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 Risk (Эрсдэл) гэдэг нь Risiсo буюу 
“Хадан цохиотой газраар усан онгоцоор 
аялах” гэсэн Итали үгнээс гаралтай .

Эрсдэлийн талаарх тодорхойлолтууд:
 Тодорхой бус байдлын үр нөлөө 
(MNS ISO9000:2017 стандартын 3.7.9 )
1. Үр нөлөө бол хүлээлтийн хазайлт ( Эерэг 

эсвэл сөрөг байж болно).
2. Тодорхой бус байдал бол үйл явдал, 

түүний үр дагавар эсвэл боломжийн 
талаарх ойлголт. Мэдлэгтэй холбоотой 
мэдээллийн хэсэгчилсэн ч гэсэн 
хомсдолын байдал юм.

3. Эрсдэл нь үйл явдлын (Нөхцөл байдлын 
өөрчлөлтийг багтаан) үр дагавар ба 
боломжуудын нийлбэрээр ихэвчлэн 
илэрхийлэгддэг.

4. "Эрсдэл" гэдэг үг хэллэгийг зарим үед  
сөрөг үр дагавар гарах боломжтой үед 
хэрэглэдэг.

 Зорилтыг тодорхой бус болгож 
байгаа үр нөлөө (MNS ISO31000:2017 
стандартын 2.1) 
1. Хүлээгдэж буй үр дүнгээс хазайх 

нөхцлийг үр нөлөө гэх ба энэ нь эерэг 
буюу сөрөг байж болно.

2. Зорилт янз бүр байж болох (санхүүгийн, 
эрүүл мэнд ба аюулгүй байдлын, 
байгаль орчны гэх мэт чиглэлээр) ба 
түүний хамрах хүрээ, түвшин ч өөр өөр 
байж болно (стратегийн, байгууллагын, 
төслийн, бүтээгдэхүүний болон үйл 
явцын гэх мэт).

3. Эрсдэлийг ихэвчлэн болзошгүй 
тохиолдол болон үр дагавараар 
эсвэл эдгээрийн хосолсон  байдлаар  
тодорхойлно.

4. Эрсдэлийг аливаа тохиолдлын 
үр дагаврууд (нөхцөл байдлын 
өөрчлөлтийн хамт) болон тэдгээрийн 
тохиолдох магадлалын хослолоор 
ихэвчлэн тодорхойлно.

5. Тодорхой бус болгож буй шалтгаан нь 
аливаа  тохиолдол, түүний үр дагавар 
болон тохиолдох магадлал, тэдгээртэй 
холбоотой ойлголт, мэдлэг, мэдээлэл 
хангалтгүй байгаатай холбоотой.

 Дээрх тодорхойлолтуудаас харахад 
“Эрсдэл” гэдэг нь мэдээллийн хомсдолтой 
дутмаг байдал, зорилтын хүрэх үр дүнд 
сөргөөр нөлөөлж болзошгүй нөхцөл 

байдал, үйл явдал, үйл явцын үр дагавар 
буюу үр нөлөөг хэлж болно гэж ойлгохоор 
байна. Товчоор хэлбэл ямар ч нөхцөл 
байдал дор тодорхойгүй байдлыг удирдан 
зохицуулахыг эрсдэлийг удирдах гэж хэлдэг. 

 Мөн  ямар чиглэлд зорилтыг хэрхэн 
тодорхойлсноос хамаараад эрсдэлийг 
чиглэл бүрт тодорхойлох шаардлагатай 
байх нь. Өөрөөр хэлбэл байгууллага нь  
санхүү, эдийн засаг, эрүүл мэнд аюулгүй 
байдал, байгаль орчин болон стратегийн, 
төсөл хөтөлбөрийн, үндсэн үйл явцын 
чиглэлээр тодорхойлсон зорилтуудад 
сөргөөр нөлөөлж болзошгүй үр нөлөө буюу 
“Эрсдэл”-ийг тодорхойлж, түүнийг хянаж 
удирдах шаардлагатай. 

 Хэрэв та ирээдүйд юу болж болохыг 
урьдаас хангалттай сайн харж чадсан бол 
түүнийг (Үр дагаврыг) өөрчлөхийг хичээж 
болно. Эсвэл та ирээдүйд юу ч болж байсан 
түүнд бэлэн байхыг хичээж болно. Гэвч аль ч 
тохиолдолд та ирээдүйд юу болж болзошгүй 
талаар эргэцүүлэн бодож байдаг. Мөн 
үүний талаар юу хийвэл зохистой вэ гэдгээ 
эргэцүүлж эхэлдэг.

Эрсдэлийн менежментийн тулгуур 
зарчмуудын талаар:

 Эрсдэлийн менежментээр үнэт 
зүйлийг бий болгож, хэвшүүлнэ.
 Эрсдэлийн менежмент нь 
байгууллагыг тавьсан зорилтдоо хүрч, 
гүйцэтгэлээ сайжруулахад чухал хувь 
нэмэр оруулдаг. Нэн ялангуяа ажилчдын 
эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, аюулгүй 
байдал дээшлэх, хууль, эрхзүйн маргаан 
буурах, хүрээлэн буй орчноо хамгаалах, 
бүтээгдэхүүний чанар, төслийн менежмент, 
үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах, 
засаглал ба нэр хүндийг сайжруулахад 
нөлөөлдөг.
 Иймээс хувь хүн болоод байгууллага 
нь өөрийн үнэт зүйлийг бий болгож,  түүнд 
юу аюул учруулж болох вэ гэдгийг тогтооно. 
Ингэснээр бид “Эрсдэл”-ээ ялган тогтооно. 
 Бидний үнэ цэнэтэй гэж үзсэн зүйлст 
учрах аюулын эх сурвалж нь юу байж болох 
вэ гэдгийг тогтоох буюу  “Аюулын дүн 
шинжилгээ” хийх нь эрсдэлийг үнэлэх үйл 
явцын эхний алхам болно.

Үргэлжлэл бий ...



03-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Төлөвлөгөөний биелэлт
  Горимын даалгавараас 8609.056 мян.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, үйл ажиллагааны 
доголдолгүй ажиллан төлөвлөгөөг 8.6 сая.кВтц-аар давуулан биелүүллээ. Цахилгаан эрчим хүчний доод 
ачаалал 395 МВт, дээд ачаалал 587 МВт байлаа. 

Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%
ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 297.9 306.5 +8.6 102.9%
ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 430.6 430.6  - 100.0%

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө:   ЦЭХ - 102,9%, ДЭХ - 100,0% биеллээ.

ДҮТ-ийн диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө болон биелэлт

Нэмэх шийдвэр Хасах шийдвэр Диспетчерийн 
графикийн зөрчил Ачаалал

Диспетчерийн 
төлөвлөгөөний 

биелэлт

Диспетчерийн 
графикийн нэмэх 

зөрчил
Удаа мян.кВтц Удаа мян.кВтц Удаа мян.кВтц Дээд Доод мян.кВтц мян.кВтц

69 8609.056 21 2083.976  - - 587 395 8609.056 -

Үйлдвэрлэлийн алба

СПОТ зах зээлийн талаар
 СПОТ арилжааны зах зээлд 374.808 мян.
кВтц ЦЭХ худалдан, 16.7 сая.төгрөгний авлагатай 
ажиллалаа.

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  
 ЦЭХ-ний түгээлт төлөвлөлтөөс 3.6 сая.кВтц-
аар давж биелэн 101.2 %, өнгөрсөн оны мөн үеэс 9.3 
сая.кВтц-аар буюу  3.1 % - аар өслөө. Оны эхнээс 25.1 
сая.кВтц-аар давж, 102.6 % -ийн биелэлттэй байна.

 ДЭХ-ний түгээлт төлөвлөлтөөс 54.0 мян.Гкал-
аар давж  114.3 %-ийн биелэлттэй, өнгөрсөн оны 
мөн үеэс 61.8 мян.Гкал буюу 16.8 %-аар өссөн. Оны 
эхнээс дулааны үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөө 
77.7 мян.Гкал-аар, үүнээс “УБДС” ХК–д нийлүүлэх 
дулаан  79.6 мян.Гкал –аар давж биеллээ.

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
 2-р сард горим ажиллагаанд 7 зуух, 6 турбин 
оролцсон. Сарын дунджаар  5.88 зуух,   5.85 турбинтэй 
ажиллаж, бэлтгэлд  1 зуухтай,  турбин  бэлтгэлгүй  
байсан. ТГ №2-ыг төслийн өөрчлөлт хийх их засварт, 
К-6 дунд засварт зогссон тул ажиллаагүй.

Нүүрсний зарцуулалт 
/ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/

Уурхай Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт
Багануур мян.тн 165.902 157.873 -8.029 95.2%

Шивээ-Овоо мян.тн 145.000 157.872 +12.872 108.9%

Бүгд мян.тн 310.902 315.745 +4.843 101.6%

Мазутын зарцуулалт
 Энэ сард  100 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 
37 тн-г түлж, 63 тн-ийг хэмнэлээ. Энэ сард халуун 
галлагаа хийгээгүй, хүйтэн галлагаа 2 удаа хийж 36 
тонн мазут түлсэн. К-2-ыг их засварт зогсоож байгаа 
тул бункер хоослохоор 1 тонн мазут түлсэн. 

Жишмэл түлшний зарцуулалт
 Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах 
жишмэл түлшийг 7.617 гр/кВтц-аар, Дулааны эрчим 
хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл түлшийг 0.305 кг/
Гкал-аар хэмнэж гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс 
2466 тн жишмэл түлш буюу 5206 тонн бодит түлш /
илчлэг 3316 ккал/кг/ хэмнэсэн. 

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
 ЭХЗХ-оос батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 
0,24 %-иар буюу 850.815 мян.кВтц-аар хэмнэсэн. 

№ Үзүүлэлт Нэгж
03-р сар

Төлөв Гүйц

1 1тн нүүрс нунтаглахад 
зарцуулах цахилгаан

кВтц / 
тн.нүүрс 30.00 29.41

2
1тн уур боловсруулахад 
зарцуулах үлээлт соролтын 
цахилгаан

кВтц / 
тн.уур 4.16 4.08

3 1тн тэжээлийн ус шахахад 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.тэж ус 7.92 7.77

4 Эргэлтийн усны насосд 
зарцуулагдах цахилгаан % 1.21 1.18

5 Дулаанжуулалтын насосд 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.сүлж.ус 0.59 0.58

Уур усны алдагдал
  Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн 
цэвэрлэсэн усны зарцуулалтыг  1.49 % буюу  24526 тн 
конденсат хэмнэсэн байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн усны зарцуулалт 
11340 тонноор буурсан. Осмосын халаагч уурын 
зарцуулалт 3393 тн байлаа. Бохир конденсатыг 
цэвэрлэх схемийг ашиглан 18586 м3 усыг БЗК-д өгч 
ажилласан.

Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:

 ○ Зууханд –   282 м3

 ○ Турбинд –   12022 м3  ус өгсөн.
 ○ Зуух дүүргэх усны зарцуулалт 104 м3 байлаа.
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03-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2020 оны 3-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 
6 бүртгэгдсэнээс зуух 3 удаа, турбин 3 удаа зогссон. Хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас үндсэн тоноглолын зогсолт 
гараагүй.

 ○ Тоноглолын гэмтэлд тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн 4 акт /1,200.0 мян₮/: ТЦ-3 , ЦЦ-1
 ○ Мазут зарцуулалтын 2 акт /59,773.4 мян₮/: ЗЦ-2
 ○ Тоноглолын аваарийн зогсолтыг судалсан 2 акт: ДХХАЦ-1, НАХ-1 
 ○ Тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалыг ашиглалтаас хасах 8 акт: ЦЦ-3, МЦ-5
 ○ Нийт 16 акт /60,973.4 мян₮/ тогтоогдсон.

№ Цех нэгжүүд

Дуу шуугиан 
(85 дб) 

Ажлын байрны халуун 
(12-30оС)

Ажлын байрны 
чийглэг (30-60%)

Ажлын байрны 
тоосролт (10 мг/м3)
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1 ТДЦ 84.7 84.4 13.5 16.5 30.5 31.0 18.7 17.8

2 ЗЦ 89.3 88.0 21.6 22.0 28.6 29.0 12.2 11.6

3 ТЦ 87.4 89.5 26.2 26.8 29.7 30.6
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3

4 Хими 72.3 72.0 19.4 19.0 30.9 32.0

5 Механик 72.9 72.3 15.7 19.5 32.2 32.5

Хяналтын алба3

Үйлдвэрлэлийн осолд дөхсөн тохиолдол гараагүй.

1. Хяналтын чиглэлээр
№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар

1 Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн 
байдал 38 Нарядаар хийгдэх ажилтай эрсдэлийн үнэлгээ уялдсан байдалд хяналт 

хийсэн

2 Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал 18 Эргэлт шалгалтын маршрутын дагуу ажлын байруудад сонголтоор 
хяналт хийсэн.

3 Шинэчлэл, засварын ажлын явцад 
хяналт хийсэн байдал 20

К-6 халах гадаргуун засвар, ТА №2 шинэчлэл, Хурц уурын 3-р секцийн 
шугам солих,  PGF-3B, 4B ажлын дугуй солих,  Тээрэм-5В-ийн засвар,  
ТА №2 хурц уурын шугам демонтаж хийх

2. ХАБЭА-н зөрчлүүд
№ Илэрсэн зөрчил Нэгж Тайлбар

1 Гарын шингэн саван ашиглах хугацаа 
дууссан байсан ХААХ Үлдэгдэл савангуудыг буцааж, шаардлага хангасан саван нийлүүлсэн

2 Гадны байгууллага ажил гүйцэтэх 
журмыг зөрчсөн. “СММ” ХХК

“СММ” ХХК-ийн гагнуурчин Ц.Баярбат “ДЦС-“4 ТӨХК-ийн ажилтны 
ажлын хувцастай харуулын 7 дугаар постоор нэвтэрч ДВ-7-ийн урд 
гагнуурын ажил хийж байсан.  

3 Өдөр тутмын зааварчилгаа өгөх дүрэм, 
зааврыг зөрчсөн. ЗЦ Зуухан цехийн ээлжийн дарга Б.Отгонбаяр өдөр тутмын давтан 

зааварчилгааг өөрийн биеэр өгөөгүй. /3 дугаар сарын 21/ 

4

Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй байдлыг 
бүрэн хангаагүй, ажил гүйцэтгэгч 
байнгын хяналт тавих нөхцлийг 
бүрдүүлээгүй.

ЦЦ
3 дугаар сарын 30-ны өдөр PGF-6D суурин дээр нь засвар хийхдээ 
зөөврийн гэрэлтүүлэг хэрэглээгүй. Погрузка барьдаг ажилтныг ажил 
гүйцэтгэгчээр томилсон нь ААД-ын 96 дугаар заалтыг зөрчсөн.

3. Сургалт, зааварчилгаа
№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар

1 Урьдчилсан зааварчилгаа өгөгдсөн 
байдал 166 хүнд

К-6 тоосон системийн засвар хийх “СММ” ХХК -ийн 56, К-2 тоосон 
системийн засвар болон шугам хоолойн дулаалгын ажил гүйцэтгэх 
“СММ” ХХК -ийн 28,   Ундны усны шүүлтүүр солих “ХУЛ КОНСАЛТИНГ” 
ХХК -ийн 3,  К-2 халах гадаргуун засвар хийх “Хасу-МВт”  ХХК-ийн 79 
хүнд тус тус урьдчилсан зааварчилгаа өгөв.

 Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг батлагдсан хуваарийн дагуу 24 цагийн хугацаанд давхардсан тоогоор 
310 удаа хийж, тосны алдагдал, тоосролт, галын багаж хэрэгслийн ашиглалт, тоноглолын засварын ажилтай холбоотой 568 зөрчлийг 
илрүүлэн газар дээр нь 542 зөрчлийг арилгуулан, 24 зөрчилд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан.

 Станцын хэмжээнд давхардсан тоогоор 493 удаагийн галтай харьцах нарядаар орсон ажлын байрыг шалгаж, галын аюулгүй 
байдлын зааварчилгааг 1002 хүнд өгч, гүйцэтгэлд нь 337 цаг хяналт тавьж ажилласнаас гал түймрийн хэрэг зөрчил гараагүй.

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ



БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААН

Судалгаа хөгжлийн алба4

СЭДВИЙН
ЧИГЛЭЛ

МАТЕРИАЛЫН 
ШААРДЛАГА

УРАЛДААНЫГ
ДҮГНЭХ

ШАГНАЛ
УРАМШУУЛАЛ

1. Шинэ ажил үйлчилгээ гаргах
2. Шинэ бүтээгдэхүүнийг бий болгох 
3. Шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх 
4. Явцуу шат дамжлагыг илрүүлэх, 

арилгах
5. Ололт амжилтыг илрүүлэх 
6. Асуудал дэвшүүлэх

 → Илтгэлийг MS Office Word програм дээр бэлтгэх бөгөөд 
танилцуулах presentation нэмж бэлдэх  

 → Илтгэл нь: A4 хэмжээтэй, ихдээ 20 нүүр байх, Arial фонт, 12 point, 
1,5 мөр хоорондын зайтай байх

 → Хуудасны дээд, доод талаас 2 см, зүүн талаас 3 см, баруун талаас 
1,5 см зайтай байх

 → Илтгэлийн бүтэц: Оршил, Үндсэн хэсэг ( а. Судалгааны хэсэг,      
б.  Дүн шинжилгээ), Дүгнэлт, Хавсралт Жич: Түлхүүр үг, тайлбар 
материал, арга зүй, үр дүн, график, зураг, хүснэгт, ашигласан 
ном зохиол, эх материал гэх мэт зүйлийг оруулсан байх

 → Илтгэлд өөрийн нэр, албан тушаал, цех нэгж, холбоо барих 
утас, е-майл хаягийг тодорхой бичиж ирүүлэх

I шатанд тэнцсэн илтгэлүүдийг 
2020 оны 06-р сарын 10-ны 09:00 
цагаас Дөл танхимд танилцуулна.

I шатны шалгаруулалт: 
 → Илтгэлийг бэлтгэж ирүүлсэн байдал 1-5 оноо
 → Баримт бичиг боловсруулах шаардлага хангасан 

байдал 1-5 оноо
 → Судалгаа, шинжилгээний ажлын гүйцэтгэл 1-5 оноо
 → Эдийн засгийн үр ашиг, хэмнэлтийн тооцоо гаргасан 

байдал 1-5 оноо 
 → Дүгнэлт 1-5 оноо  

14 ба түүнээс дээш оноо авсан илтгэлийг болзол хангасан 
гэж тооцон 2-р шатанд шалгаруулна. 

II шатны шалгаруулалт: Нийтэд танилцуулах
 → Сэдвийн агуулга ач холбогдол 1-5 оноо
 → Байгууллагад хэрэгжүүлэх боломжтой эсэх 1-5 оноо
 → Судалгааны ажлын гүйцэтгэл 1-5  оноо
 → Илтгэх ур чадвар 1-5  оноо
 → Эдийн засгийн  үр өгөөж, тооцоо 1-5 оноо
 → Байгаль орчинд ээлтэй эсэх 1-3 оноо

Шүүгчдийн үнэлгээгээр хамгийн их оноо авсан дарааллаар 
илтгэлийг шалгаруулна.

1. “Сайн илтгэл” Тэргүүн байр (нэг) - Өргөмжлөл 1.000.000 ₮  
2. “Сайн Судалгаа” Дэд байр (нэг) - Өргөмжлөл 500.000 ₮  
3. “Сайн илтгэгч” Тусгай байр (нэг) - Өргөмжлөл 250.000 ₮ 
4. 2-р шатанд шалгарсан илтгэл тус бүрийг - 100.000 ₮

ОРОЛЦОО



ЯНДАН ХООЛОЙ БҮХИЙ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮҮСГҮҮР

5 СХА-ны Судалгааны инженер Э.Ганбат

 Яндан хоолой бүхий эрчим хүчний 
үүсгүүр нь Stack effect буюу янданд соролт 
үүсэх үзэгдэл дээр үндэслэн цахилгаан 
эрчим хүч үйлдвэрлэх зориулалт бүхий 
сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийн нэг 
төрөл. Нарны эрчим нь өндөр цамхагийн 
суурийг тойрсон тунгалаг тавцангийн 
доорх агаарыг халаах ба халсан агаар нь 
жингийн зөрөө болон яндангийн соролтын 
нөлөөгөөр цамхагт дээш чиглэсэн агаарын 
урсгал үүсгэнэ. Энэ агаарын урсгалын 
дагуу турбинуудыг яндангийн доод 
хэсэгт суурилуулж цахилгаан эрчим хүч 
үйлдвэрлэдэг.

Зураг №1. Ажиллах зарчим
 Энэ төрлийн эх үүсвэрийн санаа 1909 
онд Испанид анх хэвлэгдсэн бол 1982 онд 
анхны загварыг үйлдвэрлэсэн нь 8 жилийн 
турш ашиглагдаад шуурганы улмаас 
гэмтэж ашиглалтаас гарсан. 
 2010 оны дунд үеэс хэд хэдэн прототип 
загварыг бүтээсэн боловч том хэмжээний 
эх үүсвэр ажиллаагүй байна. Энэ эх үүсвэр 
нь цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд 
нарны гэрэл ашигладаг тул сэргээгдэх 
эрчим хүчний төрөлд орох ба хүлэмжийн 
хий, үнс болон бусад хортой элементүүдийг 
агаар мандалд ялгаруулдаггүй. Мөн зарим 
сэргээгдэх эрчим хүчний технологийг 
бодвол ус ашиглах шаардлагагүй юм. 

 

Зураг №2. Харагдах байдал
 Нарны эрчим хүлээн авах 
коллекторын доорх том талбай нь 
үндсэндээ асар том хүлэмж юм. Хэдэн 
нэмэлт тохируулга хийснээр коллекторын 
талбайг газар тариалангийн талбай болгон 
хувиргах боломжтой гэж үздэг хувилбар ч 
бий.
 Үүнээс гадна коллекторын дотор 
ус халаах хоолой байрлуулснаар нарны 
гэрэлгүйд ч цахилгаан үүсгэх бололцоотой. 
Өдөр ус халуун агаараас дулааны авч 
халах ба агаарын температур буурах үед 
дулаанаа агаарт алдан яндангийн соролт 
үүсгэхэд дэмждэг.

Зураг №3. Халах хоолой
 Цөлд суурилуулан ашиглавал нар 
шингэсэний дараа ч газарт шингэсэн 
дулааныг ашиглан үргэлжлэн ажиллаж 
болох нь хамгийн үр дүнтэй гэж үздэг. Үр 
ашигтай ажиллахад нарны цамхагуудыг том 
хэмжээтэйгээр барих шаардлагатай бөгөөд 
ингэснээр өртөг нэмэгддэг нь хамгийн том 
хүндрэл. Ирээдүйд технологийн хөгжил 
даган барилга байгууламж барих өртөг үр 
ашигтай болох болно гэж үздэг судлаачид 
байдаг.



ГАДААД ХЭЛ СУРАХ НЬ

СХА-ны Судалгааны инженер Х.Амгаланбаатар6

 Хэлний онцгой авъяас гэж байдаг ч энэ нь 
цөөн хүнд заяадаг онцгой зүйл биш гэнэ. Хэлэнд 
авьяасгүй хүн гэж байхгүй. Тэр чинь хөгжим биш. Та 
монголоор ярьж байна уу? Тэгвэл хэлийг хариуцдаг 
тархины төв хэсэг чинь хэвийн байна. Бас нас 
үүнд ямар нэг үүрэг гүйцэтгэхгүй. Хэл сурах чинь 
ой санамж, юм тогтооход биш түүнд дасахын нэр. 
Хэлийг хүүхэд байхаасаа сурах хэрэгтэй гэсэн дэмий 
яриа түгсэн байдаг. Ихэнх хүмүүс хэлийг насанд 
хүрсэн хойноо сурдаг шүү дээ. Тийм болохоор 
ямар ч насны хязгаар байхгүй гэсэн үг. Та хуурай 
газар сэлэх хөдөлгөөнийг хичнээн ч заалгасан 
усанд сэлэх болоход хэрхэвч зөв сэлэхгүй. Хэрвээ 
та амьд орчинд бодит яриагаар хэл заалгахгүй бол 
та усгүй газар сэлж сурах хөдөлгөөнийг хийх эсвэл 
машингүйгээр яаж жолоодохыг хоосон заалгаж 
байгаа хэрэг. Амьд орчин, нөхцөл байдал гэж 
юуг хэлээд байна вэ? Ямар нэгэн утга учир бүхий 
амьдралын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хэл нь 
хэрэглүүр болж өгч байгаа тийм орчин юм. 

Ингэхийн тулд:
1. Гадаад хэл сайн сурах нэг үндэс нь эх хэлээ сайн 

сурсан байх явдал.

2. Гадаад хэл сурахын тулд тухайн хэлээр ярьдаг 
улс, үндэстний түүх, соёлыг тодорхой хэмжээгээр 
судлах хэрэгтэй.

3. Хамгийн гол нь зүрхшээлгүй өөрийн санааг сурч 
буй хэлээрээ илэрхийлэхийг байнга хичээвэл 
хэлийг амархан сурдаг гэж эрдэмтэд баталдаг.

4. Үгийг дангаар цээжлэдэг арга учир дутагдалтай. 
Учир нь амьдрал дээр үг дангаараа утга агуулах 
нь ховор. Иймд үгийг холбоо үгээр эсвэл 
өгүүлбэрээр цээжлэх хэрэгтэй. Өгүүлбэрийг 
цээжлэхийн тулд өгүүлбэрийн бүтцийг нь сайн 
ажиглан тогтоо. 

5. Цаг үргэлж сониуч, овсгоотой байж хаана ч, 
хэзээ ч сурч байгаа хэлээрээ бусдаас ичиж 

зоволгүй юм асууж, тэр хэлийг мэддэг хүмүүстэй 
илүү их харилцахыг тэмүүл.

6. Гадаад хэл сурахын тулд бид заавал тэр хэлээр 
сэтгэх хэрэгтэй гэвэл тийм биш. Гадаадаар сэтгэх 
нь бидний хэл сурсаны дараа дадал зуршилаар 
болдог зүйл.

7. Шалгалтанд зориулан бэлдсэн хэл удахгүй 
бүдэгрэн алга болдог. Тиймээс хэрэглэх гэж л 
хэл сурах хэрэгтэй

8. Хэлийг өргөн фронтоор сурдаг. Мөн хэл бол 
математик биш тул заавал дараалал шаардахгүй.

9. Гадаад хүнтэй харилцах нь дадлагажихад нөлөө 
үзүүлнэ. Гэхдээ тэд төрөлх хэлээ зовлонгүй сурсан 
тул алдах нь тэдэнд ойлгомжгүй санагддаг.

10. Тодорхой хэмжээний үгсийн сан, яриа, 
өгүүлбэрийн бүтэцийг мэддэг болсон хойноо 
дүрэм үзэх нь танд ашигтай. Дүрмийг өөртөө 
тохиромжтой байдлаар тайлбарлаж, сурах арга 
барилаа өөрөө сонгох хэрэгтэй.

11. Хөгжим байнга сонсох нь сонсгол сайжирч 
“чих онгойход” тусална. Сонсгол бол гадаад 
хэл сурахад хамгийн чухал нөлөөлөх хүчин 
зүйл болох нь батлагдсан. Сонсголгүй хүн гэж 
байдаггүй. Харин буруу сонсноос буруу дуудаж 
ярьдаг байна.

12. Хэлж чаддаг зүйлээ оновчтой зоригтой хэлж 
сурах нь чухал. Өөрийгөө алдах байх гэж ичиж 
эмзэглэсний хэрэггүй.

Хэдэн үгээр ярьж болох вэ?
 Хэл шинжээч нар гайхалтай зүй тогтлыг 
нээжээ. Энэ бол хамгийн олон тааралддаг 100 үг 
бол бичгийн хэлний 20%-ийг нөхөж хүрдэг, 1500-
2000 үг бол 85%-ийг бүрдүүлдэг, харин үлдсэн хэдэн 
арван мянган үгний аль нэгтэй тааралдах боломж 
15%-иас хэтэрдэггүй гэдгийг тогтоожээ. 

 Дунд хэрийн чадвартай хүн цагт ямар 
ч хэлний 100 үгийг цээжилж чаддаг болохыг 
судлаачид баталсан. 

 Ярианы хэлэнд үгийн давтамж нь 
бичгийнхээс илүү их байдаг бөгөөд эхний 1000 үг 
ярианы хэлний 90 шахам хувь болдог байна. Аль 
нэг хэлээр уншсанаа ойлгож суръя гэвэл хамгийн 
олон хэрэглэгддэг 2500 үг, тухайн хэлний зүйг 
сурагтун гэж хэл шинжээчид батлан хэлж байна. 
Англи хэлэнд хамгийн их хэрэглэгддэг 500 үгтэй 
байхад 70 хувь, 1000 үгтэй байхад 80,5 хувь, 2000 
үгтэй байхад 86 хувь, 3000 үгтэй байхад 90 хувь, 
5000 үгтэй байхад 93.5 хувь, 10000 үгтэй байхад эх 
бичгийн 96.4 хувийг ойлгож чаддаг байна.

ГОЛ НЬ ХЭЛ ГЭДЭГ 
УС РУУ ҮСРЭХЭЭС АЙХ ХЭРЭГГҮЙ.



Эмнэлэгийн хэсэг

ШАМБАРАМ БУЮУ ГЕМОРРОЙ
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 Дэлхийн нийт хүн амын 50% нь амьдралынхаа 
аль нэг үед шамбарамаар өвчилдөг ба тэдгээрийн 10% нь 
зайлшгүй мэс засалд орох шаардлагатай болдог. 

 Шамбарам нь  бүрэн хаагдахад уутны ам мэт чухал 
үүрэгтэй анатомын бүтцийн өөрчлөлт юм. Энэ хэвийн бүтэц 
нь хөдөлгөөний хомсдол, суугаа байдал, илчлэг багатай 
хооллолт, архаг өтгөн хаталт, гүйлгэлт, төрөлт, элэгний 
зарим өвчний үед гемодинамикийн болон дистрофийн 
өөрчлөлтөд хүрч өвчин болдог байна. Нэгэнт дистрофийн 
өөрчлөлтөд орсоноос зангилаа доош түлхэгдэж, ингэснээр 

холбогч эд сунаж, булчин гэмтсэнээр зангилаа урваж гарах 
ба томордог. 

 Судалгаагаар өвчтэй хүний шулуун гэдэсний 
судасны хана нь эрүүл хүнийхээс  2 дахин зузаан, цусан 
хангамж нь 3 дахин илүү болох нь батлагджээ.

 Шамбарамын зангилааны үүссэн байршлаас 
хамаарч гадна ба дотор байрлалтай гэж ангилдаг. 
Хэрэв зангилаа шулуун гэдэсний амсарын арьсан доор 
байрлалтай бол гадна гэж үзнэ. Мөн шамбарамын гадна ба 
дотор хавсарсан хэлбэртэй байж болно. 

 Дотор байрлалтай  шамбарам  нь  унжилтын 
хэмжээнээс хамааран ангилдаг. Ихэвчлэн өвдөлтгүй 
хүндрэхтэй холбоотойгоор тод улаан ягаан цус эсвэл 
хүндрэх үед ямар нэгэн зүйл түр гарах шиг санагддаг.

 → Онц зовиур илрэхгүй 
 → Хүндээр бие засах үед цус гарах, өвдөх
 → Архаг цус багадалтанд хүргэдэг. 

 Гадна байрлалтай шамбарам нь хошногоны 
нүхний хучуураар хучигдсан байх шүдлэг бүсийн захаар 
байрлан чинэрсэн байна. 

МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ ХООЛЛОХ СОЁЛ

 Аливаа улс үндэстний хүнсний зүйлээ бэлтгэн 
боловсруулах арга ухаан нь үндэстэн ястны аж төрөх ёс, 
зан заншил байгаль, цаг агаар, мал, газрын баялаг, эдийн 
засаг, зэрэгтэй салшгүй холбоотой бөгөөд түүхийн он 
жилүүдийн туршид нийгмийн хөгжил хүмүүсийн хэрэглээг 
даган шинээр бүрэлдэн хойч үедээ уламжлагдан үлдэж 
цаашид боловсронгуй болж хөгждөг зүй тогтолтой билээ.

 Эртний түүхт монгол үндэстний хувьд хоол хүнсийг 
бэлтгэх арга, хоолзүйн соёл, хооллох дэг нь өөрийн гэсэн 
өвөрмөц онцлогтой.  

 Талын монголчуудын хувьд гол хүнс нь  таван 
хошуу мал, сүрэг, тэдгээрийн ашиг шим болох сүү цагаан 
идээ байсан бөгөөд сүүгээр 150-иад нэр төрлийн исэг 
цагаан идээний зүйлийг хийж чаддаг: Мөн эрт дээр үеэс, 
гурил будааг орлуулан мойл, мэхээр, цагаан төмс, ямаахай, 
гоёо зэрэг ургамлыг сүүнд чанаж, өрөм шар тостой холих 
буюу мойл, мэхээртэй цагаан тос, ааруул, сүү цагаан идээ 
бэлтгэж, өвөл, хаврын жимс ногоо ховордсон үеийг өвчин 
эмгэггүй, эрүүл давдаг байжээ. 

 Байгалийн зэрлэг жимсгэнэ болон ногооны төрлүүд 

болох улаагана, долоогоно, үрэл, мойл, аньс, үхрийн 
нүд, чацаргана, мөөг, гогод, хүмүүл зэргийн цуглуулан 
боловсруулж идээ ундааны төрлөөр ашиглаж ирсэн.  

 Монголчуудын хоол ундны тогтолцоонд цай ундаа 
нь чухал байр суурийг эзэлдэг бөгөөд жилийн 4 улиралд 
өдөр тутамдаа хамгийн нийтлэг хэрэглэдэг ундаа бол сүүтэй 
цай юм. Бидний өвөг дээдэс эрт дээр үеэс байгальд ургадаг 
зуу гаруй ургамлыг таньж цайг орлуулан хэрэглэж ирсэн. 

 Иймд бидний өвөг дээдэс цаг ямагт эх байгальтайгаа 
холбоотой байж амьд байгалийн анхдагч  бүтээгдэхүүнээр  
хүнс хоолныхоо хэрэгцээг бүхэлд нь хангадаг байсан ба 
экологийн хүчин зүйл буюу эх газрын эрс тэс цаг уурын 
нөхцөлд хоол хүнсээ нарийн үндэслэлтэйгээр зохицуулж 
зун намрын дэлгэр цагт цагаан идээ, өвөл хаврын цагт 
илчлэг бүхий махан хүнс хэрэглэдэг байсан уламжлал 
өнөөг хүртэл хадгалагдан үлдсэн билээ.

 Орчин  үед  уламжлалт  хоолоо  баяжуулахдаа аль 
болох олон төрлийн ногоо, боловсруулаагүй үр тариаг 
хэрэглэх бүрэн боломжтой болсон бөгөөд монгол хүний 
хооллолтыг өмнөх үеийнхэнтэй харьцуулахад одоогийн 
энэ их сахар, сахар орлуулагч, өнгө, амт нэмэгч, гэмтсэн 
транс тосны хэрэглээ бага байсан. 

 Хүн болгоны болон улс үндэстний хооллолтын 
талаархи мэдлэг, ойлголтууд өөр өөр байдаг. Эрүүл 
хооллолтыг энгийнээр тайлбарлавал хүртэж буй олон 
төрлийн хоол хүнснээсээ өөрийн бие физиологийн 
хэрэгцээг хангахуйц шим тэжээл, аминдэм, эрдэс бодисоо 
авч чадсанаар бие эрүүл эрч хүчтэй байхыг хэлж болох юм.

 Иймээс монгол хүн та шим тэжээллэг хоол хүнсээр 
дамжуулан дархлааны тогтолцоогоо дэмжин амьдралын 
эрүүл дадал, зуршлыг бий болгох замаар халдварт өвчнөөс 
өөрийгөө болон гэр бүлээ урьдчилан сэргийлэх бүрэн 
боломжтой.

Эрчим зоогийн газар
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 → Зовиур ихтэй байх бөгөөд хурц байх
 → Хүндээр бие зассаны дараа амсрын хэсэг сайн 

цэвэрлэгдэхгүй байх
 → Дотуур хувцас бохирдох

Үе шат: 
1-р үе шат: Зөвхөн шулуун гэдэсний дурангаар илрүүлэх 
боломжтой. Хошного орчим эвгүй оргино, цус гарах нь бий. 

2-р үе шат: Өтгөн гадагшлахад шамбарамын зангилаа 
урваж гарах бөгөөд өөрөө буцаж ордог. 

3-р үе шат: Шамбарамын зангилаа урваж зөвхөн гараар 
буцаж ордог. Унжсан эдээс шүүс гарна, хавагнаж өвчин 
орох нь бий. 
4-р үе шат: Шамбарамын зангилаа байнга эргэж гарсан 
байдаг бөгөөд буцаж ордоггүй. Шархлаа, архаг үрэвсэл 
илрэнэ. Цус ихээр гарна. 

Урьдчилан сэргийлэлт:
1. Ширхэглэг ихтэй хоол хүнс хэрэглэх. Үүнд: самар, үр 

тариа гэх мэт 
2. Хэвлийн үйл ажиллагаа хэт их ачаалуулах нь дээрх 

хураагуур судас хавдах үндэс болдог. 
3. Угаах
4. Шамбарам гарах нэг том шалтгаан нь хөдөлгөөн 

хийлгүй удаан суух юм. Суугаа ажилтай хүмүүс тодорхой 
хугацаанд босож дасгал хөдөлгөөн хийх  хэрэгтэй. Мөн 
ихэнх хүмүүс ариун цэврийн өрөө орох үедээ  суултуур 
дээр ном унших юмуу гар утсаа ашиглах багагүй хугацаа 
зарцуулдаг. Энэ нь дээрх хураагуур судас хавдах үндэс 
болдог. 

5. 7 хоногт дунджаар 150 минут дасгал хөдөлгөөн хийхэд 
зарцуулсанаар шамбарам гарахаас сэргийлдэг.

6. Сайн амрах нь дасгал хөдөлгөөн хийхтэй адил ач тустай. 
Сайн амралт шамбарам дахин гарахаас сэргийлнэ. 

7. Зааврын дагуу эм хэрэглэх

Эмнэлэгийн хэсэг


