанд ирсэн 6 оронтой тоог оруулж Done гэж 
дарна.

  
Алхам 7. Хамгийн сүүлд Done товчийг дарснаар таны Инстаграм 
давхар хамгаалалттай болно гэсэн үг. 

 

8. Хамгаалалтгүй Wi-Fi ашиглахаас зайлсхийх 

Хамгаалалтгүй Wi-Fi гэдэг нь ямар нэгэн нууц үг ашиглахгүйгээр 
шууд нэвтэрч болох сүлжээ юм. Ийм сүлжээнд хэн бүхэнд 
нээлттэй нь давуу боловч, хэрвээ хакер нэвтэрсэн тохиолдолд 
таны мэдээллийг хуулж авах боломжтой байдаг. Тиймээс 
шаардлагагүй тохиолдолд хамгаалалтгүй нийтийн Wi-Fi-д 
хандахаас зайлсхийхийг хичээгээрэй. Хэрэв та нийтийн сүлжээнд 
заавал нэвтрэх шаардлагатай бол тухайн сүлжээг ашиглаж 
байхдаа регистрийн дугаар, дансны дугаар гэх мэт чухал мэдээлэл 
оруулахаас зайлсхийгээрэй. 

9. Өөрт буй файл, баримт, мэдээллийг хуулбарлан хадгалах
Та гар утсаа алдах, компьютер 
тань эвдрэх, эсвэл ямар нэгэн 
цахим халдлагад өртөж бүх 
мэдээллээ алдах, ашиглах 
боломжгүй болох, хортой 
программын (таны мэдээллийг 
хуулах, үйлдлийн систем 
доголдуулах программ) хохирогч 
болбол нэгэнт алдсан мэдээллээ 
олж авах боломжгүй болох 
магадлалтай. Ийм эрсдэлд бэлэн 

байхын тулд та гар утас, компьютер дээрх файл, зураг, мэдээллийн 
хуулбарыг тогтмол хугацаанд шинэчилж, тусад нь хадгалж байх 
хэрэгтэй.  
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Тийнхүү хадгалахдаа зөөврийн хард ашиглаж болохоос гадна, 
үүлэн технологи ашиглан зарим энгийн онлайн серверт хадгалж 
болно. Тухайлбал Google drive, Dropbox ашиглах боломжтой. 

10. Санхүүгийн мэдээлэлдээ хянамгай хандах
Цахим орчинд 
санхүүгийн мэдээлэл, 
банкны картын дугаараа 
ашиглахдаа анхаарал 
болгоомжтой хандах  
хэрэгтэй. Аль нэг цахим 
хуудаснаас ямар нэгэн 
худалдаа хийх хэрэгцээ 
гарвал, тухайн хуудасны 
хаяг нь (URL) «https: //» 

гэж эхэлсэн эсэхийг баталгаажуулж URL холбоосны урд цоожны 
зураг байгаа эсэхийг шалгаарай. 
https:-ийн төгсгөлд байгаа «s» нь таны холболт шифрлэгдэн 
хамгаалагдсаныг  харуулдаг.
Дээрх тэмдэг байхгүй вэбсайтаас худалдаа бүү хийгээрэй. Хэрвээ 
танд “https:” гэдэг хэсэг харагдахгүй бол сайтын холбоосыг хуулж 
/Copy/ оффисын программ дээр тавиарай /paste/. Ингэж “s” үсэг 
байгаа эсэхийг нягталж болно. 
Хамгаалалт бүхий сайтаас худалдаа хийсэн ч гэсэн мэдээллээ 
хадгалж үлдээх эсэх дээр хянамгай, болгоомжтой байх нь зөв. 
Хэрэв та компьютер, гар утас, зөөврийн бусад хэрэгслээ өөр 
хүнтэй хуваалцдаг, дамжуулан хэрэглэдэг, эсвэл ажил, сургуулийн 
компьютер дээрээс худалдаа хийх бол банкны мэдээллээ тухайн 
төхөөрөмж дээр сануулж үлдээхгүй  байхад заавал анхаараарай. 

11. гэр бүлийн гишүүдэд цахим аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг олгох
Цахим аюулгүй байдал гэдэг ойлголтын талаар та ганцаараа 
мэдлэгтэй байх нь хангалтгүй. Та гэр бүлийн бусад гишүүддээ ч 
энэ талын тодорхой мэдлэг ойлголт өгөх нь чухал. Учир нь таны 

гэрт нээлттэй байгаа 
компьютер дээр 
ирсэн “аюултай” 
и - м э й л и й г 
с а н а м с а р г ү й 
тохиолдлоор нээх, 
эсвэл таны утсаар 
хүүхэд тань тоглож 
байгаад тоглоомын 
дундуур гарах 

реклам сурталчилгаа дээр дарснаас  төхөөрөмжид чинь вирус 
халдах, мэдээллээ алдах боломжтой. Үүнээс сэргийлэхийн тулд 
и-мэйл ирсэн мэдэгдэлд шууд хариу үйлдэл үзүүлж болохгүй 
гэдгийг таны компьютер болон гар утсыг тань ашиглаж байгаа гэр 
бүлийн бүх гишүүндээ сануулах хэрэгтэй. 

Кибер довтолгоо буюу фишинг

“Phishing” гэдэг  
нэр томьёог 
1995 оны үеэс 
цахим ертөнцөд 
а ш и г л а ж 
эхэлжээ. Энэ 
бол хэрэглэгчид 
рүү и-мэйл 
илгээж нууц үг, 

санхүүгийн болон хувийн мэдээллийг авах зорилго бүхий кибер 
довтолгооны нэг хэлбэр юм. Нэг үгээр хэлэхэд, хэрэглэгчийн цахим 
орчны аюулгүй байдлын талаарх мэдлэггүй байдлыг ашиглан, 
тухайн хүний хувийн мэдээллийг хулгайлах, хувь хүнийг тандан 
тагнах, цаашлаад санхүүгийн гэмт хэрэг үйлдэх зорилготой байдаг.   
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Spear phishing буюу “Жад өгөөш” 

Spear phishing буюу 
“жад өгөөш” нь 
тодорхой нэгэн бүлэг 
хүмүүст буюу хувь 
хүн, байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, тасаг 
хэлтэст и-мэйлээр 
“өгөөш” илгээх 
замаар хувийн 
мэдээллийг нь хуурч 

авах арга юм. Жишээлбэл: Санхүүгийн хэлтсийн бүх хүнд хандсан 
захидал хэлбэрээр итгэл үнэмшил төрүүлж, компьютерийн 
сүлжээнд нэвтрэх боломж бий. Жишээлбэл и-мэйл үйлчилгээ 
үзүүлж буй албан ёсны компаниас илгээсэн, и-мэйл хаягийн 
багтаамж дүүрсэн, эсвэл хаяг ашиглах хугацаа дууссан тул 
холбоосоор нэвтэрч и-мэйлийн багтаамжаа сайжруулах, хаягаа 
сунгах зэрэг хүсэлт байж болно. Эсвэл нэхэмжлэхийн дагуу төлбөр 
хийгдсэн тул төлбөрийн мэдээллийг нягталж баталгаажуулна уу 
гэх и-мэйл байж бас болно. Spear phishing буюу “жад өгөөш” нь 
байгууллагын аль нэг ажилтны гаргасан “бяцхан” алдаан дээр 
дөрөөлж ноцтой үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм. Өөрөөр хэлбэл 
“өгөөш” буюу хортой холбоосыг нээж үзсэн хүн байгууллагын 
компьютерийн сүлжээнд хортой программ суулгах үйлдлийг 
гүйцэтгэсэн байдаг. Хортой программ гэдэг нь Интернэтийн 
орчинд автомат “бот”-уудтай холбогдож таны мэдээллийг хакер 
руу дамжуулах үүрэгтэй программ юм. 

1. Whaling attack-“Халим агнах”
Whaling attack буюу “халим агнах” гэдэг фишингийн өөр нэг төрөл 
бөгөөд энэ халдлага нь зорилгын хувьд гүйцэтгэх захирал, санхүү 
хариуцсан захирал зэрэг аливаа байгууллагын удирдлага, мөнгө 
санхүүтэй холбоотой албаны хүмүүс рүү чиглэсэн байдаг. 

“Гүйцэтгэх захирлын 
луйвар” гэж нэрлэдэг энэ 
довтолгоо нь кибер гэмт 
хэрэгтнүүд хэн нэгэн 
чухал хүн, магадгүй 
татварын байцаагчийн 
дүрд тоглон, харилцаж 
эхлэх бөгөөд мөнгө 
шилжүүлэх, нууц 
мэдээллээ бөглөх, 
өөрийнх нь явуулсан 

холбоосоор нэвтрэн орохыг санал болгох зэрэг тодорхой 
үйлдлүүдийг хийдэг. Тэд хулгайлсан мэдээллээ ямар ч зорилгоор, 
тухайлбал, олон улсад арилжааны нууц мэдээллийг задлах, 
хувьцааны үнийг савлуулах, тагнуулын үйл ажиллагаанд гэх 
зэргээр ашигладаг байна.

Кибер довтолгооноос өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ?
Кибер төрлийн довтолгоо нь и-мэйлээр ирдэг учир энэхүү төрлийн 
довтолгоог хамгаалалтын систем ихэнхдээ таньж чаддаггүй, 
хүндрэлтэй байдаг. Бид хүссэн ч, эс хүссэн ч фишинг мэйл ирсээр 
байдаг. Энэхүү довтолгооноос бид өөрсдийгөө хамгаалахын тулд 
фишингээс хамгаалах дадал хэвшлийг бий болгох хэрэгтэй. Та 
доорх аргуудыг ашиглан фишинг довтолгооноос сэргийлээрэй.

1. И-мэйл хаягт баталгаажуулалт хийж байх
Ямар ч и-мэйлийг нээхдээ илгээгч тал тухайн и-мэйлийг тан руу 
илгээх ёстой байсан эсэхийг бодож үзэх хэрэгтэй. Ихэнх нэр хүндтэй 
байгууллагууд болон банкууд хэрэглэгчдээсээ  хувийн бүртгэлтэй 
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холбоотой мэдээллийг и-мэйлээр тодруулдаггүй. Хэрвээ танд 
эргэлзээ төрвөл тухайн байгууллагын сайт руу орж чат болон 
утасны дугаараар нь холбогдон мэдээлэл илгээсэн эсэхийг лавлан, 
баталгаажуулах нь зүйтэй. Та өөрийн танил, найз нөхөд, бизнесийн 
түншүүдээсээ ирсэн и-мэйлд ч мөн адил сэрэмжтэй хандах хэрэгтэй. 
Ихэнх халдлага үйлдэгчид нь ойролцоо ижил төстэй харагдах 
домэйн нэр, и-мэйл хаягаар дамжуулж фишинг и-мэйл илгээдэг. 
Жишээ нь: Та өөрийн санхүүгийн албаны finance@spacemedia.
mn гэсэн хаягаас и-мэйл хүлээж авах ёстой бол хуурамч и-мэйл нь 
“spacernedia.mn” домэйнтэй ирж болдог. “r” болон “n” хоёр үсэг 
нийлээд “m” тэй төстэй харагдаж байгааг хальт гүйлгээд харсан 
хүлээн авагч бараг л анзаарахгүй. Мөн finance.spacemedia.mn@
outlook.com гэсэн хаяг орчихсон явж байхад хүмүүс анзаарахгүй 
өнгөрөх тохиолдол ч гардаг.

2. Хавсралт болон холбоосыг шалга
Х о р т о й 

п р о г р а м м а а с 
сэргийлэхийн тулд 
үүнийг илгээж буй 
хүмүүс ямар арга 
ашиглан түгээж 
байгаа талаар 
мэдэх хэрэгтэй.  
Тэдний ашигладаг 

хамгийн түгээмэл арга и-мэйлээр ямар нэгэн холбоос илгээж, 
нэвтрэхийг санал болгодог. Ихэнх и-мэйл системүүд гаднаас ирж 
байгаа болон тухайн хэрэглэгчээс гадагшаа гарч байгаа и-мэйлийн 
агуулгыг “хортой” файл, холбоос агуулагдсан шинжтэй эсэхийг 
шалгадаг нэмэлт программын тусламжтай шүүдэг. Ялангуяа .EXE, 
.JS, .BAT гэх мэт өргөтгөл бүхий файлууд таны комьпютерыг 
удирдах, зайнаас удирдах, гараар оруулсан тэмдэгтийг, тухайлбал 
нууц үг, кредит карт болон банкны мэдээлэл бүртгэх, дотоод 
сүлжээнд хортой файлууд тараах, таны өмнөөс спам цацах зэрэг 

үйлдэл хийх чадвартай байдаг. Иймд сэтгүүлч та үл таних этгээдээс 
ирсэн холбоос, дээрх өргөтгөл бүхий файлд нэвтрэхээс зайлсхийж, 
тухайн захидлын эх үүсвэр буюу хаягийг сайтар шалгаж байх нь 
чухал.

ухаалаг утасны аюулгүй хэрэглээ
Ухаалаг утас хэрэглэх нь олон давуу талыг олгодог боловч тэр 
хэмжээгээр мөн эрсдэл дагуулж байдаг. Байршил илрүүлэгч GPS 
функц асаалттай байх нь таны үйлдэл, хөдөлгөөн, ажиллаж байгаа 
байршлыг хөндлөнгийн этгээдүүдэд мэдээлж, байдаг. Утасныхаа 
Wi-Fi-г идэвхжүүлснээр уг сүлжээгээр дамжуулан таны гар утас 
халдлагад өртөмтгий болох, улмаар утсан дахь бүх мэдээлэл 
ойролцоох хакеруудад нээлттэй болох эрсдэл бий. Тиймээс ухаалаг 
утсаа хэрэглэж байх үедээ, хэрэв шаардлагагүй бол Wi-Fi болон 
байршил илрүүлэгчийн тохиргоог идэвхгүй болгох нь хамгийн 
сайн арга мөн. Түүнчлэн ухаалаг утсанд агуулагдах мэдээллийг 
хамгаалах хамгийн сайн арга бол түлхүүр үгээр шифрлэх, эсхүл 
нэрээ нууцлан сүлжээний орчинд ажиллах нь зүйтэй.
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Ухаалаг утсаар олон нийтийн сүлжээнд ажиллах нь
Ухаалаг утасны iOS болон Android аль аль системд ашиглах 
боломжтой Mozilla Firefox-ийн хөтөч программыг утсандаа 
суулгах. Андройд төхөөрөмж дээр суулгасан Firefox хөтөч нь 
хувийн нууцлалыг хангах нэмэлт сонголттой байдаг. Apple 
төхөөрөмж дээр суулгасан Firefox хөтөч нь хандалтын протокол, 
элдэв сурталчилгаа, тандалтыг хаах боломжтой төдийгүй, таны 
утсан дахь бусад программын нууцлалыг хангах сонголтыг олгоно. 
Ухаалаг утсанд зориулсан албан ёсны программыг сүлжээний 
орчинд ашиглах нь дурын цахим хуудасны хаягт нэр, нууц үг 
хэрэглэж орохоос аюул багатай. 

ухаалаг утсаар бусдад мэдээлэл дамжуулах 
Гар утаснаас мэдээ, зурвасыг аюулгүй дамжуулах олон 
аппликэйшн байх тул өөрийн хэрэгцээнд зориулан сонгох нь 
зүйтэй. Жишээлбэл мэдээлэл дамжуулах зорилгоор олон нийтэд 
нээлттэй Signal хэмээх аппликейшнийг туршиж үзэж болно. 
Signal нь таны хандсан хэрэглэгчид мэдээ, зурвас, зурган болон 
видео мэдээллийг шууд дамжуулах бөгөөд, хөндлөнгөөс өөр 
хэрэглэгч таны мэдээлэлд нэвтрэх боломжийг хааж өгдөг учир 
аюулгүй байдлыг сайн хангадаг. Өөрөөр хэлбэл, жишээ нь үүрэн 

телефоны оператор таны мэдээлэл хэнд, хэзээ дамжсан болохыг 
харж болохоос биш ямар мэдээлэл очсоныг харах боломжгүйгээр 
бүрэн шифрлэж дамжуулдаг. WhatsApp аппликейшн нь эцсийн 
хэрэглэгч хүртэл таны мэдээллийг шифрлэн шууд дамжуулдаг  
тул мөн аюулгүйн харьцангуй өндөр зэрэглэлтэй гэж хэлж болно. 
Гэвч та гар утсаа алдсан тохиолдолд таны мэдээлэлд хөндлөнгөөс 
нэвтрэх боломжтойг санаарай. 

Гар утасны нууцлал, шифрлэлт
Apple болон Андройд төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид хувийн нууцтай 
холбоотой асуудлыг онцгойлон үздэг болсон нь таны утсан 
дахь мэдээллийг хөндлөнгийн этгээдээс хол байлгах, аюулгүй 
байдлыг хангах боломжийг нэмэгдүүлсэн сайн талтай. Мөн зарим 
төхөөрөмж аюулгүй байдлыг хангах илүү өндөр түвшний арга 
хэрэгсэл буюу түлхүүр үг ашиглах, хурууны хээгээр нэвтрэх зэргийг 
санал болгож эхэлсэн. Apple компани нүүр царай таних технологийг 
шинээр үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнүүддээ нэвтрүүлснээр таны 
гар утсанд өөр бусад хүн нэвтрэх боломжгүй болж, таны утас 
хаягдсан, хулгайлагдсан ч түүн доторх мэдээлэл алдагдах аюулгүй 
болсон. 

Цахим орчны аюулгүй байдлаа хамгаалах 10 дүрэм
Цахим орчинд хувийн нууц, банкны болон бусад мэдээллээ 
найдвартай хадгалахад юунд анхаарах шаардлагатай байдаг 
талаар та бүхэнд дараах 10 дүрмийг хүргэж байна. Үүнд:
1. Ажил, мэргэжлийн талбарт хувийн мэдээллээ хамгаалах
Ажил хэргийн харилцагчид таны гэр бүлийн байдал, эсвэл таны 
гэрийн хаягийг мэдэх хэрэг байхгүй. Хэрэв шаардлагатай бол тэд 
Таны ажил, болон тантай хэрхэн холбогдох аргыг мэдэж байхад л 
хангалттай. 
2. Нууцлалын тохиргоог идэвхжүүлэх
Интернэтэд мэдээлэл хайх, вэб хөтөч болон ухаалаг утасны 
үйлдлийн системүүдэд ихэвчлэн хувийн мэдээллээ хамгаалах 
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тохиргоо бий. Тиймээс хайлтын түүхээ нууцлах, нийгмийн 
мэдээллийн сүлжээн дэх хувийн нууцын тохиргоо зэргийг 
идэвхжүүлж, байнга ашигла. 
3. Safe Browsing-г дадал болгох
Цахим орчны гэмт хэрэгтнүүд контентуудыг эрээ цээргүй өгөөш 
болгон ашигладаг. Тэд заримдаа хүмүүс зүй бус контентод 
татагдаж, хайж байгаа зүйлээсээ шалтгаалан анхаарал болгоомжоо 
алддагийг мэднэ. Интернэтийн орчинд та хайхрамжгүйгээр ямар 
нэгэн мэдээлэлд нэвтрэхэд л хувийн мэдээллээ алдах эсвэл таны 
төхөөрөмж вируст автах аюултай. Тиймээс аливаа мэдээллийг 
хайхдаа аюулгүй хайлт буюу Safe Browsing, Private Window зэргийг 
ашиглаж хэвшээрэй. 
4. Интернэт холболт тань аюулгүй эсэхийг нягтал
Нийтийн орчинд Интернэтэд холбогдох, жишээлбэл нийтийн 
WIFI ашиглаж байгаа үедээ өөрийн аюулгүй байдлыг хянах 
боломжгүй байдаг. Байгууллагын цахим аюулгүй байдлын 
мэргэжилтнүүд “төгсгөлийн цэг”-үүд буюу хувийн сүлжээ, гадаад 
ертөнцтэй холбогддог газрууд дээр ихээхэн анхаардаг. Таны эмзэг 
“төгсгөлийн цэг” бол нууцлалыг хамгаалах  буюу нийтэд нээлттэй 
бус Интернэт холболт юм. Хэрвээ та банкны дансны дугаар гэх 
мэт хувийн мэдээллээ бусдад дамжуулах шаардлагатай бол 
Интернэтийн илүү аюулгүй сүлжээнд холбогдтолоо хүлээсэн нь 
дээр гэдгийг сануулъя.

5. Аюулгүй VPN холболтыг ашиглах 
Таны ашиглаж буй Интернэтийн сүлжээ  найдваргүй гэж үзэх 
үндэслэлтэй, эс бөгөөс мэдээлэл хайх, дамжуулах нууцлалаа 
сайжруулах шаардлагатай бол аюулгүй VPN холболтын тохиргоог 
гар утсан дээрээ хийж ашиглаарай. VPN нь солилцож байгаа 
мэдээллийн урсгалыг хэн ч хянах, авах боломжгүй, аюулгүй 
холболтыг таны төхөөрөмж болон Интернэт сервер хооронд 
үүсгэж өгдөг. 
6. Юу татаж авч буйгаа анхааралтай шалгах нь чухал
Цахим гэмт хэрэгтний тэргүүн зорилгуудын нэг бол таныг хуурч, 
вирус татуулах явдал юм. Алдартай тоглоом, замын түгжрэл эсвэл 
цаг агаар хянадаг аппликэйшн зэрэгт вирүс нуугдаж байх магадлал 
өндөр байдаг. Сэжигтэй санагдсан, эсвэл итгэлгүй сайтаас олсон 
аппликэйшнуудыг бүү татаж аваарай. 
7. Онлайн худалдаа хийхдээ тухайн сайтын найдвартай 

байдлыг нягт хянах 
Цахим орчинд худалдаа хийх бүрд мэдээллээ оруулах хэрэгтэй 
байдаг шүү дээ. Аюулгүй байдал хангасан нууцлалтай холболт 
бүхий сайтуудад л энэхүү мэдээллээ өгч байгаарай. Тухайн 
сайт аюулгүй байдлыг хангасан, холболттой эсэхийг уг сайтын 
домэйн нэр https: гэж эхэлж байгаа эсэхээр шалгах боломжтой. 
(S нь аюулгүй холболттой гэсэн үг) Мөн сайтын домэй нэрийн 
хажууд цоожны дүрсээр аюулгүйн тэмдэглэгээ хийсэн байдгийг 
анзаараарай. 
8. Интернэтэд түгээж буй өөрийн агуулгад хянамгай хандах
Интернэтэд устгах товч байдаггүй. Цахим орчинд үлдээсэн таны 
сэтгэгдэл болон зургууд хэзээ ч устахгүй байх боломжтой. Яагаад 
гэвэл эх хувилбарыг нь устгасан ч бусад хүмүүсийн үүсгэж, цааш 
түгээсэн хувилбарууд устахгүй. Тиймээс нийгмийн мэдээллийн 
сүлжээ, блог, цахим хуудас зэрэгт байршуулж буй зүйлсдээ 
анхаарал, болгоомжтой хандах нь чухал. 
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9. Цахим орчинд танилцсан хүмүүсээс болгоомжил
Хүмүүс цахим орчинд ярьж, харагдаж байгаа шигээ байдаггүй.  
Магадгүй тэд бодит хүн биш ч байж болно. Олон нийтийн, 
сүлжээнд хуурамч хаяг үүсгэх нь хакеруудын хувьд, анзааргагүй 
веб хэрэглэгчдэд ойртох шилдэг аргуудын нэг гэдгийг санаарай. 
Өөрийн хувийн болон нийгмийн амьдралдаа болгоомжтой, 
анзааргатай байдаг шигээ цахим орчинд ч мөн болгоомжтой 
байж, харилцаа холбоо үүсгэхдээ хариуцлагатай байх хэрэгтэй.
10. Вирусын эсрэг  программаа  байнга хамгийн сүүлийн 
хувилбараар шинэчил
Интернэт аюулгүй байдлын программ хангамж таныг бүх аюулаас 
бүрэн хамгаалж чадахгүй. Гэхдээ энэ нь ихэнх вирусыг илрүүлж, 
устгаж чаддаг. Үүний тулд вирусны программыг  хамгийн сүүлийн 
хувилбараар байнга шинэчилж байх хэрэгтэй. Мөн үйлдлийн 
системийн болон хэрэглэж байгаа аппликейшнуудаа тогтмол 
шинэчилж байх нь чухал. Эдгээр нь аюулгүй байдлын нэн чухал 
давхаргыг бүрдүүлдэг. Интэрнэт ашиглах эдгээр 10 дүрмийг 
баримталснаар та цахим орчинд учирч болох гэнэтийн таагүй 
зүйлсээс өөрийгөө хамгаалж чадна. Таны хувийн мэдээлэл үнэ 
цэнэтэй. Энэ нь зөвхөн таны санхүүгийн таних тэмдэг төдийгүй 
таны онлайн таних түлхүүр юм. Тиймээс цахим орчинд өөрийн 
хувийн мэдээллээ хэрхэн хамгаалахаа мэддэг байх нь зайлшгүй 
чухал.

2.ТОмилОлТООр АжиллАХ үеийн 
ТӨлӨВлӨлТ бА бЭлТгЭл

Сэтгүүлчдийн хувьд гадаад, дотоодод томилолтоор ажиллах нь 
хэвийн зүйл. Тиймээс эрсдэлтэй, 
эрсдэлгүй газраас үл хамааран та бие 
бялдар, сэтгэл санаа, авч явах зүйлсээ 
бүрэн төлөвлөж, бэлтгэж хэвших 
хэрэгтэй. Энэ нь мэдээлэл цуглуулах, 
эрсдлийг үнэлэх, шаардлагатай үед танд 
туслах хүмүүстэй холбоо барих утасны 

дугаарыг олж, аялж байх хугацаандаа аюулгүй байдлын төлөвлөгөө 
боловсруулна гэсэн үг юм. Ингэснээр сэтгүүлчид ямар ч үед гарч 
болзошгүй эрсдэлийг бууруулах чадвартай байна гэсэн үг юм. 

Төлөвлөлт ба эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нь

Хэрэв та өмнө нь очиж байгаагүй газар томилолтоор ажиллах гэж 
байгаа бол тухайн газрынхаа талаар аль болох ихийг олж мэдэхийг 
хичээгээрэй. Тухайн газрын ёс  заншил, нийгэм улс төрийн нөхцөл, 
асуудал, эрүүл мэндэд нөлөөлөх зүйлс, уур амьсгал, дэд бүтэц 
зэргийн талаарх мэдээлэлтэй урьдчилан танилцах хэрэгтэй. Таны 
явахаар зорьж буй улс орон, газар нутагт ажиллаж амьдарч байсан 
эсвэл аялал болон томилолтоор яваад ирсэн сэтгүүлчид болон 
танил, найз нөхдөөсөө тухайн газрын тухай лавлаарай. Ялангуяа 
гадаад оронд ажиллах бол хувцаслалт, биеэ авч явах байдал 
зэрэг тухайн улсын онцлог хэв маяг, заншил,  дүрэм журамтай 
танилцах нь танд тустай. Тухайн улсад зорчиж байсан хүмүүсийн 
сошиал Фейсбүүк групп,  Монгол улсын элчин сайдын яам, 
хэрвээ элчин сайдын яам байхгүй тохиолдолд Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагаас дээрх нарийн мэдээллийг авч болно. Мөн иргэний 
дайн, мөргөлдөөн болж байгаа газар орон руу явахдаа тэнд 
ажиллах дүрэм журмын талаар сайн судлах шаардлагатай. 
Ялангуяа эмэгтэй сэтгүүлчид босогчдод барьцаалагдах, бэлгийн 
дарамтад өртөх эрсдэлтэй байдаг учир үүнд анхаарлаа хандуулах 
нь сэтгүүлч таны аюулгүй байдалд тустай байх болно. 
Та томилолтоор явахаасаа өмнө дараах зүйлсийг нягталж үзнэ үү. 

1. Та очиж байгаа газрынхаа талаар хангалттай мэдлэг 
мэдээлэлтэй юу? 

2. Ялангуяа эмэгтэйчүүдтэй хэрхэн харилцдагийг мэдэх үү? 
3. Таны сурвалжилж байгаа сэдэв таныг эрсдэлд оруулж байна уу? 
4. Тухайн улс оронд тохиолдож болох болзошгүй эрсдэлийг 

тооцож, даван туулах бэлтгэлээ сайн хангасан уу? 
5. Бие бялдар, сэтгэл санааны хувьд бэлэн үү?
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Томилолтоор ажиллахдаа цахим аюулгүй байдлаа 
хангах нь

Томилолтоор явах үед 
сэтгүүлчдэд тулгардаг нэг 
эрсдэл нь аливаа улсын хилээр 
нэвтрэхдээ өөрийн мэдээллээ 
алдах тохиолдол байдаг. Иймд 
энэхүү байдлаас сэргийлэхийн 
тулд  дараах зөвлөмжид 
анхаарлаа хандуулна уу. 

Цахим аюулгүй байдлаа хамгаалахад туслах арга замууд:
- Өөрт юу байгаагаа шалгах
Та томилолтоор зорчиж байгаа орныхоо хилээр нэвтрэхээс өмнө 
тухайн улсад хориглодог зүйл байгаа эсэхийг шалгаарай. Жишээ 
нь: Таны ухаалаг төхөөрөмж дээр, эсвэл ном хэвлэмэл материал 
дээр тухайн улс руу нэвтрэхдээ биедээ авч явахыг хориглосон 
зүйлс байгаа эсэхийг хянах. Үүнээс болж хил нэвтрэхгүй байх 
эрсдэлтэй тул авч яваа зүйлсээ нягтлах нь зүйтэй.
- Өөрийн мэдээллийг шалгах
Өөрийн авч явж буй мэдээлэл дунд алдагдах болон бусдад 
дэлгэгдвэл хохирол учруулж болох зүйл бий эсэхийг хянаарай. 
Танд байгаа мэдээлэл, түүн дотроо утасны дугаар и-мэйл хаяг зэрэг 
бусдын хувийн мэдээлэл алдагдах эрсдэлтэйг тооцож үзээрэй. Мөн 
зарим тохиолдолд таны тээшин доторх тэмдэглэлийн дэвтрийг ч 
шалгаж магадгүй гэдгийг санаарай. 
- Төхөөрөмжөө цэвэрлэх
Гадаад улсад томилолтоор явахдаа боломжтой бол шинэ 
төхөөрөмж худалдаж авч түүнийгээ хэрэглээрэй. Хэрэв хувийн 
болон ажлын хуучин төхөөрөмж хэрэглэж байгаа бол түүн дээрх 
бүх мэдээлэл, түүх зэргийг устгаж цэвэрлэж авч явах. Хилийн 
аюулгүй байдлынхан таны мэдээллийг шалгах бүрэн эрх бий. 

- Аккуантаасаа гарах
Фэйсбүүк, Твиттер гэх мэт нийгмийн сүлжээний бүх аккаунт 
болон и-мэйл хаягуудаа бүхий л ухаалаг төхөөрөмжөөсөө гаргах. 
Ингэснээр та өөрийнхөө сошиал аккаунт болон и-мэйл хаягууд 
дээрх мэдээллээ алдах, хуулуулах зэрэг эрсдэлээс сэргийлж 
байгаа юм. 
- биометрик ашиглахгүй байх
Өөрийн бүх био мэдээллээсээ болж эрсдэлд орохгүйн тулд 
“цоожлох арга” буюу хурууны хээ, нүүр таних зэрэг аргыг бүү 
ашиглаарай. Үүний оронд Пин код, эсвэл нууц үг зохиож ашиглах 
нь илүү аюулгүй байдаг. 
- Хамгаалалтгүй сүлжээ ашиглахгүй байх
Гаднын улсын нисэх онгоцны буудал, хүлээлгийн танхим зэрэгт 
нууц үггүй Интернэт сүлжээ ашиглахгүй байх. Хамгаалалтгүй 
Интернэт ашиглах нь таны төхөөрөмжийг эрсдэлд оруулж байгаа 
бөгөөд тухайн төхөөрөмжөө ашиглах боломжгүй болох хүртэл 
эрсдэл үүснэ. 

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Эрүүл мэндийн бэлтгэл ажил
Та аюултай газар руу аялах гэж байгаа бол бие болоод сэтгэл зүйн 
хувьд маш сайн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Зарим улс руу явахаасаа 
өмнө цаг агаарын нөхцөл байдлаас хамааран вакцин хийлгэх 
тохиолдол байдаг. Ямар ч вакцин хийлгэсэн бай явахаасаа 3 долоо 
хоногийн өмнө хийлгэх хэрэгтэй. 
Аялалд гарахаасаа өмнө заавал эмчийн үзлэгт орж бүрэн 
шинжилгээ өгөх нь зүйтэй. Хэрвээ жирэмсэн бол эмчээс зөвлөгөө 
авч аялалд явахаа шийдээрэй. Шүдний эмчид үзүүлэхээ бүү 
мартаарай. Үймээн самуунтай газар шүд өвдвөл та хүнд байдалд 
орно. Ямар нэгэн харшилтай бол үүнийгээ иргэний үнэмлэх дээрээ 
тэмдэглэх. Энэ нь яаралтай тохиолдолд танд хэрэг болно. 
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Хэрвээ та эм хэрэглэдэг бол дараах зүйлсийг дагаж мөрдөх нь зөв 
юм. 
	Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц эмийн жорын 

хуулбартай байх
	Томилолтоор явах хугацаанд ашиглагдах хэмжээнээс 2 

дахин их тооны эм авч явах
	Бүх эмээ гар хүрэх ойрхон газар байлгах 

Зарим улс оронд томилолтоор явахад зайлшгүй хийх шаардлагатай 
вакцинууд байдаг. Эдгээр вакцинийг заавал хийлгэхийг зөвлөдөг. 
Үүнд: Сахуу, татран, халдварт саа, хөхүүл ханиад, улаан бурхан, 
гахайн хавдар, улаанууд зэрэг өвчний эсрэг вакцинууд орно. Мөн 
улс орноосоо хамаараад өөр өөр төрлийн вакцинууд хийлгэдэг. 

Зарим улс оронд аялахад шаарддаг вакцин
	Шар халууралт (Африкийн Сахар, Амазоны бүс)
	Хумхаа өвчин (Халуун оронд ялангуяа Сахарын бүс нутагт)
	Гэдэсний хижиг (Хөгжиж буй орнууд)
	Гепатит А (Хөгжиж буй орнууд)
	Гепатит В (Урт хугацааны аялалд)
	Галзуу өвчин (Алслагдсан бүс нутагт)
	Японы энцефалит (Энэтхэг ба зүүн өмнөд нутгийн хөдөө 

орон нутаг Ази)
	Хачигт энцефалит (Төв ба Зүүн Европ) 
	Менингококкийн менингит A + C + W135 + Y бүлгүүд 

(Саудын Араб)

Анхны тусламж 
Анхны тусламжийн курс, сургалтуудад хамрагдаж энэ талын 
мэдлэгээ үргэлж дээшлүүлэх. Улаан загалмайн нийгэмлэг болон 
ижил төстэй хүмүүнлэгийн байгууллагууд энэ төрлийн сургалтыг 
явуулдаг. Үүнээс гадна иргэний дайн, мөргөлдөөн, жагсаал 
зэрэг болоход ямар үйлдэл хийх мэдээлэлтэй танилцах нь танд 
илүүдэхгүй болов уу.

Үүнээс гадна та гадны улсад ямар нэгэн эрсдэлд орох магадлалтай 
тул даатгалын үйлчилгээг аваарай. Даатгалын компанитайгаа 
яаралтай үед холбоо барих хаяг утсыг үргэлж биедээ ойрхон 
байлгах хэрэгтэй. Осол аваар, эрүүл мэндийн асуудал гарахад эх 
орондоо хэрхэн буцах тухай журмыг та мэддэг байх нь чухал. 

3. ОнЦгОй бАйдлын үед СЭТгүүлчид ХЭрХЭн 
АжиллАХ ВЭ?

Хувийн аюулгүй байдал 
Онцгой байдал / гамшгийн үед Та  мэргэжлийн үүргээ гүйцэтгэж буй 
хэдий ч, бусад иргэдийн адил эрсдэлд өртөж болзошгүйг онцгой 
анхаар. Онц байдлыг үүсгэж буй үйл явдал, нөхцөл байдлын талаар 
олон нийтэд үнэн зөв мэдээлэл хүргэх нь Таны үүрэг. Үүнтэй нэгэн 
адил өөрийгөө эрсдэлээс хамгаалж, хувийн аюулгүй байдлыг 
хангах нь ч Таны иргэний үүрэг гэдгийг байнга санаж яв. Нөгөө 
талаар хувийн аюулгүй байдлыг хангах шаардлагыг ухамсарлаж, 
үүнд санаа тавих нь ярилцлага хийх, эрэн сурвалжлах ур чадвараа 
хөгжүүлэх шаардлага хэрэгцээтэй нэгэн адил Таны мэргэжлийн 
үүрэг. Ажил үүргээ гүйцэтгэх үедээ аюулгүй байдлыг хангана гэдэг 
бол аливааг урьдчилж тооцоолох, ямар ч нөхцөлд бэлтгэлтэй байх, 
болж байгаа үйл явдал, нөхцөл байдлыг анхааралтай ажиглаж, 
утга агуулгыг тунгаан бодохыг хэлнэ. Бусдын анхааруулгыг үл 
тоомсорлож, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авалгүйгээр үйл 
явдлын гүн рүү тэмүүлж, өөрийгөө хэт өндөр эрсдэлд оруулж буй 
сэтгүүлч бол “баатарлаг” бус,  харин мэргэжлийн бус үйлдэл хийж 
буй юм. 
Тиймээс онцгой байдал/гамшгийн үед ажиллахдаа хувийн 
аюулгүй байдлыг хангахын тулд: 
	Халдварт өвчин, химийн хордлого зэргээс өөрийгөө хамгаалахын 

тулд онц байдлыг үүсгэж буй нөхцөлийн талаар аль болох 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг үйл  явдлын газар дээр очихоос өмнө 
урьдчилж олж авахыг хичээ /лавлах, эмч, мэргэжилтнээс гэх 
мэт/. Тухайлбал халдвар хэрхэн ямар замаар түгдэг, химийн 
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хорт нөхцөлд бол ямар тохиолдолд хүний биед нөлөөлдөг 
гэх мэт.  Мөн урьдчилсан сэргийлэх зорилгоор сурвалжилгын 
өмнө болон дараа  юу хийх ёстойгоо мэргэжилтнээс/холбогдох 
газраас заавал асууж зөвлөгөө ав. 

	Онцгой байдал/ гамшгийн үед сурвалжлаганд явахдаа дараах 
зүйлсийг биедээ авч явахыг хичээвэл зохино 
	· Гар чийдэн, нөөц зай
	· Дор хаяж нэг хоногийн хүнсний нөөц 
	· Эм, анхны тусламжийн хайрцаг /боолт/бинт, нойтон 

салфетк, ариутгах бодис /иод гэх мэт/, хүйтэн жин, жижиг 
хайч, маск, шархны лент, пинцет/
	· Нөмрөх жижиг хөнжил, бүтээлэг
	· Аяга, халбага, жижиг хутга
	· Ариун цэврийн хэрэгсэл
	· Нэг ээлжийн дулаан хувцас, солих гутал
	· Хэрэв нүдний шил зүүдэг бол боломжтой бол нөөц шил 
	· Зөөврийн Гар утасны запас батарей, цэнэглэх залгуур  
	· Гар чийдэн (боломжтой бол толгойдоо зүүж, гараа 

чөлөөтэй ашиглах боломжтой гэрэл)
	· Оосор, уяа, холбогч
	· Гялгар уут, уутны амсар боох хэрэгсэл 
	· Хувиргагч бүхий залгуур
	· Хийн маск
	· Хүчтэй наалдамхай тууз скоч
	· Супер цавуу
	· Цоож, түлхүүр
	· Хамгаалах нүдний шил
	· Асаагуур
	· Давсны уусмал  

	Түүнчлэн биедээ өөрийн эрүүл мэндийн холбогдолтй 

мэдээллийг байнга авч явахыг сануулж байна. Үүнд: Таны цусны 
бүлэг, эм, тариа, бусад зүйлийн харшилтай эсэх, архаг өвчин, 
байнга хэрэглэдэг эмний нэр гэх мэт орно. 

	Онцгой байдал/гамшгийн нөхцөлд албан ёсны мэдээллийг хэн 
хариуцаж буйг юүн түрүүнд тодруул. 

	Түүнчлэн үйл явдлын газар дээр очмогц тухайн нөхцөлд албан 
ёсны хариуцагч/ зохион байгуулагч нь хэн болохыг тодруул. 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын дарга нар: 
	Онцгой байдал/гамшгийн нөхцөлд сурважлага хийхээр 

явж буй ажилтнуудынхаа аюлгуй байдлыг хангахад онцгой 
анхаар. Дээр дурьдсан зүйлсээр байгууллагын зүгээс зохион 
байгуулалттайгаар хангаж өгөх, үйл явдлын газарт халдварт 
өвчин, хордлого, гал усны аюул зэрэгт өртөхөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээний талаар заавар зөвлөлгөө өгөх 
нь таны үүрэг. Түүнчлэн онц ноцтой, хохирол ихтэй, сэтгэл 
санаанд хүндээр нөлөөлөх нөхцөл байдалд ажиллаад ирсэн 
сэтгүүлчдийнхээ сэтгэлийн цочроог хөнгөлөх, тайван байдалд 
ороход боломж олгож, туслалцаа үзүүлэхэд анхаарах нь зүйтэй. 

	Байгууллагадаа Монголд урд өмнө тохиолдож байсан, эсвэл 
тохиох өндөр эрсдэлтэй гамшгийн талаар мэдээллийн бааз 
үүсгэн бий болгож, түүхийн тэмдэглэл, тайлбар мэдээлэл 
зэргийг байнга шинэчилж байх нь гамшиг тохиолдсон яаруу 
сандруу үед маш их хэрэг болно. 

	Ажилтнуудынхаа гар болон гэрийн утасны жагсаалтыг ажил 
дээрээ болон гэртээ байлгаж, өөрчлөлт бүрийг оруулан 
шинэчилж бай. 

	Онц байдал, гамшгийн үед ашиглах зориулалтаар 
байгууллагадаа хэд хэдэн пейжер, эсвэл бага оврын станц авах 
нь онц байдлын үед томилолтоор ажиллаж буй сэтгүүлчдийн 
багт төдийгүй Танай байгууллагын шуурхай байдалд эерэг 
өөрчлөлт авчирна. 
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байгалийн гамшгийн үед томилолтоор ажиллахад 
анхаарах зүйлс

	Тухайн гамшгийн төрөл, хэлбэр (хар салхи, газар хөдлөлт, 
цунами, химийн бодис асгарсан гэх мэт)-ийн талаар аль болох 
урьдчилан судалсан байх. Аливаа эрсдэлийн даатгалтай эсэхээ 
нягтлах. 

	Тухайн гамшгийн нөхцөл байдлын талаар эрсдэлийн үнэлгээ, 
дүгнэлт хийх, ингэснээр хүнд, хэцүү нөхцөлд ажиллах бэлтгэл 
хангагдана. 

	Та болон таны баг цаг агаарын байдал болон тухайн гамшгийн 
орчин нөхцөлд тохиромжтой хамгаалалтын хөнгөн хувцас, 
хэрэгслээр хангагдсан эсэхийг нягтлах. Багийн гишүүд 
цацруулагч хэрэгсэлтэй байх ёстой.

	Аврагч болон тусламжийн ажилчдын ажилд саад болохгүй 
байх. Гамшгийн нөхцөлд ажиллаж байгаа тэдгээр хүмүүст саад 
болохгүйгээр ямар ч нөхцөлд өөрийгөө хамгаалах бэлтгэлтэй 
байх. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээг шалгах. 

	Таны хаана, ямар нөхцөлд ажиллахаар явж байгааг удирдлага 
болон редакц чинь мэдэж байгаа эсэхийг нягтлах. Хэрэв таны 
байршил өөрчлөгдсөн болон нүүлгэн шилжүүлэгдсэн бол тухай 
бүр төвдөө мэдэгдэж байх. 

	Хэрэв ойр орчимд ус байхгүй тохиолдолд нойтон салфетка, 
хүүхдийн нойтон алчуур гэх мэт өөрийгөө угаах, цэвэрлэх 
зүйлсийг заавал биедээ авч явах. Хувийн ариун цэврээ сайтар 
сахиснаар халдварт өвчин зэргээс хамгаална. Түүнчлэн орон 
нутгийн эмнэлэг, эмийн сангийн байршлыг мэдэж байх.

	Ус нэвтэрдэггүй гадартай үүргэвч, тээштэй явах нь зүйтэй.
	Сүлжээ тасалдах болон утасны сүлжээ барьдаггүй газар оронд 

ажиллах үед төв рүүгээ холбоо барих арга, хэрэгслээ тогтсон 
байх. Тухайлбал, гар утасны өөр өөр компанийн хэд хэдэн SIM 
карттай явах, эсхүл хиймэл дагуулын утастай явах, гар утасны 
болон цахилгаан хэрэгслийн зөөврийн цэнэглэгчтэй явах, эсхүл 
автомашины батарейд холбогдон цэнэглэгдэх боломжтой байх 
гэх мэт. 

	Үер, усны гамшгийн үед 4х4 дугуй мааждаг, давхар хөтлөгчтэй 
тээврийн хэрэгсэл ашиглах. Мөн байршил тогтоогч GPS, нөөц 
дугуй, дугуй солих төхөөрөмж, эмнэлгийн тусламжийн хэрэгсэл 
бүхий цүнх зэрэг шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэлтэй эсэхийг 
шалгаарай. 

	Гар чийдэн, нөөц батарей, дулаан хувцас, ус, ус цэвэршүүлэх 
шахмал, луужин, эвхдэг хутга, удаан хугацаанд хадгалах 
боломжтой хоол хүнс (хатаасан болон нөөцөлсөн мах, махан 
бүтээгдэхүүн, хүнсний бусад зүйлс) бүхий шаардлагатай үед 
шууд авч гарахаар бэлтгэсэн цүнхтэй байх. 

	Бага оврын цахилгаан үүсгүүртэй байх нь ихэвчлэн цахилгаангүй 
хээр, хөдөө явах үед амин чухал тустай. Хэрвээ авч явахаар 
бэлтгэсэн бол аюулгүйн зааврыг мөрдөх, хангалттай түлш 
бэлтгэх. 

	Хүчтэй салхинд хийсэж буй халуун үнс, нурмаас болгоомжлох. 
	Аянга, цахилгаантай бороо орж буй үед өндөр модны доор 

эхсүл ойролцоо зогсохгүй байх. 
	Цахилгааны утас тасарч гэмтсэн, унжсан газраас хол байрлах. 
	Хагархай хийн хоолой ойр байж болзошгүй тул тамхи татахаас 

татгалз. 
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	Хэрэв та хий, байгалийн хий, бохирын хоолойн үнэр мэдэрч 
байвал машины хөдөлгүүрийг асааж болохгүй, гар утас 
ашиглахаас татгалзах, тухайн орчноос аль болох хурдан, 
аюулгүй газар  руу явганаар холдох. 

гоц халдварт өвчний үед анхаарах зүйлс

2014 онд Баруун Африкт тархсан үхлийн аюултай Эбола вирусийн 
тархалтын үеэр Хил хязгааргүй эмч нар байгууллагаас гамшигт 
нэрвэгдсэн нутгаас сурвалжилж буй сэтгүүлчдэд заавар өгөхдөө 
халдварт өвчнөөр зовж шаналж буй хүнээс дор хаяж зургаан метр 
хол байх, цогцсыг ариутгасан уутанд хийсэн бол дор хаяж дөрвөн 
метрийн зайд зогсохыг зөвлөж байжээ. 

	Зөвхөн савласан ус уух, хаанаас ирсэн, хэрхэн бэлтгэснийг нь 
мэдэж байгаа хоол, хүнсийг хэрэглэх, саван эсвэл спирт агуулсан 
уусмалаар ойр ойрхон гараа тогтмол угаах, бусад хүмүүсийн 
гар дамжсан утас, аяга, таваг, халбага зэргийг  хэрэглэхээс 
зайлсхийх. 

	Шумуулаас хамгаалах үүднээс урт ханцуйтай хувцас өмсөх, 
өвчтэй хүнтэй шууд харьцахаас сэргийлэх. 

	Борооны улиралд цэвэрлэх болон ариутгахад хялбар хуванцар 
гутал өмсөх. 

	Хамт ажиллагсадтайгаа гар барихгүй байх. Машиндаа хэн 
нэгнийг суулгахгүй байх. Амьтанд гар хүрэхгүй байх, гэрийн 
тэжээвэр амьтанд ч тэр. Хэн нэгэнд хэрэглэж байгаа үзэг, дэвтэр, 
ном, утас, компьютероо өгөхгүй байх. Тэдгээрийг тогтмол 
ариутгаж байх. 

	Хэт олон хүнтэй газраас зайлсхийж, шөнийн цагаар гадагш 
гарахгүй (зарим газарт хөл хорио тогтоосон байдаг) байх. 

	Ангийн маханд бүү хүр, ангийн махаар хийсэн хоол, хүнс 
хэрэглэхгүй байх. 

жагсаал, үймээн самууны үед хэрхэн ажиллах вэ?

Багаар эсхүл хамгийн багадаа хосоороо ажиллахыг хичээгээрэй, 
ингэснээр нөхцөл байдал хүндэрч, хяналт сулрах үед бие биедээ 
анхааруулах, хамгаалах боломжтой болно. 
Шаардлагатай үед амь насаа хамгаалахын тулд зугтах гарц, 
замаа судалсан байвал зохино. Хот суурин газруудад жагсаал, 
үймээний ойролцоох дэлгүүр, үйлчилгээний газрын эзэд, орон 
сууцны оршин суугчидтай урьдчилан танилцвал тайван жагсаал 
цуглаанаар эхэлсэн үйл явдал хүчирхийлэлд шилжсэн тохиолдолд 
үймээн, самууныг намжих хүртэл түр орогнох боломжтой. 
Зохион байгуулалттай жагсаал цуглаан эхлэхээс өмнө тухайн 
газар оронд хууль сахиулж байгаа цагдаагийн алба хаагчдад 
өөрийгөө сэтгүүлч гэдгээ танилцуулж, мэдэгдээрэй. Ингэснээр 
тухайн цагдаагийн алба хаагчид өөрийг тань уг жагсаал, цуглаанд 
оролцогчоор ойлгож, хандахгүй байх боломжтой. Тухайн жагсаал, 
цуглааны үед өөрийгөө хамгаалж болох ямар хэрэгсэл байж 
болохыг урьдчилан судалж, бэлтгээрэй. Үүнээс гадна олон нийтийг 
хамарсан уг жагсаал цуглаан, үймээний төрөл, түүнд оролцогчдын 
тооноос шалтгаалан өөрийгөө сэтгүүлч гэдгээ ямар ч нөхцөлд, 
хаанаас нь ч харсан танигдахаар нэр, таних тэмдэг ашиглахыг 
зөвлөж байна. 
Жагсаал, цуглааны тэргүүн эгнээнд эсхүл дайсагнасан олон 
нийтийн дунд байхаас сэрэмжлэх, техник хэрэгслээ эвдүүлэх, олны 
хүчинд түрэгдэх, хавчигдахаас сэргийлэх. Жагсаал цуглаан эхлэх 
үеэр өөрийгөө хамгаалах хэрэгсэл буюу сум үл нэвтрэх хантааз, 
дуулга, хийн маск зэргийг өмсөхгүй байх. Энэ нь тайван замаар 
цугласан олныг хүчирхийлэлд урьдчилан бэлтгэсэн мэтээр санаа 
авхуулах, төөрөгдүүлэх, уур хилэнг нэмэгдүүлэх шалтгаан болно. 
Жагсаал, цуглааны уур амьсгал хэвийн байх үед жагсаал, цуглааныг 
зохион байгуулагч талтай уулзаж, тэдний хүсэлт, шаардлагыг 
сонсож, мэдэх. Энэ нь таны ажлын нэг хэсэг төдийгүй, урьдчилан 
ярилцаж, ойлголцсоноор тань руу чиглэсэн дайсагнал бага байх 
болно. 
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Тоног төхөөрөмж, хувцас хэрэгслийн хувьд:
	Тухайн улиралд тохирсон хамгаалалтын хувцас өмсөх, 

тухайлбал мотоцикл унаачийн хүрэм, бейсболын хамгаалалтын 
доторлогоотой малгай гэх мэт 

	Явган аялалд тохирсон алхахад тохиромжтой, хөнгөн, бат бөх, 
үдээстэй гутал өмсөх. Хөдөө орон нутагт бол ус нэвтэрдэггүй, 
шавар шавхайтай орчинд өмсөхөд тохиромжтой түрийтэй гутал 
өмсөх нь тохиромжтой. 

	Хүйтний улиралд гадаа удаан хугацаагаар зогсох, ажиллахад 
тохиромжтой ус, салхи үл нэвтрэх зузаан хүрэм, дулаан хувцас, 
оймс, бээлий, малгай өмсөх. 

	Бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд эмэгтэй 
сэтгүүлчид шүгэлтэй байж, шаардлагатай тохиолдолд шүглээ 
үлээн бусдад мэдэгдэж, өөрийгөө хамгаална. 

	Жагсаал цуглаан өргөжиж, үймээн самуунд шилжсэн 
тохиолдолд тусгай зориулалтын хамгаалалтын хүрэм өмсөх. 
Ингэснээр санамсаргүйгээр тэнэсэн сум, хориглолтын бамбай, 
резинэн бороохойд өртөхөөс сэргийлнэ. 

	Ойр зуурын нэн хэрэгцээт зүйлсийг агуулсан, хөнгөн, авсаархан, 
аливаа хөдөлгөөнд саад болохооргүй үүргэвч бэлтгэх. Түүндээ, 
нулимс асгаруулагч хий цацсан тохиолдолд хэрэглэх усанд 
сэлэлтийн нүдний шил, нойтон салфетка, унадаг дугуйны 
хамгаалалтын малгай, шүүлтүүр бүхий маск, ус, хатаасан хоол, 
хүнс, ойр зуурын эм, хэрэгсэл бүхий эмнэлгийн анхан шатны 
тусламжийн хайрцаг, ороолт зэрэг байж болно. Жагсаал, 
цуглаан нь ямар хугацаанд үргэлжлэх нь тодорхойгүй тул эдгээр 
зүйлс нь тун чухал. 

	Жагсаал, цуглаан өргөжиж, үймээн, самуун, хүчирхийлэлд 
шилжсэн тохиолдолд аюулгүй байдлаа эн тэргүүнд бодолцох. 
Тэргүүн эгнээнд жагсагчид, цагдаа нарын дундуур орохгүй байх, 
үйл явдлыг ажиглаж болохуйц зайд шилжин байрлах.

	Зэвсэглэсэн эсхүл нүүрээ халхалсан хувцастай аюул учруулах, 
хүчирхийлэл үйлдэх магадлалтай хүмүүсийг анхаарч, тэдний 
аливаа үйлдлийг хянамгай ажиглах. 

	Хот суурин газарт өндөр барилгуудын дээрээс чулуу, аливаа 
хүнд хатуу зүйлс шидэх магадлалтай тул болгоомжтой байх. 

	Хэрэв сэтгүүлч тань руу халдах, дайрах тохиолдолд тэднийг 
тайвшруулах, ярилцах аргыг хэрэглэх. Үг сөргөлдөх, нэг талыг 
дэмжсэн тайлбар хийхгүй байх, нөхцөл байдал хүндэрвэл 
зугтах гарц, зам, хоргодох байр руу зүглэх. Хэрвээ халдлага,  
дайралтад өртвөл нүүр, толгойгоо хамгаалах.

	Гэрэл зурагчид болон цагдаа нарыг анхааралтай ажиглах. Хэрэв 
тэд хамгаалалтын хантааз, дуулгаа өмсөж эхэлбэл өөрийгөө 
хамгаалах хэрэгслийг өмсөх цаг болжээ гэсэн дохио юм. 

бэлгийн хүчирхийлэл ба эмэгтэй сэтгүүлчдэд өгөх 
зөвлөмж

Сэтгүүлчид хүйсийн ялгаваргүйгээр сурвалжлах, хэвлэн нийтлэх 
эрхээ эдлэх ёстой. Гэсэн хэдий ч зарим газар оронд эмэгтэй 
сэтгүүлчдийн хувьд илүү сонор сэрэмжтэй явах хэрэгтэй болдог. 
Египетийн Каир хотын Тахейрийн талбайд эрх баригчдын эсрэг 
болсон үймээн, самууныг сурвалжилсан цөөнгүй тооны эмэгтэй 
сэтгүүлчид бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн талаар тухайн үед 
олон улсын хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж байсан. Өөр 
олон тохиолдол, баримтыг дурдаж болох ч энэ талаар эмэгтэй 
сэтгүүлчид маань юуг анхаарах хэрэгтэй талаар энэхүү зөвлөмжид 
оруулав. 
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Хувцаслалт болон хандлагын талаар:
	Хуримын болон сүйн бөгж зүүх.
	Тухайн нутаг орны ёс заншил, уламжлалд тохирсон хувцас 

хэрэглэл өмсөж, зүүх. Биеийн галбирыг халхлах сул, хэлхгэр 
хувцас өмсөх. Тэдгээрийн дотуур давхар майк, цамц зэргийг 
өмсөх нь бусдыг биедээ шууд хүрэхээс сэргийлнэ. 

	Биеийн галбирыг илэрхийлэхүйц хувцас өмсөх, өвдөгнөөс 
хэтэрхий дээш хөл гарсан хувцас өмсөх нь хүчирхийлэл болон 
бусад сэдлийг өөртөө татах нөхцөл болох тул татгалзах.

	Гүйх, зугтахад хялбар, хөлд тохиромжтой гутал өмсөх. 
	Бөх бат, хялбар тасрахгүй гинж, зүүлт зүүх нь халдлага үйлдэхээр 

завдаж буй этгээдэд татаж, чангаах, зуурах боломж олгох тул 
тэдгээрийг ажил үүрэг гүйцэтгэж явахдаа хэрэглэхгүй байх. 

	Тухайн газар нутгийн ёс заншлыг хүндэтгэж, түүнд тохируулан 
биеэ зөв авч явах. Тухайлбал, зарим газар нутагт тамхи татах, 
эрэгтэй хүнтэй   гар барих, согтууруулах ундаа уух, эсхүл олны 
анхаарлыг татан чанга ярих, инээх нь зохимжгүй. 

	Өөрийн тээврийн хэрэгсэл эсхүл жолоочтой байх нь гэртээ 
аюулгүй харих нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

Зочид буудалд:
Хамт ажиллагсдынхаа ойролцоо өрөө аваарай (Хэрэв тэд тус 
болохооргүй бол, өдөж, хоргоодог бол өөр давхарт өрөө авах 
нь зүйтэй). Өрөөний хаалганы дотор талд хаалга тээглүүрийг 
хавчуулах нь таны оролцоогүйгээр хаалга онгойх үед танд 
анхааруулах дохио болно. Таныг дагаж байна гэж үзэж байгаа бол 
цахилгаан шатыг бүү ашигла. 

	Олон хүн цугласан жагсаал, цуглааны үеэр ажиллах үед таны 
биед зөвшөөрөлгүй хүрэх, татаж, чангаах үзэгдлээс сэргийлэх, 
олон давхар, биед тээр болохооргүй хувцас өмсөх.

	Таныг хаана ч, ямар ч нөхцөлд хамгаалах, итгэж болох эрэгтэй 
сэтгүүлчтэй эсхүл жолоочтой баг болон явах нь зүйтэй. 

	Олон хүн цугласан жагсаал, цуглааны аль болох зах, зайдуу хэсэгт 
нь ажил үүргээ гүйцэтгэх, нөхцөл байдал хүндэрч, ширүүсвэл 
зугтах гарц, зам, хоргодох байраа тодорхойлсон байх. 

	Шүгэл, жижиг савтай шүршдэг үнэртэй ус, үнэр дарагч авч явах. 
Гарцаагүй халдлага, дайралтад өртсөн тохиолдолд тухайн 
хүний нүд рүү цацах. 

	Хэрэв таны биед хэн нэгэн гар хүрч, татаж, чангааж эхэлбэл 
дуугаа өндөрсгөн, анхаарлыг нь сарниулахыг хичээх. Эрхэнд нь 
орохоос аль болох зугтаах. 

Хэрэв та бэлгийн халдлагад эсхүл хүчинд автсан бол

	Тэмц, хашгир, эргэн тойрныхоо хүмүүсээс тусламж хүс. Хэрэв 
таны ойролцоо эмэгтэйчүүд байвал тэднийг дуудаж, тусламж 
хүсэх эсхүл цагдаад мэдэгдэхийг гуйх. 

	Довтлогч этгээдэд хүүхэдтэй, жирэмсэн гэдгээ хэл, эсхүл түүний 
оронд ээж нь, эгч нь байж болохыг хэлэх, түүний анхаарлыг 
сарниулахыг хичээх. 

	Сарын тэмдэг ирсэн гэж хэл, (та хуурамч цус, будаг шингээсэн 
ариун цэврийн хэрэглэл хэрэглэж болно) цусны өвчтэй, ХДХВ-
ийн халдвартай гэх мэтээр хэлэх. 

	Хэрэв үр дүн гарахгүй бол огих, бөөлжих зэргээр өөрийгөө 
хүчлэх. 

	Хэрэв та бүлэг хүчирхийлэгчтэй тулгарвал, тэднээс шийдмэг бус, 
эргэлзсэн нэгнийг олж, өөрийгөө хамгаалуулахыг ятгаарай. 

	Бэлгийн халдлагад өртсөн бол эмнэлгийн болон сэтгэлзүйн 
тусламж аваарай, өөрийгөө буруутгах хэрэггүй. Ойролцоох 
эмнэлэг, эмийн сангаас вирусийн эсрэг эм, бэлдмэл авч, аливаа 
халдварт өвчин, зовиураас сэргийлэх.
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Ашигласан ном, гарын авлага

- Safety guide for journalists, UNESCO

- Тоон бичиг үсэгтэн хөтөлбөрийн гарын авлага – Уг 
хөтөлбөрийг Харвард Их Сургуулийн Беркман Клейний 
мэргэжилтнүүд 2011 онд анхлан боловсруулсан бөгөөд 
2017 оноос Фейсбүүк Группийн дэмжлэгтэйгээр сайжруулан 
боловсруулж Фейсбүүкийн Аюулгүй байдлын төвийн албан 
ёсны Тоон Бичиг Үсгийн хөтөлбөр болсон. 

- https://datacom.mn/knowledgebase.php?id=21-howto-
prevent-phishingemail

- Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсол олгох арга 
зүй, 2020

https://datacom.mn/knowledgebase.php?id=21-howto-prevent-phishingemail
https://datacom.mn/knowledgebase.php?id=21-howto-prevent-phishingemail
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