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эзэмшүүлэх, сургаж хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх
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Монгол Улсын эрчим хүчний салбарын
хүний нөөцийг хөгжүүлэх, чадавхийг сайжруулах
зорилгын хүрээнд 3 үндсэн зорилтыг дэвшүүлэн
ажиллаж байна. Үүнд:

Дээрх үндсэн зорилтуудын хүрээнд
нийт 33 томоохон ажил хийхээр төлөвлөсөн.
Үүнд: “Эрчим хүчний салбарын хүний нөөцийн
бодлогын баримт бичиг”–ийг
боловсруулж
батлуулж, хэрэгжүүлэх, Байгууллагын өөрчлөлт,
хөгжлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн хүний
нөөцийн төлөвлөлтийн арга зүйн удирдлагаар
хангах, Эрчим хүчний салбарын аж ахуйн нэгж,
компаниудын бүтэц, зохион байгуулалтын
норматив, орон тооны хязгаарыг оновчтой
тогтоох аргачлалыг боловсруулан батлуулж,
мөрдүүлэх, Эрчим хүчний салбарын ИТА-ны
түвшин тогтоох аттестатчилал хийж үр дүнд
үндэслэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулж,
мөрдөж ажиллах зэрэг юм.

Хүний
нөөцийн
төлөвлөлтийг
хангах
хүрээнд: Эрчим хүчний салбарын хүний нөөцийг
хөгжүүлэх, чадавхийг сайжруулах, тогтвортой
хөгжил, аюулгүй, найдвартай ажиллагаа, үр

Хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих
жилийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг
2020 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор Сайдын
зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах юм.

Эрчим хүчний сайдын 2020.01.31-ны
өдрийн 68 дугаар тушаалаар Эрчим хүчний
салбарын
тогтвортой
хөгжил,
аюулгүй,
найдвартай ажиллагаа, үр ашигтай байдлыг
хангах чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх,
хөгжүүлэх, ажиллагсдын нийгмийн баталгааг
хангах зорилгоор 2020 оныг эрчим хүчний
салбарын хэмжээнд “Хүний нөөцийн хөгжлийг
дэмжих” жил болгон зарлалаа.

2020 ОНД ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРТ ХЭРЭГЖИХ ТОМООХОН ТӨСЛҮҮД
Эрчим хүчний салбарын бодлогын хүрээнд
2020 онд Нийслэл болон орон нутагт хэрэгжих
томоохон төслүүдийг танилцуулж байна. Үүнд:
○○ Арван аймгийн төвийн дулааны станц
барих
○○ Баянзүрх дүүрэгт шинэ сайжруулсан
шахмал түлш барих
○○ Улаанбаатар хотын дулааны 4 дүгээр
цахилгаан станцын турбогенератор №2,3ийг шинэчилэх
○○ Чойбалсангийн
дулааны
цахилгаан
станцын хүчин чадлыг 50 МВт-аар өргөтгөх
○○ Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын
төсөл
○○ Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцыг 35
МВт-аар өргөтгөх
○○ Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний оргил
ачааллын хэлбэлзлийг тохируулах 100
МВт-ын хүчин чадалтай цэнэг хураагуурын
станц барих
○○ Тохируулгын горимд ажиллах усан цэнэгт
цахилгаан станц төслийн судалгаа хийх,
хэрэгжүүлэх

○○
○○
○○

○○
○○
○○
○○

Улаанбаатар хотын дулааны 3 дугаар
цахилгаан
станцын
хүчин
чадлыг
нэмэгдүүлэх
Улаанбаатар хотын дулааны 2 дугаар
цахилгаан станцын хүчин чадлыг 300 МВт
-аар өргөтгөх
Улаанбаатар хотын Амгалангийн дулааны
станцыг 50 МВт-ын дулаан, цахилгаан
хослон үйлдвэрлэх дулааны цахилгаан
станц болгон өргөтгөх төслийн ажлыг
эхлүүлэх
Тавантолгойн нүүрсний ордыг түшиглэн
Таван толгойн цахилгаан станц барих
төслийн ажлыг эхлүүлэх
Тохируулгын горимд ажиллах усан цэнэгт
цахилгаан станц төслийн судалгаа хийх,
хэрэгжүүлэх
Чойр-Сайншандын 220 кВ-ын цахилгаан
дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих
Эрдэнэбүрэн-Улиастай чиглэлийн 220 кВын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам, дэд станц барих
http://energy.gov.mn/

01-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Төлөвлөгөөний биелэлт
Горимын даалгавараас 7741,388 мян.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, 54,5 мян.кВтц-аар
зөрчиж, төлөвлөгөөг 7,7 сая.кВтц-аар давуулан биелүүлсэн. Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 450 МВт,
дээд ачаалал 792 МВт байлаа.
Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт
Үзүүлэлт

Нэгж

ЦЭХ-ний түгээлт
ДЭХ-ний түгээлт

Тухайн сарын
Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Биелэлт,%

сая.кВтц

375.5

383.2

7.7

102.1%

мян.Гкал

579.8

579.8

-

100.0%

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө: ЦЭХ - 102,1%, ДЭХ - 100,0% биеллээ.
ДҮТ-ийн диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө болон биелэлт
Нэмэх шийдвэр

Хасах шийдвэр

Диспетчерийн
графикийн зөрчил

Ачаалал

Диспетчерийн
төлөвлөгөөний
биелэлт

Удаа

мян.кВтц

Удаа

мян.кВтц

Удаа

мян.кВтц

Дээд

Доод

мян.кВтц

67

7741.388

26

1842.198

2

54.5

792

450

7686.888

СПОТ зах зээлийн талаар
СПОТ арилжааны зах зээлд 248,924 мян.кВтц
буюу 16557,018 мян.төгрөгний цахилгаан эрчим хүч
худалдаж 16,5 сая.төгрөгний авлагатай ажиллалаа.
СПОТ арилжаагаар ЦЭХ худалдаж аваагүй.

Жишмэл түлшний зарцуулалт
Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах
жишмэл түлшийг 5,5 гр/кВтц-аар, Дулааны эрчим
хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл түлшийг 1,3 кг/Гкалаар хэмнэж гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс 2880
тн жишмэл түлш буюу 6031 тонн бодит түлш /илчлэг
3343 ккал/кг/ хэмнэсэн.

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт
ЦЭХ-ний үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөө
19,5 сая.кВтц-аар давж 105,4 %-ийн биелэлттэй.
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 33,6 сая.
кВтц ЦЭХ илүү түгээж 9,6 % -ийн өсөлттэй байлаа.

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
ЭХЗХ-оос батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг
0,49 %-иар буюу 2.1 сая.кВтц-аар хэмнэсэн.

ДЭХ-ний үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөө
22121 Гкал-аар давж 104,0 %-ийн биелэлттэй байна.
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 26666 Гкал
ДЭХ илүү түгээж 4,8 % -н өсөлттэй байлаа.

№

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
Горим ажиллагаанд 8 зуух, 7 турбин оролцсон.
Сарын дунджаар 7,06 зуух, 6,61 турбинтэй ажиллаж
1 зуух, бэлтгэлд, турбин бэлтгэлгүй байлаа.
Нүүрсний зарцуулалт
/ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/
Уурхай

Нэгж

Тухайн сарын
Гүйц

Зөрүү

Биелэлт

мян.тн 221.007

216.622

-4.385

98.0%

Шивээ-Овоо мян.тн 190.000

188.28

-1.720

99.1%

404.902

-6.105

98.5%

Багануур

Төлөв

Үзүүлэлт

01-р сар

Нэгж

Төлөв

Гүйц

кВтц /
тн.нүүрс

30.95

29.75

1

1тн нүүрс нунтаглахад
зарцуулах цахилгаан

2

1тн уур боловсруулахад
зарцуулах үлээлт соролтын
цахилгаан

кВтц /
тн.уур

4.39

4.22

3

1тн тэжээлийн ус шахахад
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц /
тн.тэж ус

8.10

7.79

4

Эргэлтийн усны насосд
зарцуулагдах цахилгаан

%

1.14

1.10

5

Дулаанжуулалтын насосд
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц /
тн.сүлж.ус

0.66

0.64

Мазутын зарцуулалт
Энэ сард 120 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгөөс
112 тн-ийг түлж , 8 тн мазутын хэмнэлт гаргалаа.

Уур усны алдагдал
Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн
цэвэрлэсэн усны зарцуулалтыг 0,8 %-аар буюу
17033 тн-оор хэмнэсэн. Осмосын халаагч уурын
зарцуулалт 5072 тн байлаа. Өнгөрсөн оны мөн үетэй
харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн усны зарцуулалт
2505 тн-оор буурсан.

Тайлант хугацаанд 5 удаагийн хүйтэн
галлагаа хийж 92 тонн мазут түлсэн. Зуух №3-ын
тоосон системийн гэмтэл устгахаар 20 тонн мазут
түлсэн.

Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:
○○ Зууханд – 312 м3
○○ Турбинд – 29651 м3 ус өгсөн.
○○ Зуух дүүргэх усны зарцуулалт 307 м3 байлаа.

Бүгд

мян.тн 411.007

2

Үйлдвэрлэлийн алба

01-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2020 оны 1-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт
13 бүртгэгдсэнээс зуух 5 удаа, турбин 8 удаа тус тус зогссон. Хүний буруутай үндсэн тоноглолын зогсолт гараагүй.
○○ Тоноглолын гэмтэлд тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн 10 акт /88614,3 мян₮/: МЦ-2 /320,6 мян₮/, ТЦ-4, ЦЦ-1, ХААХ-1
/75588.9 мян₮/, ЗЦ-1 /12704.8 мян₮/, ТДЦ-1
○○ Мазут зарцуулалтын 3 акт: ЗЦ-3 /63798,7 мян₮/
○○ Тоноглолын аваарийн зогсолтыг судалсан 2 акт: ТЦ-2
○○ Тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалыг ашиглалтаас хасах 3 акт: НАХ-3
○○ Нийт 18 акт /152413,0 мян₮/ тогтоогдсон.
Дээрхи 18 актны 6 буюу 24 % нь ажлын зохион байгуулалт хангалтгүй, засварын чанар муу, чанаргүй бараа материал
нийлүүлэгдсэнээс шалтгаалан бичигдсэн.
Үндсэн үйлдвэрлэлийн ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд хэмжилт хийв.

Цех нэгжүүд

2019 оны
01-р сар

2020 оны
01-р сар

2019 оны
01-р сар

2020 оны
01-р сар

1

ТДЦ

84.7

84.4

13.5

13.2

30.5

30.2

17.9 ↑

18.1 ↑

2

ЗЦ

89.3 ↑

90.1 ↑

21.6

21.9

28.6 ↓

28.2 ↓

11.3 ↑

11.4 ↑

3

ТЦ

87.4 ↑

89.5 ↑

26.2

26.4

29.7 ↓

29.3 ↓

4

Хими

72.3

72.7

19.4

19.5

30.9

30.2

5

Механик

72.9

72.8

15.7

15.9

32.2

32.5

Станцын
дундаж
14.6 мг/м3

Станцын
дундаж
17.6 мг/м3

№

2020 оны
01-р сар

Ажлын байрны
тоосролт (10 мг/м3)

2019 оны
01-р сар

Ажлын байрны
чийглэг (30-60%)

2020 оны
01-р сар

Ажлын байрны халуун
(12-30оС)

2019 оны
01-р сар

Дуу шуугиан
(85 дб)

ОСЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

! !

2020 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн 15 цаг 15
минутын үед ТЦ-ийн засварчин С.М манометрийн даралт
хараад зогсож байхад КНПСГ-1Б насосны напорын хаалтны
өмнөх буцаахгүй клапангийн нугас баригч болтны угаар
үлээн, халуун усанд түлэгдсэн осол гарсан.

болон клапаны резьбатай хэсэгт үзлэг хийгээгүй.
Дүрэм журам:
○○ “Дулааны шугам сүлжээний дулаан–механикийн
тоноглолын ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны
дүрэм”-ийн
4.6.3 ”Ажил удирдагч нь ээлжийн
хариуцлагатай хүмүүст нарядыг буцааж өгч өдөр
бүрийн ажил дуусгалтыг хүснэгтэд тэмдэглэл хийн, түр
хугацааны хашилтууд, хориглох түгжих байгууламж,
аюулгүй ажиллагааны санамж, тэмдгүүдийг авч
бригадыг ажлын байрнаас гаргасан нөхцөлд засвар
бүрэн дуусаагүй тоноглолыг туршилтын журмаар
залгах ажлыг хийнэ” гэсэн заалт хэрэгжээгүй.
○○ КНПСГ-1Б ажилд залгах зогсоох болон дулааны схем
цуглуулах, задлах технологийн карт байхгүй.
○○ Вакуум системийн насосуудын ашиглалтын зааврын
9.3-т буцаахгүй клапан баталгаатай барьдаг тохиолдолд
шахах хаалт онгорхой үед залгаж болно гэж бичсэн.

Ослын шалтгаан
Хүн:
○○ С.М нь КНПСГ-1Б насос ажилд залгасны дараа даралт
гарахгүй байна гэхэд шугам болон клапангийн фланец,
нугас баригч болтны толгой дээр алхаар цохиж
доргиосон.
○○ С.М тусгай мэргэжлийн болон техникийн боловсролгүй.

Даалгавар, орчны нөхцөл:
○○ КНПСГ-1Б насос солих ажлыг наряд №65-аар даалгасан
байсан.
○○ Орчны гэрэлтүүлэг хэвийн, тоосролтгүй, агаарын хэм
хэвийн байсан.
○○ Зэргэлдээх насос ажилд явж байсан ба шуугиан 80-83дб
байсан.
○○ Манометр нь КНТПСГ-1Б насосноос 1,5-1,8м орчим
зайд байрласан.

Байгууллага /удирдлага зохион байгуулалт/
○○ “Дулааны шугам сүлжээний дулаан–механикийн
тоноглолын ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны
дүрэм”-ийн 4.6.3-т заасан шаардлагыг ажилд оруулагч,
ажил удирдагч нар хэрэгжүүлээгүй.
○○ Насос ажилд залгасны дараа даралт, зарцуулалт
гарахгүй байгаа үед ажил гүйцэтгэгч ямар арга хэмжээ
авах талаар ажил удирдагчид мэдэгдэж зөвшилцөөгүй.

Тоноглол:
○○ КНПСГ-1Б насосыг сольж тавьсан.
○○ Буцаахгүй клапангийн нугас баригч болт суух хэсгийн
резьба элэгдсэнээс болт бүлтэрч унасан.
○○ Клапанг задлаж үзэхэд гацсан зүйл байгаагүй.
○○ Клапангийн нугас баригч болтны нэг талыг нь гагнасан
байсан.
○○ Насосыг задлаж үзэхэд ажлын дугуйнд гуулин турба, 6
талт төмөр зэрэг орсон байсан.
○○ 12-р сард их засварын хугацаа дууссан бөгөөд болт

Цаашид авах залруулах арга хэмжээ:
1. Буцаахгүй клапангийн нугасны түгжээ болт гадна
талдаа байрласан клапангуудад үзлэг хийж гагнаж
бөхлөх арга хэмжээг авах
2. “Дулааны шугам сүлжээний дулаан–механикийн
тоноглолын ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны
дүрэм”-ийн 4.6.3, 4.6.5 заалтыг мөрдөж хэвших
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Хяналтын алба

“ДЦС-4” ТӨХК-ИЙН БҮХ ҮНДСЭН ТОНОГЛОЛУУД АЖИЛАГААНД БАЙХ ҮЕИЙН ДЭЭД АЧААЛАЛ АВАЛТ

2020 оны 01 сарын 21-ны өдөр ЭХ-ний
сайд П.Даваасүрэн эрчим хүчний салбарын
байгууллагуудад айлчлал хийсэн. Тухайн үед манай
станц 8 зуух, 7 турбины горимд орж ажилласан бөгөөд
боломжит дээд ачаалал авалтыг туршсан.

хүртэл ачаалал авсан. Энэ нь “ДЦС-4” ТӨХК-ийн нийт
ажилтнуудын ажлын нөр их хөдөлмөрийн үр шимийг
илэрхийлсэн томоохон үзүүлэлт байлаа.

Манай станцын хувьд ТА №1-4-ийн хүчин
чадал нэмэгдүүлэх төслийн ажлын хүрээнд 2019 онд
ТА №1,4-ийн төсөл амжилттай хэрэгжсэнээр цахилгаан
ачаалал 43 МВт-аар, дулааны ачаалал 47 Гкал-аар
нэмэгдсэн. 2020 онд ТА №2,3-ийн төслийн шинэчлэл
хэрэгжсэнээр станцын цахилгааны суурилагдсан
хүчин чадал ΣNЭ= 789 МВт болох юм. 2020 оны 01-р
сарын 15-нд дээд ачаалал авалтыг турших хөтөлбөр
гарган батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу ашиглалтын
3-р ээлжинд боломжит дээд ачаалал авалтыг туршсан
бөгөөд нийлбэр цахилгаан ачаалал 780 МВт-ыг
авч ажиллах үед ОХУ-аас авах импортын ЦЭХ-ний
хэмжээ -71 МВт байсан нь эрчим хүчний хэрэглээ
ямар өндөр байгааг харуулж байсан. ЭХ-ний сайдын
айлчлалын үеэр дахин боломжит дээд ачаалал
авалтыг туршсан. Туршилтыг ашиглалтын 2-р ээлж
нийт 104 хүний бүрэлдэхүүнтэй гардан гүйцэтгэж
ажилласан. Ээлжийн инженер Ч.Нямдаваа ээлж хамт
олноо амжилттай удирдан зохион байгуулж станцын
цахилгаан ачааллыг энэ өдрийн 13 цагт ΣNЭ=792 МВт

Ажилд: К-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ТА-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ПЭН-1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 СЭН-1, 2, 3, 4, 6 ПСЭН-2, 3, 5, 6 ЦН-1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10 БЭН-3, 5, 8 ППУ-1, 3, 4

Ачаалал авалтын үеийн станцын горим
ажиллагаа

Бэлтгэлд: СЭН-5, 7, 8 ПСЭН-1, 2, 6 ЦН-5 БЭН-1, 2, 4, 6
РРОУ-140/16 №1, РОУ-140/16, РТ, РВ, ППУ-2
Засварт: Галлагааны коллекторын III секц тасархай,
РРОУ-140/16 №2, РОУ-140/13, 1ТА трансформатор,
К-3-ийн тоосон систем-3В
110/220 кВ-ын ИХБ фиксацийн схемээр, дотоод
хэрэгцээний РУСН-6/0,4 кВ-ын дотоод хэрэгцээний
секцүүд хэвийн схемээр, тэжээлтэй ажиллаж байсан.
Цахилгаан ачаалал ΣNЭ=792 МВт үеийн параметр.
Параметр

ТГ-1

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4 ТГ-7

ТГ-5

ТГ-6

NЭ, МВт

114

120

115

130

128

93

91

Dпп, тн/ц

464

505

507

494

518

466

463

Параметр

К-1

К-2

К-3

К-4

К-5

К-6

К-7

К-8

Зуухны ачаалал, тн/ц

413

448

367

445

452

441

454

455

ПЭН-1

ПЭН-2

ПЭН-3

ПЭН-4

ПЭН-5

ПЭН-6

ПЭН-7

ПЭН-8

462

375

367

451

444

376

503

424

Параметр
ПЭН-ийн бүтээмж, тн/ц
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ҮА-ны Ахлах инженер Ж.Энхцогт

СПОРТЫН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
МХБХ-ны 2020 оны U14.16 насны хөвгүүдийн футзалын УАШТ-ний урьдчилсан шатны тоглолтууд 1-р сарын 6-наас
11-ны өдрийг дуустал Футзалын ордонд зохион байгуулагдлаа.
Уг тэмцээний U14 насанд 15 баг өрсөлдсөнөөс Ц.Энхжаргал дасгалжуулагчтай Эрчимийн хөвгүүд мөнгөн медаль
хүртэж, бүс бүрээс шалгарч ирсэн багуудтай УАШТ-ний шигшээ шатанд орж өрсөлдөх эрхээ аваад байна. Ц.Энхжаргал
дасгалжуулагчийн удирдсан U14 насны хөвгүүд 2019 оны 12-р сарын 25-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “BSU Cup”
тэмцээнээс мөн мөнгөн медаль хүртсэн юм.
Харин 1-р сарын 12-ноос 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан U10 насны GRASSROOTS тэмцээнд манай клубээс 2
баг өрсөлдсөн. Нийт оролцсон 18 багаас 1-р баг маань 40 гаруй онооны зөрүүгээр бусад багуудаас хол тасархай түрүүлж
GRASSROOTS тэмцээний аваргууд болсон байна.
Мөн 2020 оны 1 дүгээр сарын 11-19-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Бугат хотод зохиогдсон олон хотын тэмцээнд U12
насны баг тамирчид амжилттай оролцоод ирсэн.

Жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг Компанийн
аварга шалгаруулах 7 төрөлт тэмцээний шатар,
100 буудалт даамны тэмцээнүүд амжилттай зохион
байгуулагдаж дүнгээ гаргалаа. Нээлттэй явагдсан тус
тэмцээнүүдэд шатар-27, 100 буудалт даам-24 тамирчид
оюун ухаанаа сорин өрсөлдөж доорхи тамирчид эхний
байруудыг эзэллээ.
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Нийгэм ахуйн хэлтэс

ӨГӨГДЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН /DATA SCIENCE/
Өгөгдлийн шинжлэх ухаан нь бодит үзэгдлийг
ойлгож, дүн шинжилгээ хийх зорилгоор статистик,
мэдээллийн дүн шинжилгээ хийх, машин сургалт,
тэдгээртэй холбоотой аргуудыг нэгтгэн ашиглах ойлголт
юм. Математик, статистик, компьютерийн шинжлэх ухаан,
мэдээллийн технологийн хүрээнд олон салбараас гаргаж
авсан техник, онолыг ашиглах энэ салбар ухаан сүүлийн
жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байна.

Анализ хийх, үр дүн гаргах энэ бүх процесс нь
эцэстээ нэг зорилготой. Энэ бол шийдвэр гаргалтад
нөлөөлөх юм. Дата анализийн үндсэн чиглэл бол шийдвэр
гаргалтыг дэмжих, өөрөөр хэлбэл хүний шийдвэр гаргах
үйл явцыг дэмжих, шаардлагатай мэдээллээр хангах явдал
болно. Өгөгдлөөс гарсан үнэн, зөв мэдээлэлд үндэслэснээр
шийдвэрүүд илүү сайн, илүү хурдан болно.
Учир нь өгөгдөл нь зөвхөн уншигдаж, үр дүнг
тайлагнахаас илүүтэй шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж байх
үедээ үнэ цэнэтэй байдаг.

Өөрөөр хэлбэл өгөгдлийн шинжлэх ухаан нь
компьютерийн шинжлэх ухаан, математик болон статистик,
бизнесийн буюу үйл явцын мэдлэг гэсэн гурван салбарын
огтлолцол юм.

Өнөөдөр, мэдээлэл асар хурдтайгаар үүсч, хэмжээ
нь тасралтгүй нэмэгдэж байна. Бидний эргэн тойрон дахь
бүх тоног төхөөрөмж олон төрлийн мэдээллийг цуглуулж,
үүн дээр үндэслэн энэ их мэдээллийг хэрхэн яаж ашиглах вэ
гэсэн асуудал үүсч байна. Нийт өгөгдлийн 80-аас илүү хувь
нь бүтэцлэгдээгүй байгаа нь цаашид үүнийг боловсруулах
чиглэлийн улам их мэргэжилтэн шаардлагатай болохыг
харуулж байна.
Их өгөгдөл буюу BIG DATA нь дараах V
үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогддог. Volume - Хэмжээ, Velocity
- Хурд, Variety - Төрөлжилт, Veracity - Үнэн бодит байдал,
Value - Үнэ цэнэ, Visualization - Харагдах ойлгогдох байдал,
Viscosity - Хамаарах, холбогдох байдал, Virality - Тархалт.

Өгөгдлийг цуглуулах, ялгаж бэлтгэх, дүн шинжилгээ
хийх, таамаглал гаргаж, загвар боловсруулах, гарсан үр
дүнг нэгтгэн үзүүлэх дараалал нь өгөгдлийн шинжлэх
ухаанд хамаарна.
Өгөгдлийг олборлох буюу data mining нь нийт
өгөгдлөөс өмнө ашиглаж байгаагүй шинэ мэдээллийг ялган
гаргаж авах үйл явц юм. Энэ үйл явцад машин сургалтыг
ашигладаг. Үүнийг өөрөөр кnowledge discovery буюу
мэдлэг илрүүлэх гэнэ. Харин дата анализ буюу өгөгдлийн
шинжилгээ нь өгөгдлийгг цуглуулах, ялгах цэвэрлэх, дүн
шинжилгээ хийх, таамаглал гаргах, загвар боловсруулах,
үр дүнг танилцуулах гэсэн илүү өргөн хүрээтэй процесс юм.
Өгөгдлийн шинжлэх ухаан олон тооны ойлголтыг
өргөн хүрээнд хамардаг учраас ажил үүрэг тус бүрт
шаардагдах ур чадвар нь бие биенээсээ ялгаатай байдаг.
Өгөгдлийн олборлох ажиллагаа нь статистик, өгөгдлийн
сан, машин сургалттай ажиллах чадварыг шаарддаг
бол өгөгдлийн шинжилгээ нь ээрхээс гадна математик,
програмчлал, хиймэл оюун ухаан, ажиллаж буй өгөгдлийн
талаар мэдлэгтэй байхыг шаардана. Data mining-ийн
үр дүнд зүй тогтол бүхий мэдээлэл гарах бол өгөгдлийн
шинжилгээний дүнд гаргасан таамагллын баталгаа эсвэл
өгөгдлийн тухай олон төрлийн мэдээлэл гарна. Жишээ
нь data mining хийсэн хүн ямар хүн худалдан авалт хийж
байгааг харж чадах бол дата анализ хийхэд сүүлийн 5
жилийн хугацаан дахь худалдан авалтыг төрөлжүүлэх
мэдээлэлд шинжилгээ хийж болно.

2009 онд Google компанийн инженерүүд өөрсдийн
хайлтын системийн мэдээллийг ашиглан аль бүс нутагт
H1N1 вирусын тархалт өндөр байгаа тухай таамаглал
гаргаж байсан. Өвчний шинж тэмдэг илрэхэд хүмүүс эмчид
хандахаас илүү интернетээр хайлт хийж байсан нь тэдэнд
шаардлагатай үр дүнг боловсруулахад тусалсан өгөгдөл
болсон ба нүүдлийн шувууны байрлалтай давхцаж байсан
нь дараагийн тархалт болох газрыг таамаглах боломжийг
олгож байв.
Эрүүл мэндийн салбарт зарим өвчний оношлогоо
хийхэд хиймэл оюун ухаан эмчээс илүү өндөр хувьтай
оношилж байгаа, эргэх механизмын дууны давтамжийн
хэмжилт хийснээр түүний ажиллагааны бүх үзүүлэлтийг
гаргах боломжтой болсон, жолоочгүй машин зэрэг нь их
өгөгдөл, хиймэл оюун ухаан, өгөгдлийн шинжлэх ухааны
хөгжлийн бодит амьдрал дээрх хэрэглээ, энгийн зүйлс
болж байна.

Өгөгдөлд шинжилгээ хийснээр хоёр төрлийн
мэдээлэл гаргаж авах боломжтой.
1. Зорилтот буюу анхны хүссэн хэрэгцээт мэдээлэл
2. Санамсаргүй буюу өмнө нь сонирхоогүй байсан шинэ
мэдээлэл
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СХА-ны Судалгааны инженер Э.Ганбат

ШИНЭ ХЭВ ШИНЖИЙН nCOV КОРОНАВИРУС ХАЛДВАРЫН ҮЕИЙН ХЯНАЛТ СЭРГИЙЛЭЛТ

Короновирус гэж юу вэ?
○○ Короновирус нь маш том вирусын бүлэг бөгөөд
эдгээр вирусүүд нь хүнд энгийн ханиад томуунаас
хүнд хэлбэрийн (MERS, SARS) томуугийн вирусийн
шалтгаант өвчин үүсгэдэг. Мөн энэхүү вирусийн
бүлэг нь амьтдад ч өвчлөл үүсгэдэг.
○○ Бүрхүүлтэй, РНХ- ийн дан эрчлээст утаслаг, 2632 kilobases хэмжээтэй, хэмжээгээрээ том вируст
тооцогдоно.
○○ Гадаргуу дээрээ титэм төст дэгээтэй байдаг тул Coronovirus гэж нэрлэсэн.
○○ 1960-д оны дунд үеээс хүний короновирусийг
тодорхойлж эхэлсэн.
○○ 4н дэд бүлэгт хуваагддаг: alpha, beta, gamma, delta

Тохиолдлууд
1. Эхний шинж тэмдэг илэрснээс 14 хоногийн өмнө
БНХАУ-ын Ухань хотод аялсан түүхтэй.
2. АЗЦХХ-тай өвчтөнүүдэд асаргаа үйлчилгээ үзүүлсэн
эрүүл мэндийн ажилтнуудад
3. Амьсгалын замын цочмог өвчтэй ямар нэгэн
хүндрэлийн зэрэгтэй, шинж тэмдэг илрэхээс өмнө 14
хоногийн өмнө дараах ямар нэгэн өртөлттэй байсан.
nCoV-ийн батлагдсан тохиолдолтой ойрын хавьтал
болсон, өвчтөнд тухайн үед шинж тэмдэггүй байсан.
nCoV-ийн халдвар мэдээлэгдсэн улсын эмнэлэгийн
байгууллагаар үйлчлүүлсэн .
Стандарт “ байнгын” сэргийлэлт
○○ Гар угаах, халваргүйжүүлэх
○○ Хувийн хамгаалал хувцас хэрэгсэл хэрэглэх
○○ Орчны цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хийх ( 2019
nCoV короновирус хлорт мэдрэг нь тогтоогдсон)
○○ Тарилгын аюулгүй байдлыг хангах
○○ Давтан хэрэглэж байгаа багаж хэрэгслийг цэвэрлэж,
ариутгах
○○ Угаалга, хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх
○○ Зөв боловсон ханиах, найтаах

Хүмүүст өвчлөл үүсгэгч 7 төрлийн вирусийг
илрүүлээд байна.
1. Human coronavirus 22E-HCoV-229E (1960 он)
2. Human coronavirus OC43-HCoV-OC43 (1960 он)
3. SARS - CoV (2001) AЦХаХ
4. NL63, NL, буюу New Haven coronavirus (2004)
5. Human coronavirus HK1 (HCoV-HKU1) (2005, Hong Kong)
6. MERS - CoV (2012)
7. 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)

Нэмэлт сэргийлэлт:
○○ Шүүлтүүртэй
амны
хаалт
хэрэглэх
(NIOSHсертификаттай N95, EU шаардлага хангасан бол FFP2,
FFP3)
○○ Нүдний шил эсвэл нүүрний хамгаалалт
○○ Цэвэр, урт ханцуйтай нэг удаагийн халад эсвэл
комбинзон, бээлий
○○ Шингэнд тэсвэртэй биш халадтай үед шингэн нэвтрэх
эрсдлээс сэргийлж нэмэлтээр хормогч өмсөх

Үүсгэгч
Шинэ короновирусийн талаар бүрэн судлагдаагүй
боловч АЦХаХ-ийн вирусийн гений дараалалтай 80%
ойролцоо байгаа талаар судлаачид тэмдэглэсэн байна.
Халдварын эх уурхай, дамжих зам тодорхойгүй байна.
○○ Шинэ короновирус (2019 )-ийн халдварын эх уурхай
бүрэн тогтоогдсон боловч-далайн гаралтай хүнсний
бүтээгдэхүүн болон мал, зэрлэг амьтад худалдаалдаг
захаас халдвар гарсан болно.
○○ Судлаачид зэрлэг амьтдаас хүнд ялангуяа сарьсан
багваахайгаас халдварласан байж болзошгүй гэж
таамаглаж байна.
○○ Нууц үе 14 хоног байх магадлалтай.

Шүүлтүүртэй амны хаалтын сонголт (ЭМС-ын 2020
оны 537 тоот тушаал)
○○ N95 тэмдэглэгээтэй, 8511 загварын дугаартай аяган
хэлбэрийн хавхлагатай шүүлтүүртэй амны хаалт
○○ N95 тэмдэглэгээтэй, 8210 загварын дугаартай аяган
хэлбэрийн шүүлтүүртэй амны хаалт
○○ FFP2 тэмдэглэгээтэй, 9322 загварын дугаартай гурван
нугалаас бүхий, хавхлагатай шүүлтүүртэй амны хаалт
○○ FFP3 тэмдэглэгээтэй 9332 загварын дугаартай гурван
нугалаас бүхий, хавхлагатай шүүлтүүрийн амны
хаалт
○○ FFP2 тэмдэглэгээтэй, 8822 загварын дугаартай аяган
хэлбэрийн хавхлагтай шүүлтүүрийн амны хаалт

Асуумжид анхаарах
1. nCOV коронавирусийн халдварын сэжиг бүхий
тохиолдлуудыг илэрүүлж хүнээс хүнд халдварласан
сэжүүр баримтыг тодорхойлох
2. Өвчтөний эрсдэлт хүчин зүйл болон халварын эх
уурхай байж болох газар зүйн онцлогийг тодорхойлох
3. Өвчин эмгэгийн эмнэл зүйн давамгайлсан гол
илэрэл, нууц үе, өвчний хамарсан хүрээ, эмнэл зүйн
үе шатуудыг тодорхойлох
4. nCOV коронавирусийн халдварын өвөрмөц онцлог
тархвар зүйг тодорхойлох, халдвар авсан байж
болох замыг тодорхойлох, эрсдэлт хүчин зүйлсийг
тодорхойлох
Эмнэлзүйн илрэл
○○ 380C-аас дээш халуурах 98%
○○ Ханиалгах 76%
○○ 28% цэртэй ханиалга
○○ 5% цустай ханиалга
○○ Амьсгаадах 55%
○○ Өвчний шинж тэмдэг илэрснээс дунджаар 8 дахь
хоногт
○○ Булчингаар өвдөх эсвэл тамирдах 44%
○○ Толгой өвдөх 8%

Мэдээлэл авах эх сурвалж
Сошиал орчинд үнэн бодит бус, эх сурвалж тодорхойгүй
буруу ташаа мэдээлэл ихээр тараагдаж байна. Иймээс
худал мэдээлэлд авталгүй үнэн бодит мэдээлэлийг эдгээр
хаягнаас авна уу.
○○ www.flu.mn
○○ www.who.int/emergencies/diseases/novel–coronavirus-2019
○○ www.facebook.com/www.mohs.mn/
○○ www.facebook.com/eocmohs/
○○ www.facebook.com/nccdgov/
○○ www.facebook.com/nccd.gov.mn/
○○ www.facebook.com/NCPHMongolia/
○○ www.facebook.com/nccdgov/
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Эмнэлэгийн хэсэг

МААЛИНГЫН ҮР БА ТҮҮНИЙ ТОС

○○ Ходоод гэдэсний хананы салст бүрхүүлийг
дэмжих үйлдэлтэй.
○○ Антиоксидант бодисоор нэн баялаг тул дархлааг
дэмжих, бие махбодийг хоргүйжүүлэх ач тустай.
○○ Зарим төрлийн хавдарын эсийг дарангуйлна. /
түрүү булчирхай, хөх, өндгөвч, бүдүүн гэдэсний
хорт хавдар/
○○ Эмэгтэйчүүдийн цэвэршилтийн шинж тэмдэгийг
багасгаж, яс сийрэгжэхээс урьдчилан сэргийлнэ.
Өдөрт хэрэглэх зохистой хэмжээ

Маалингын үрийг хүмүүс эрт үеэс эмчилгээ сувилгаа,
гоо сайхан, хоол хүнсэнд хэрэглэж ирсэн. Орчин
үеийн судалгаагаар маалингын үр нь бусад
ургамлын гаралтай хүнсэнд маш ховор тохиолдох
Омега-3 тосны хүчлийг өөртөө агуулсан байдаг.
Маалинга нь үр, тос, нунтаг гэсэн 3 төрлөөр байдаг.
Тос болон нунтагласан үр нь агаартай маш хурдан
исэлддэг тул үр хэлбэрээр нь хэрэглэх нь илүү
тохиромжтой байдаг.
Үр нь найрлагандаа Омега-3 ханаагүй тосны хүчил,
ислэг, фитоэстроген /эмэгтэйчүүдийн даавар төст
бодис/, А, Е болон В төрлийн аминдэмүүд, маш
ховор F аминдэм, кали, кальци, магни, иод, цайр,
төмөр, фосфор зэрэг олон төрлийн элементүүдийг
агуулдаг.
Фитоэстроген дааварт төст бодис нь эмэгтэйчүүдийн
гоо сайхан байх /үс, хумс, арьс/ тэнцвэрийг
зохицуулж өгдөг.
Маалингын үрний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө
ач холбогдол
○○ Хүнсний ислэгээр нэн баялаг тул ходоод гэдэсний
хэвийн үйл ажиллагааг дэмжихээс гадна энэхүү
үр нь ургамлын салст ихтэй тул өтгөрүүлэх,
барьцалдуулах шинж чанарыг үзүүлдэг бөгөөд
хоолны шингэцийг удаашруулж илүү ихээр
шим тэжээлтэй бодисын шимэгдэх үйл явцыг
сайжруулж өлсөх мэдрэмжийг бууруулдаг.
○○ Gluten-free буюу цавуулаг агуулдаггүй тул гурил,
будаа, үр тарианы цавуулагт мэдрэг, харшилтай
хүмүүс хэрэглэх нь нэн тохиромжтой хүнс юм.
Мөн далайн гаралтай бүтээгдэхүүний харшилтай
хүмүүс энэхүү үрнээс аминдэм Д, омега-3 тосны
хүчил болон бусад шаардлагатай эрдэс бодисоо
нөхөх боломжтой.
○○ Цусан дахь холестролын агууламжийг бууруулах,
зүрх судасны өвчнөө урьдчилан сэргийлнэ.

Маалингын үрийг өдөрт 1 халбага буюу 15 гр
хэрэглэнэ. Эмчилгээний зориулалтаар 5-50 гр
хүртэл хэрэглэдэг. Түрүү булчирхайн хавдар,
гэдэсний үрэвсэлт өвчнүүд, бөөрний үрэвсэл,
цөсний чулуутай хүмүүс эмчийн зөвлгөөний дагуу
хэрэглэнэ.
Хэрэглэх аргууд
○○ Ханиад хүрсэн болон хоолой, буйл үрэвссэн
үед 2 цайны халбага үрэн дээр буцалсан ус
хийж сайтар сэгсрээд 1 цаг орчим дэвтээн шүүн
шүүсийг нь ууж хэрэглэнэ.
○○ Зүрх судасны өвчний үед 2 хоолны халбага
маалингын үрийг бутлагчинд хийж 200 гр
халуун ус нэмж 10 минут орчим хандлаад ууж
хэрэглэнэ.
○○ Дархлаагаа дэмжих зорилгоор маалингын тосыг
хоолондоо нэмж хэрэглэж болно. /Хүүхэд цайны
халбагаар 1-2, том хүн хоолны 1-2 халбагаар/
○○ Илүүдэл жингээ хасах зорилгоор 1 хоолны
халбага маалингын үрийг 20-30 минут чанаж
хандлан хөргөөд хооллохоос 15-20 минутын
өмнө идэж хэрэглэнэ.
Эрчим зоогийн газар
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