
системийн засварт гадны гүйцэтгэгч компани, 
хаалт арматур эргэх механизмын засварт зуухан 
цех ажиллаж байна.

ПЭН-3 их засвараар бүтээмж өндөртэй 
шинэ насосоор  солих засварын ажил хийгдэж 
байна.

Үнсэн сан №5-г хоослох ажил хийгдэж 
байна.
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Засварын алба

Галлагааны коллекторын Ø219х25мм хэмжээтэй 
шугам хоолойн сорьцыг 450-н налуу байрлалд 

цахилгаан гагнуураар гагнаж буй байдал

Галлагааны коллекторын Ø219х25мм хэмжээтэй 
шугам хоолойн сорьцыг 450-н налуу байрлалд 

цахилгаан гагнуураар гагнаж буй байдал

2021-2022 оны өвлийн бэлтгэл хангах 
ажлын хүрээнд 8 үндсэн тоноглолын их засвар, 
166 туслах тоноглолын их засвар,309 туслах 
тоноглолын урсгал засвар хийхээр график гарган 
ажиллаж байна.

Өнөөдрийн байдлаар Үндсэн 
тоноглолын хувд Зуух №1 их засвар 15%, ТГ-4 
дунд засвар 10%, Үнсэн сан-5 засвар 90%-ийн 
гүйцэтгэлтэй байгаа ба нийт өвлийн бэлтгэл 
ажлын төлөвлөгөөний биелэлт 20% боллоо.

Туслах тоноглолын хувьд ПЭН-3 шинээр 
солих ажил хийгдэж байна. Цехүүдийн хийх 
засварын ажлууд 5-р сараас эхлэх графиктай 
байна. 

ТГ-4 дунд засвараар нам даралтын 
роторыг ОХУ явуулж засварлуулахаар задалж 
металл шинжилгээний ажлууд хийгдэж дууссан. 

Зуух-1 их засвараар халах гадаргуу, 
тоосон систем, хаалт арматур эргэх механизм  
гэсэн 3 багц болгон халах гадаргуу, тоосон 

COVID-19 ERSDEL SYSTEM

 Ковид 19 цар тахлын эсрэг дэлхийн 
нийтийн тэмцэлд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор 
гар утасны үйлдлийн системийн хамгийн том 
нийлүүлэгч болох Apple болон Google компаниуд 
хамтран Exposure Notification системийг 
танилцуулсан. Тус систем нь ашиглаж буй 
иргэний нэр ус, дугаар, байршил болон бусад 
ямар ч хувийн мэдээллийг цуглуулахгүй, 
хадгалахгүй, дамжуулахгүй технологийн 
шийдэлтэй.
 Өдгөө тус системийг дэлхийн 60 гаруй 
улс орны 130 сая гаруй хүн ашиглаж, 
коронавируст халдвартай тэмцэж байгаа бөгөөд 
Монгол Улсын Онцгой комиссоос монгол болон 
англи хэл дээр COVID-19 ERSDEL нэрээр 
монголчуудад ашиглах боломжийг  “E-Mongolia”-
ийн дэмжлэгтэйгээр бүрдүүллээ.
 COVID-19 ERSDEL систем нь иргэдэд 
коронавируст халдварт өртсөн байж болзошгүй 
тухай мэдэгдлийг цаг алдалгүй мэдээлэх 
боломжийг олгох юм. Мөн коронавируст 
халдвартай өвчтөн болон хавьтлыг илрүүлэх, 

тандан судалгааны ажлыг нь хялбарчлахад 
үндсэн үүрэг нь оршино.

COVID-19 ERSDEL систем нь:
• Bluetooth технологийг ашиглан хэдэн 

минут тутамд өөрчлөгддөг, санамсаргүй 
тоон дарааллыг үүсгэдэг тул таны гар 
утасны Bluetooth асаалттай байх 
шаардлагатай бөгөөд гар утасны цэнэгт 
ачаалал үзүүлэхгүй.

• Тухайн иргэний байршлын мэдээллийг 
хянахгүй, цуглуулахгүй

• Хүний хувийн мэдээллийг цуглуулахгүй, 
хадгалахгүй, дамжуулахгүй.

• Дата унахгүй
• Хэрвээ та халдвартай хүнтэй ойр байж 

халдварт өртсөн байж болзошгүй бол танд 
мэдэгдэнэ.

 Хэрвээ та iPhone хэрэглэдэг бол 
үйлдлийн систем нь 12.5, 13.7 хувилбар эсхүл 
түүнээс хойших хувилбарууд дээр “Settings” 
цэсээс тохиргоо хийх боломжтой.
 Харин Android үйлдлийн системтэй бол 
Playstore -оос COVID19 ERSDEL аппликейшныг 
татаж авснаар ашиглах боломжтой.

 Энэхүү систем нь ирэх Даваа гарагт 
буюу 04 дүгээр сарын 19-өөс ашиглах боломжтой 
болох юм.

www.cita.gov.mn



2021 ОНЫ 03-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Үйлдвэрлэлийн алба

Төлөвлөгөөний биелэлт
  Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө: Цахилгаан эрчим хүчинд 104,3%, дулааны эрчим хүчинд 100,0% биелсэн. Горимын 
даалгавараас 15,5 сая.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, 241,448 мян.кВтц- аар зөрчиж, төлөвлөгөөг 15,3 сая.кВтц-аар давуулан биелүүлсэн. 
Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 420 МВт, дээд ачаалал 701 МВт байлаа.

Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын Оны эхнээс

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,% Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%

ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 360.0 375.3 +15.3 104.3% 1116.1 1148.4 +32.2 102.9%

ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 430.6 430.6 - 100.0% 1523.1 1523.1 - 100.0%

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

82 15516.425 11 1445.941 4 241.448 701 420 15274.977

СПОТ зах зээлийн талаар

 СПОТ арилжааны зах зээлд 310,242 мян.кВтц буюу 9,5 сая.
төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдаж, 30,448 мян.кВтц буюу 765,167 
мян.төгрөгний ЦЭХ худалдан авч, авлага өглөгийн зөрүүгээр 8,7 сая.
төгрөгний ашигтай ажиллалаа. Өссөн дүнгээр СПОТ арилжаагаар 44,6 
сая. төгрөгийн авлагатай.

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт

 Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг төлөвлөлтөөс 59,6 сая.
кВтц-аар давуулан 118.9%-н биелэлттэй, оны эхнээс 139.5 сая.кВтц-аар 
давж, 113.8 % -ийн биелэлттэй байна. Цахилгаан эрчим хүчний 
түгээлтийг өнгөрсөн оны 3-р сартай харьцуулбал 68,8 сая.кВтц, 22,5 
%-н өсөлттэй байлаа. 2020 оны эхний 3 сарын дүнгээр 143,9 сая.кВтц 
буюу 14,3% өсөлттэй байна.
 Дулааны эрчим хүчний түгээлт 14,3 мян.Гкал- аар буурч 
96,8%-н биелэлттэй, оны эхнээс төлөвлөгөө 17,6 мян.Гкал-аар, үүнээс 
“УБДС” ХК –д нийлүүлэх дулаан 35,9 мян.Гкал–аар тасарч байна. 
Дулааны эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн оны 3-р сартай харьцуулбал 
60Гкал-н бууралттай байлаа. Харин  оны  эхнээс өнгөрсөн оны I 
улиралтай харьцуулахад 33,5 мян.Гкал буюу 3,2% өсөлттэй байсан.

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа

 Горим ажиллагаанд 8 зуух, 7 турбин оролцсон. Сарын 
дунджаар 6,6 зуух, 6,21 турбинтэй ажиллаж зуух, турбин бэлтгэлгүй 
байлаа. Тайлант хугацаанд зуух 6 удаа , турбин 3 удаа зогссон.

Нүүрсний зарцуулалт

Уурхай нэгж
Тухайн сарын

төлөв гүйц зөрүү биелэлт

Багануур мян.тн 190.0 190.9 +0.9 100.5%

Шивээ-Овоо мян.тн 150.0 160.1 +10.1 106.7%

Бүгд мян.тн 340.0 351.0 +11.0 103.2%

Мазутын зарцуулалт

 Энэ сард 100 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 81 тн-г түлж, 
19 тн мазутын хэмнэлт гаргалаа. Тайлант хугацаанд 5 удаагийн хүйтэн 
галлагаа хийж 80 тонн мазут түлсэн.

Жишмэл түлшний зарцуулалт

• Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл түлшийг - 11,536 
гр/кВтц-аар,

• Дулааны эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл түлшийг - 0,285 кг/
Гкал-аар хэмнэж гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс 4453 тн жишмэл 
түлш буюу 9409 тонн бодит түлш /илчлэг 3313 ккал/кг/ хэмнэсэн.

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт

 ЭХЗХ -аас батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 0,96%-иар 
буюу 4,1 сая.кВтц-аар хэмнэж ажилласан. Дотоод хэрэгцээний 
цахилгаан эрчим хүчний хувь хэмжээг бууруулахад трансформаторын 
алдагдал нэмэгдэж байгаа нь их нөлөө үзүүлж байгаа. 2020 оны 3-р 
сард трансформаторын алдагдал 0,77% гүйцэтгэлтэй гарсан. 2021 оны 
3-р сарын төлөвлөгөөг 1,0% гэж төлөвлөсөн, гүйцэтгэлээр 1,28% болж 
нэмэгдсэн.

№ Үзүүлэлт нэгж
03-р сар

төлөв гүйц

1
1тн нүүрс нунтаглахад зарцуулах 
цахилгаан

кВтц / 
тн.нүүрс

32.38 29.82

2
1тн уур боловсруулахад зарцуулах 
үлээлт соролтын цахилгаан

кВтц / тн.уур 4.73 4.36

3
1тн тэжээлийн ус шахахад зарцуулах 
цахилгаан

кВтц / тн.тэж 
ус

9.16 8.44

4
Эргэлтийн усны насосд зарцуулагдах 
цахилгаан

% 1.23 1.14

5 Дулаанжуулалтын насосд
кВтц / 

тн.сүлж.ус
0.60 0.55

Уур усны алдагдал
 Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн усны 
зарцуулалтыг 0,06%-аар буюу 1104 тонноор хэмнэсэн. Осмосын халаагч 
уурын зарцуулалт 4425 тн байлаа. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 
химийн цэвэрлэсэн усны зарцуулалт 23,1 мян.тонн-оор өссөн. БКБ-аас 
цэвэрлэгдсэн конденсатын зарцуулалт 7991 м3 байлаа.



03-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ТАЛААР
•	 2021.02.26-ны өдрийн 1106-д, 2021.02.28-ны 

өдрийн 0710-д тус тус  ТГ-3 генераторын “Статорын 
ороомгийн газардлагын хамгаалалт” ажиллаж, 
10.5 кВ - ын таслуур тасарч, турбогенератор 
сүлжээнээс тасарсан. 

•	 2021.03.14-ний өдрийн 1200, 2021.03.15-ны өдрийн 
1621-д “Өмнөд-I” ХХБ - ийн ажлын оруулга МТЗ - 
ээр тасарсан.

•	 2021.03.10-ны өдрийн 20.45.06-д зуух №7 - г “ДВ 
- ийн хамгаалалт” шалгаж зогсоох үед “ДВ БҮРЭН 
зогсоогүй” байхад “ДРГ-ийн хамгаалалт” - аар 
зогссон.  

•	 ТГ-4 - ийг зогсоож ВПУ-д шилжүүлэх үед ВПУ-4 
ажилд “залгагдаагүй” (SQ2 концевик “шилжээгүй”-д 
үзлэг хийж, удирдлагын хэлхээнд перемычка 
тавиад ВПУ-4 - ийг ажилд залгасан) шалтгааныг 
судалж, ДҮГНЭЛТ гаргасан.

•	 03.20-ны 0155-цагт зуух №5-ыг хурц уурын 
шугамын даралт Р=50 кгс/см2, барабаны даралт 
Р=57 кгс/см2, хурц уурын температур  Т=290ос 
байхад  РРОУ-с таслаж, үлээлгийн хаалт  5К-249, 
250-г онгойлгон даралтыг буулгасан талаар илтгэх 
хуудас бичиж ерөнхий инженерт танилцуулсан. 

СУРГАЛТ:
“Цахилгаан, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 
аюулгүй ажиллагаа, цахилгааны осол, урьдчилан 
сэргийлэх, нэрвэгдсэн осолдогчид эмнэлгийн 
анхны тусламж үзүүлэх арга барилд суралцах 
талаар АНХАН ШАТНЫ МЭДЛЭГ олгох” сургалтыг 
ЗЦ - ийн засварын хэсгийн ажиллагсдад 
(цахилгааны мэргэжлийн бус хүмүүст зориулж)  
ZOOM - ээр явуулав. 

ТҮЛШНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ:
•	 БНУ-гаас стандартын  шаардлага хангаагүй 3252-

3359 ккал/кг илчлэгтэй 362 полу вагон нүүрс 
буусан.

•	 БНУ-гаас гэрээний   шаардлага хангаагүй 3113 
ккал/кг илчлэгтэй 3 полу вагон нүүрс буцаасан.

•	 ШОУ-гаас стандартын  шаардлага хангаагүй 2783-
2809 ккал/кг илчлэгтэй 48 полу вагон нүүрс буусан.

•	 БНУ-гаас гэрээний   шаардлага хангаагүй 2116-
3159 ккал/кг илчлэгтэй 66 полу вагон нүүрс 
буцаасан.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ:
•	 2021.03.05-ны өдөр 02 дугаар сард утааны хийтэй 

агаарт хаягдаж байгаа хийнүүдийн хэмжээг гаргаж 
БОАЖЯ болон ЦУОШГ -т цахимаар илгээсэн.

•	 Цахилгаан шүүлтүүрийн ажиллагаанд хяналт 
тавьж ажилласан. 

•	 CEMS-хаягдал утааны хэмжилтийн байнгын 
мониторингийн системийн /cems.agaar.mn сайт/ 
ажиллагааг шалгав./ Хэвийн/

•	 2021.03.19-ний өдөр  СХА-нд БО-ны чиглэлээр 
2020 онд хийгдсэн ажлуудын ерөнхий мэдээлэл 
гаргаж өгсөн. 

•	 2021.03.21-ний өдөр ЦУОШГ-аас ирүүлсэн албан 
бичгийн дагуу хүснэгт мэдээлэл гаргаж цахимаар 
болон шуудангаар илгээв

ДОТООД АУДИТЫН ХЯНАЛТ:
1. 2020 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийсэн 

Мүүр-Аудитын хүмүүстэй хамтран ажиллаж, тэдний 
шаардсан баримт материалуудыг цаг алдалгүй гаргаж 
өгөх тал дээр СБХ-тэй хамтран ажиллаж, зөрчилгүй 
дүгнэлт авсан.

2.  НБББББ-ийн анхан шатны боловсруулалтыг СБХ-
тэй хамтран хийж гүйцэтгэж дууссан. Хөндлөнгийн 
экспертүүдээс зөвлөмж авах тухай албан бичиг 
төлөвлөж, ЭХЯ, СЯ, ЭХЗХ зэрэг газруудад хүргүүлсэн. 
4 сард багтаан НБББББ-ийг дуусгахаар ажиллаж 
байна.

3.  2021 оны 1-р сарын цалингийн бодолтод давтан 
тооцоолол хийж дууссан. 2021 оны 2-р сарын цалин 
бодолтыг шалгаж байна.

4.  Санхүүгийн программ шинэчлэгдэж байгаатай 
холбоотойгоор “Оdo ERP” программын хүмүүстэй хамтран 
ажиллаж байна.

№ Цех нэгжүүд

Дуу шуугиан (дб) Ажлын байрны 
халуун (оС)

Ажлын байрны чийглэг 
%

Ажлын байрны 
тоосролт (мг/м3)
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1 ТДЦ 71.7 70.5 21 20.5 25.3 25 17,9 17,1

2 ЗЦ 82.5 81.6 21.5 22.3 25.8 27 11,7 10,1

3 ТЦ 83.9 84,6 23.7 24 23.7 24.8

14,8 13,6

Станцын 
дундаж 

тоосролт 4 Хими 68.5 67.8 21.5 21 24.6 25

5 Механик 67.3 67 20.5 20.8 23 24.8

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ:

Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн байдалд хийсэн хэмжилт. (1 удаагийн)

Хяналтын алба



КОМПАНИЙН АЖИЛТНУУДЫН ДУНД УЛАМЖЛАЛ БОЛОН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДДАГ 
ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ  

Судалгаа хөгжлийн алба

 Тодорхой сэдвээр судалгаа хийж, үр дүнг олон нийтэд 
уншиж сонсгох зорилгоор бэлтгэсэн эхийг илтгэл гэнэ. 

НЭГ. ЗОРИЛГО
 Компанийн алба, хэлтэс, цех, нэгж, хэсгүүдэд байгаа 
техник, технологийн хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх,  
Олон улсад нэвтэрч буй шинэ техник, технологийг компанид 
нэвтрүүлэх, өөрсдийн хийсэн судалгааны ажлын үр дүнг хамт 
олонд хүргэж мэдээлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, 
судалгаа шинжилгээний ажилд сонирхолтой ажилтны идэвх 
санаачлагыг дэмжих, өрнүүлэх үндсэн зорилготой. 

ХОЁР. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ  
 Компанийн  хэтийн зорилт, өнөөгийн үйл ажиллагааны 
хүрээнд инноваци шингэсэн бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ, 
шинэ техник технологийг нэвтрүүлэхэд шаардагдах асуудлыг 
судлан, улмаар үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, станцын эдийн 
засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх нөхцлийг бий болгоход оршино.

ГУРАВ. ИЛТГЭЛИЙН СЭДЭВИЙН ЧИГЛЭЛ, НӨХЦӨЛ, 
ШААРДЛАГА

      Илтгэлийн сэдвийн чиглэл:
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 дэвшүүлсэн гэх мэт чиглэлүүдээр илтгэгч 

илтгэлээ бэлтгэж оролцоно. 
 Шилдэг, шинэ санал санаачлагын ажлыг компанид 
нэвтрүүлэх ажлын эхний шалгуур нь тухайн илтгэл байх бөгөөд 
гаргасан шинэ санаагаа ажил болгох нөхцөл ба дархлааг 
бүрдүүлж өгнө. 
 Мөн алба, хэлтэс, цех, нэгжийн жилийн ажлын зорилго, 
зорилтоо биелүүлэх, ажил хэрэг болгох ажлын биелэлтийн 
үндсэн шалгуур нь тухайн илтгэл байх бөгөөд асуудалд 
тооцоо судалгаатай, шинжлэх ухаанчаар хандах үзлийг 
төлөвлшүүлэхэд чиглэгдэнэ. 

 Илтгэлийн уралдааны нөхцөл:
 Илтгэлийн уралдааныг Судалгаа Хөгжлийн Албанаас 
зохион байгуулах бөгөөд компанийн бүх ажиллагсад өөрсдийн 
бэлтгэсэн илтгэлээрээ нээлттэй оролцох боломжтой. Илтгэлийн 
уралдаанд ажилтан дангаараа болон баг, хамт олноороо  
зохион байгуулалттай оролцож болно.
 Тухайн оны илтгэлийн уралдааныг хоёр  үе шаттай 
дүгнэн явуулна. Уралдааны комисс нь ирүүлсэн илтгэлүүдтэй 
танилцаж, нийтэд танилцуулах илтгэлийг шалгаруулах ба 
шалгарсан илтгэгч нарт ажлын таван өдрийн өмнө  мэдэгдэнэ. 
 Илтгэлийн уралдаанаар Сайн илтгэгч, Сайн илтгэл, 
Сайн Судалгаа гэсэн үзүүлэлтийг үндэслэн  шалгаруулна. 
 Уралдаанд ирүүлсэн илтгэлийн материалаас, 
өгөгдсөн сэдвийн чиглэлээр компанид нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх 
боломжтой байх шалгуураар үнэлэн тэнцсэн илтгэлийг 2021 
оны 06-р сарын 15-ны 09-15 цагйн хооронд  ДӨЛ  танхимд 
танилцуулна.
 Уралдаанд оролцох илтгэлийг 2021 оны  05 дугаар  
сарын 30–ны дотор  Судалгаа Хөгжлийн Албаны патентын 
мэргэжилтэнд бичгээр болон цахим эх хэлбэрээр ирүүлсэн 
байна. 
 Хүлээн авах хаяг : Инженерийн корпусын 7 давхарт 
704 тоот өрөө, Утас: 2602

 Илтгэлийн материалын шаардлага:
 Уралдаанд оролцох илтгэл нь А4 хэмжээс бүхий 
цаасан дээр 20 хүртэл нүүр байж болох ба танилцуулах хугацаа 
15 минутаас ихгүй байна. 

           Баримт бичгийн бүрдлүүд нь хэвлэмэл хуудсанд тавигдах 
нэгдмэл шаардлага, стандартын дагуу хийгдсэн байна.Үүнд:
• Хуудасны дээд, доод талаас 3 см, баруун зүүн талаас 
2,5 см–ийн зайтай  
• Үсгийн фонд:         Arial 
• Үсгийн өндөр :       12 point
• Мөр хоорондын зай:   1,5 мөр 
Илтгэлийн бүтэц нь: Оршил, Үндсэн хэсэг   ( а./ Судалгааны 
хэсэг,  б./  Дүн шинжилгээ)   Дүгнэлт, Хавсралт хэсэг
 ЖИЧ: Түлхүүр үг, тайлбар материал, арга зүй, үр дүн, 
график, зураг, хүснэгт, ашигласан ном зохиол, эх материал гэх 
мэт зүйлийг оруулсан байх.
 Илтгэлийг  Office Word   программ дээр бэлтгэсэн 
байна.
 Илтгэлд өөрийн нэр, албан тушаал, цех нэгж  (алба, 
хэлтэс, цех, нэгж), холбоо барих утас, е-майл хаягийг тодорхой 
бичиж ирүүлнэ.
 Танилцуулах материалаа Office Powerpoint, программ 
дээр бэлтгэсэн байна. 

ДӨРӨВ. УРАЛДААНЫГ ДҮГНЭХ 
 Уралдааны шалгаруулалтын комисс дараах байдлаар 
дүгнэнэ.
I шатны шалгаруулалт: Ирүүлсэн  бүх илтгэлийг үнэлэхдээ  
доорх үзүүлэлт тус бүрээр 5 хүртэл оноо өгч болзол хангасан 
илтгэлүүдийг 2-р шатанд шалгаруулан хэлэлцүүлэхээр үлдээнэ. 

• 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 танилцуулагдах илтгэлүүдийг 
доорх үзүүлэлтүүдээр үнэлгээ өгч шалгаруулна.  

• 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. 

ТАВ. УРАЛДААНЫГ ШАЛГАРУУЛАХ КОМИСС
 Илтгэлийн уралдааны комисс нь  компанийн Техникийн 
Зөвлөлийн гишүүн болон Эрчим хүчний инженерийн сургууль, 
Эрчим хүчний салбар байгууллагын төлөөллөөс сонгогдсон 
бүрэлдэхүүн байна. 
 Комиссын даргаар “ДЦС-4” ТӨХК-ийн тэргүүн дэд 
захирал бөгөөд ерөнхий инженер, гишүүдээр “Эрчим хүч 
& инженеринг” сэтгүүлийн редакциас, эсвэл ШУТИС-ЭХС-
ийн академич, доктор цолтой 1-2 хүн, Компанийн ерөнхий 
инженерийн орлогч, СХА-ны дарга, Эрчим хүчний их сургуулийн 
эрдэмтэн багш нараас, комиссын нарийн бичгийн даргаар СХА-
ны  ЗБТСХ-ийн патентын мэргэжилтэн нар ажиллана. 

ЗУРГАА. ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ 

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



1930 ОН: ХӨРШҮҮДИЙН МААНЬ ГАЗАР ДООГУУР НУУЦ ХОНГИЛООР ХОЛБОГДСОН БАЙЖ БОЛОХ 
“ШИНЭ ЦАГИЙН ДОМОГ”

 Нэг. Алс дорнотын Доннингийн хонгилыг “National 
geography”-гийнхэн үзэж өнгөрсөн байна. Өнгөрсөн 2010 
онд гадаадын томоохон сайтуудаар “Хятадаас ОХУ руу 
нууц хонгил байгуулсан байжээ” гэх мэдээлэл тархах 
болов. Энэхүү мэдээлэлд дурдсанаар “1930-аад оны 
эхээр баригдсан гэх энэхүү нууц хонгилоор дэлхийн II 
дайны үед хоёр улс мэдээлэл дамжуулдаг байсан” байж 
болзошгүй юм. Энэ нь БНХАУ-ОХУ-ын хил дээр Хуба 
голын Дуннин хошууны Таунь шаньжи балгасын орчимд 
байдаг. 

 Уг хонгил нь Хятадын Хэйлонжан мужийн өмнө 
зүгт Доннинг хэмээх хилийн баруун хязгаараас газар 
доогуур ОХУ руу нэвтэрдэг бөгөөд уг газар нь ОХУ-ын Алс 
дорнодын Владивостокоос 153 км, Уссурийскаас 55 км-
ийн зайд оршдог байна. Энэ мэдээллийн талаар ОХУ-ын 
хэвлэлүүдээр ч нэгэнтээ бичигдэж байсан аж. Өнгөрсөн 
зууны 1930-аад оны эхээр Японы цэргүүд Манжуур руу 
довтолж, олон жил эзлэн түрэмгийлж, эрхшээлдээ арав 
гаруй жил барьж байсан юм. Асар урт, хад чулууг нүхлэн 
гаргасан энэхүү хонгилыг 11 жилийн турш барьсан хэмээн 
ховор албан бичигт дурдсан байдаг. Хятад, Солонгос, 

Орос нийлсэн 1 сая гаруй хүн барьсан, Солонгос улсын 
хувьд хонгил барих арвин туршлагатай учир хамтран 
барилцсан гэж үзжээ. Энэхүү хонгилыг Японы арми 
Манжуурыг эзлэх үед баригдсан хэмээн судлаачид үзэж 
байгаа юм. 1945 онд Зөвлөлтийн арми Манжуурыг 
япончуудаас чөлөөлсөн бөгөөд тэр үеэс хойш уг хонгил 
саяхныг хүртэл нууц газар байжээ. 

Газарзүйн хувьд Дуннин нь цаг уурын дулаахан 
нөхцөлтэй учир “бага Цзяннань” гэдэг байсан ба “Дорнын 
Нингута” гэх тал ч байдаг. Учир нь ойролцоо болсон 
томоохон тулалдаантай холбогдуулан дурсгалын музейн 
цогцолбор нэрийн дор хаалттай газраар байлгаж байсан 
ажээ.
 Хоёр. Японы эзэмшлийн үед бидний хөршүүд 
хоорондоо тагнуул солилцож, тусламж үзүүлдэг байсныг 
ч түүхчид нотолдог. Дуннинскийн цайзын музейн ажилтан 
Ван Жунжэн хэдэн жилийн өмнө Хойд Солонгос (БНАСУ)-д 
айлчлах үедээ тийм нууц хонгил байдгийг олж мэдсэн 
байна. Орон нутгийн мэргэжилтэн хэлэхдээ, Солонгосын 
харьяалал бүхий үндэстний нууц байгууллагын нэг Ван 
Жунжен гишүүн энэ хонгилыг байгуулахад оролцсон гэж 
мэдэгджээ. Үүний дараа судалгаа явуулж, нотлох баримт 
цуглуулсан бөгөөд ийм нууц хонгил байдгийг 
баталгаажуулсан байна. 
 Ван Жунжэн энэ нууц хонгилыг 1933 оны 11-р 
сард дуусгасан бөгөөд хонгил нь Хятадын эсэргүүцлийн 
хүчин ба ЗХУ-ын арми хоорондын тагнуулын мэдээ 
солилцоонд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн гэж хэлсэн байна. 
Интерфакс мэдэгдэхдээ, Доннин бэхлэлтийн мужийн 
Heilongjiang тосгонд олон жилийн судалгаа явуулсны үр 
дүнд 1930-аад онд байгуулсан Хойд-дорнодын Японы 
эсрэг бүлэглэлийн нууц зам бүхий хонгилыг. Зөвлөлтийн 
Алс дорнодын фронтын тагнуулын цэрэг ба Хятадын 
тагнуулын отрядын хооронд мэдээлэл дамжуулахад 
ашиглаж байжээ. 

 Харин Манжуур хавь болон энэ нутаг орныг 1945 
онд ЗСБНХУ-ын арми чөлөөлсөн юм. Даннинскийн 
бэхэлсэн дүүрэг (бүс нутаг) нь Хэйлунжян мужийн зүүн 
урд зүгт оршдог бөгөөд Дэлхийн хоёрдугаар дайны 
сүүлчийн тулалдаан болсон нутаг орон гэж үздэг. 
 Дайнаас хойш хэдийг хүртэл энэхүү хонгилоор 
хоёр улс холбоотой байсан талаар одоогоор ямар ч 
мэдээлэл байдаггүй бөгөөд өнөөдрийг хүртэл хориотой 
бүс хэмээн хаалттай байсаар байгаа аж. Судлаачдын 
үзэж байгаагаар сүүлийн 20 жил дотор нэмж сэргээн 
засварласан байж болзошгүй хэмээн үзжээ.

	 Одоогоор	 энэ	 асуудалд	 хоёр	 улсын	 зүгээс	 ямар	 ч	
байр	 суурь	 илэрхийлээгүй	 бөгөөд	 хонгилын	талаарх	мэдээлэл	
тархсан	даруйд	 "National	Geaography”-гийн	 багийнхан	 очиж	
үзсэн	 юм	 билээ.	 "Энэ	 хонгилыг	 дайны	 төгсгөл	 хүртэл	 хэн	
ч,	 хэзээ	 ч	 илрүүлээгүй	 юм"	 гэж	 Хятадын	 Синьхуа	 агентлаг	
мэдээлэв.

Эрчим инженеринг сэтгүүл



5G ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШИЛ

 Дэлхий даяар мэдээллийн технологи, харилцаа 
холбооны салбар төдийгүй аж үйлдвэр, нийгмийн бүхий л 
салбаруудад хамааралтай нэгэн шинэ тренд үүсээд багагүй 
хугацаа өнгөрчээ. Тийм ээ, энэ бол 5G технологи.
 5G бол өнөөгийн бидний хэрэглэж буй өндөр хурдны 
хөдөлгөөнт интернэтийн 4G/LTE үйлчилгээний дараагийн буюу 5 
дахь үе юм. Хамгийн орчин үеийн дэвшилтэт технологийн хувьд 
дараах давуу талуудыг нь онцолж болно.
1. Хэт өндөр хурдны өгөгдөл дамжуулалт
2. Өгөгдөл дамжуулах асар их хүчин чадал
3. Өгөгдөл дамжуулалтын асар бага хоцрогдол зэрэг юм.
 Ийм ч учраас 5G технологи нь дэлхийн өнцөг булан бүрд 
асар их хүлээлт, найдварыг үүсгээд байгаа билээ.
 Гэхдээ үүнээс илүү хамгийн чухал сорилт бол 5G 
үйлчилгээний зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ бодит амьдрал дээр 
хараахан дэлгэрээгүй байгаа явдал билээ. Харамсалтай нь 
КОВИД-19-ийн тархалт ч мөн энэхүү технологийг зах зээлд 
нэвтрүүлэх явц, хэрэглээний өсөлтөд сөргөөр нөлөөлж байна.
 Маш олон үүрэн холбооны операторууд болон үүрэн 
холбооны дэд бүтэц үйлдвэрлэгч компаниуд хамтран, тухайн 
орныхоо засгийн газруудынхаа тусламжтайгаар 5G технологи, 
түүний давуу талуудыг сүр дуулиантай танилцуулсан нь саяхан. 
Гэвч 5G технологийн олгох төгс шийдлүүдийг хангалттай бүрэн 
хэмжээнд ашиглахад масс хэрэглэгчийн зах зээл бэлэн 
биш байгаагаас гадна уг технологийг ашиглаж, үйл ажиллагааны 
үр өгөөжөө нэмэгдүүлэх бизнесийн салбарууд ч хараахан хөгжиж 
амжаагүй байгаа нь гол асуудал болоод байна.
 Өнөөгийн нөхцөлд зах зээлийн голлох хэрэглээ нь ердөө 
л мэдээ, мэдээллийг өндөр хурдаар татаж авах хэмжээнд байгаа 
нь нууц биш. Өөрөөр хэлбэл 5G-д түшиглэсэн инновацилаг, шинэ 
соргог, дэвшилтэт бүтээгдэхүүн үйлчилгээ масс хэрэглэгчийн зах 
зээлд нэвтрэх цаг ирээгүй байна гэсэн үг.
 Бидний өдөр тутамдаа ашиглаж буй 4G/LTE технологи 
нь 100 Mbps-ээс хамгийн ихдээ 1 Gbps хооронд мэдээлэл 
дамжуулах хурдыг үзүүлэх чадалтай байдаг. Харин Мобикомын 
хувьд ондоо түвшний хэд хэдэн радио долгионы давтамжийг 
нэгтгэх технологи ашиглан, туршилтын орчинд 220 Mbps хүртэл 
хурд гарган авсан. Мэдээж хэрэг бодит байдал дээр маш олон 
хэрэглэгч нэгэн зэрэг 4G/LTE ашигладаг тул дундаж хурд нь 
ойролцоогоор 20Mbps болж буурдаг. Харин 5G технологийн 
хувьд 4-20Gbps хүртэлх хурдыг үзүүлэх боломжтой ба энэ нь 4G/
LTE технологиос даруй 10 дахин хурдан гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 
нэгээс хоёр цагт татдаг киног ердөө хэдхэн минутад татах 
боломжтой болох учиртай.

G ТЕХНОЛОГИ ЯАГААД ИЙМ ӨНДӨР ХУРДЫГ ҮЗҮҮЛДЭГ ВЭ? 
 Бидний бие биедээ илгээж буй мессэж, хийж буй 
дуудлага бүр тухайн хэрэглэгчийн гар утас болон сүлжээ 
дамжуулах суурь станц хооронд радио долгионы солилцоогоор 
дамжиж байдаг гэдгийг бид мэднэ. Радио долгион нь “давтамж” 
болон ”зурвас”-аараа ялгаатай байх бөгөөд түүгээр дамжих 2G, 
3G, 4G болон 5G сүлжээнүүдийн онцлогт тааруулан ашиглагддаг. 
Түүнчлэн, радио давтамж нь олон нийтийн “Wi-Fi”, ФМ Радио 
болон бусад харилцаа холбоонд ч мөн идэвхтэй хэрэглэгддэг 
билээ.
 Манай орны хувьд Харилцаа Холбооны Зохицуулах 
Хорооноос (ХХЗХ) олгосон тусгай зөвшөөрлийн дагуу үүрэн 
оператор компаниуд 4G/LTE сүлжээг 1.8MHz давтамж дээр 
голчлон ашигладаг. Мөн долгионы давхцал үүсэхээс сэргийлж уг 
давтамжийг оператор бүрд 10 MHz -20 MHz бүхий өргөн 
зурвасаар ялгаатайгаар хуваарилж өгсөн байдаг.

Жишээ нь:
• Мобикомын байршуулах (upload) давтамжийн зурвас нь 

1735MHz -1755 MHz хооронд, татах (download) давтамжийн 
зурвас нь 1830MHz – 1850 MHz хооронд (Улаанбаатарт)

• Бусад операторын байршуулах (upload) давтамжийн зурвас 
нь 1710MHz – 1735 MHz хооронд, татах (download) 
давтамжийн зурвас нь 1805MHz – 1830 MHz хооронд 
(Өөрсдийн хийсэн судалгаагаар олж тогтоосон болно)

 Харин 4G/LTE технологиос ялгаатай нь 5G технологийг 
дэлхий даяар 3.5GHz-ээс 4.6GHz болон 27GHz-ээс 30GHz өндөр 
давтамжаар дамжуулах стандарт тогтоод байна. ХХЗХ нь Монгол 
улсад 5G технологийг ашиглах давтамжийн тусгай зөвшөөрлийг 
хараахан олгож эхлээгүй байгаа.
 Иймд 5G технологийг зах зээлд нэвтрүүлэх чиглэл, 
зохицуулалтын бодлого, холбогдох журмуудыг зохицуулагч 
байгууллагуудаас боловсруулсны үндсэн дээр уг технологийг зах 
зээлд нэвтрүүлэх чадамж бүхий оператор компанид тусгай 
зөвшөөрлийг олгох нь зүйтэй.
 2020 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр Харилцаа Холбоо 
Мэдээллийн Технологийн Газраас 5G технологийг нэвтрүүлэх 
бодлогын чиглэлийг батлан гаргасан юм. Улмаар ХХЗХ уг 
бодлогод үндэслэн 5G технологийн тусгай зөвшөөрлийн 
дэлгэрэнгүй дүрэм, журмыг боловсруулах учиртай. Энэхүү 
бодлогын чиглэлд 5G технологийн давтамжийн тусгай 
зөвшөөрлийг 2023 оны “Олон Улсын Радио Харилцаа Холбооны 
Чуулга Уулзалт”-аас гарах 5G технологийн радио долгионы 
давтамжийн зөвлөмжүүд болон шийдвэрүүд дээр үндэслэн 
олгоно хэмээн тусгажээ. Тийм ч учраас Монголын үүрэн 
операторууд 2023 оноос өмнө 5G технологийн техникийн бэлтгэл 
байдлаа хангаж, 2023 оны сүүлээс 2024 оны эхэн гэхэд зах зээлд 
нэвтрүүлэх багцаа харагдаж байна.
 
ТЭГВЭЛ ЯАГААД РАДИО ДОЛГИОНЫ ӨНДӨР 
ДАВТАМЖУУДЫГ (3.5GHZ – 4.6GHZ ЭСВЭЛ 27GHZ – 30GHZ) 
ОДООГИЙН 4G СҮЛЖЭЭНД АШИГЛАДАГГҮЙ ВЭ? 
 Өндөр давтамж нь бага давтамжаас хамаагүй өргөн 
хүрээтэй, өндөр хурдаар өгөгдөл дамжуулах боломжтой хэдий ч 
бодит байдал дээр цөөнгүй хүндрэлүүдтэй тулгардаг.
 Радио долгионы давтамжийн суурь шинж чанаруудын 
хувьд авч үзвэл бага давтамж нь хамрах хүрээ их бөгөөд аливаа 
биет зүйлсийг нэвтлэх чадвар сайтай. Харин өндөр давтамж нь 
урвуу хамааралтай байдаг. 5G-ийн туршилтаар салхинд хийсэх 
модны навч ч 27GHz – 30GHz-ийн өндөр давтамжуудад нөлөө 
үзүүлж байсан бөгөөд барилга байшин нэвтлэх чадвар нь 4G-д 
ашиглагддаг давтамжаас 10 дахин бага болох нь ажиглагдсан.
 Нэг үгээр хэлбэл 5G сүлжээг өргөн хүрээнд нэвтрүүлэх, 
барилга байгууламж, газар доорх талбай бүрд хүргэхийн тулд 
нарийн судалгаанд суурилсан оновчтой хөрөнгө оруулалт хийх 
нь операторуудын хувьд маш чухал юм. Өнөөгийн 2G, 3G, 4G 
сүлжээгээр хамарсан газар нутгийг 5G-д бүрэн хамруулахын 
тулд хамаагүй олон тооны станц нэмэлтээр барих шаардлагатай 
болно. Ийм нөхцөлд хөрөнгө оруулалтын өгөөж болон ашигт 
ажиллагаа нь мэдээж сөрөг гарна. Тэгэхээр бодит байдал дээр 
дэлхийн жишгийн дагуу өнөөгийн үүрэн холбооны сүлжээний 
хамрах хүрээтэй адилаар 5G-гийн хамрах хүрээг өргөжүүлэх 
боломж огт үгүй гэж хэлж болно.

 5G сүлжээг анхлан нэвтрүүлсэн Япон, БНСУ, АНУ зэрэг 
улс орнуудын туршлагаас харахад голчлон 3.5GHz – 4.6GHz 
давтамжийг ашиглаж байгаа бөгөөд маш ховор тохиолдолд л 
27GHz – 30GHz давтамжийг ашиглаж байна. Үүнээс гадна 
хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг харгалзан үзвэл юун түрүүнд 
3.5GHz – 4.6GHz давтамжаар дамжих 5G сүлжээний хамрах 
хүрээг богино хугацаанд, магадгүй 1-4 жилийн хооронд аль 
болох өргөн хүрээнд тэлэх нь боломжит хувилбар болоод байна. 
Харин 27GHz – 30GHz давтамжийн сүлжээг дээр дурдсанчлан 
хязгаарлагдмал, нэн шаардлагатай газруудад нэвтрүүлэх нь 
зүйтэй.

Эх сурвалж: www.ntx.mn



Эрчим зоог цайны газар

ГЭР БҮЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

Зохистой хооллохын үндэс:
Хүн хоол хүнсээрээ дамжуулан хоногт авах илчлэгээ 

тохируулан бие махбодидоо зайлшгүй шаардлагатай үндсэн 
шимт бодисуудыг агуулсан хоол тэжээлийг хэрэглэх нь зохистой 
хооллолт болох юм. Ингэснээр та бүхэн ямарваа нэгэн өвчинд 
өртөх эрсдэлээс өөрийгөө болон гэр бүлээ урьдчилан сэргийлж 
чадна. Хоол хүнсэнд агуулагдах үндсэн 6 шимт бодис буюу 
уураг, нүүрс ус, өөх тос, аминдэм, ус нь бидний бие махбодийн 
бүрэлдэхүүнд оролцож та бидний амьд оршин тогтнохын үндэс 
нь болохоос гадна халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ. 
Мөн идэвхитэй дасгал хөдөлгөөн нь таны биеийг чийрэгжүүлж 
илүүдэл жин, таргалалт, халдварын бус архаг өвчлөлөөс 
урьдчилан сэргийлж чадна.
Хоол хүнс бие махбодид ямар үүрэгтэй вэ?

	Эд эсийг шинээр үүсгэх,  нөхөн төлжиж шинэчлэгдэхэд 
оролцоно.

	Биед шаардагатай илчлэг чанар, дулаан буюу энерги 
үүсгэнэ.

	Бие махбодийн бодисын солилцоо буюу фермент, 
даавар, дархлааны системийн бүрэлдэхүүнд орж  чухал 
үүргийг гүйцэтгэнэ.

Зохистой хооллох 6 зарчим
1. Аль болох олон нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг 

сонгож  хэрэглэх
2. Таны хоолоор авч байгаа илчлэг нь зарцуулж байгаа 

энергитэй тэнцүү байх
3. Хоол хүнсэндээ аль болох шим тэжээлтэй эрүүл хүнс 

хэрэглэх
4. Давс, өөх, элсэн чихрийн хэрэглээгээ зохицуулах
5. Хоол хоорондын зай болон хоолны хэмжээг тааруулах
6. Та хооллохдоо тав тухтай орчныг бүрдүүлж тайван, 

удаанаар зооглох хэрэгтэй.
 Хооллолтын байдлаа хянах 6 аргад суралцацгаая.

1. Хоногт авах хоолны илчлэгээ тодорхойлж сурах
2. Биеийн өндөрт тохирсон байвал зохих жин /БЗБЖ/ ба 

түүндээ тохирсон илчлэгээ тодорхойлж сурах
3. Хүнс орлуулалтын хүснэгтийг ашиглаж хоолоо 

төлөвлөж сурах
4. 1 нэгж бүтээгдэхүүн хэдэн гр болдог талаар сурах
5. Хоолоо төлөвлөж хоногт авах илчлэгээ хүнсний 6 

бүлэгтээ нэгжээр хувиарлаж сурах
6. Хоолны үлгэрчилсэн цэс зохиож сурах

Хоногт авах илчлэгээ тодорхойлж сурцгаая
 Хоногт авах илчлэг: Дараах томьёогоор таны байвал 
зохих жинг биеийн жинг тодорхойлно. 
 Өндөр кв х 21 (эм) = БЗБЖ кг
 Өндөр кв х 22 (эр) = БЗБЖ кг

Ж: 160 см өндөртэй, эмэгтэй- БЗБЖ = (1.6м х1,6м) х 21 =53.7 
кг
Үүний дараа хүмүүсийг хөдөлгөөний идэвхээр нь 3 бүлэгт 
хуваан үздэг.
Хөдөлгөөний 
идэвхи

Тарган бол Хэвийн 
бол

Жин багатай 
бол

Хөнгөн хөдөлмөр 20-25 25-30 30-35
Дунд зэргийн 25-30 30-35 35-40
Хүнд хэлбэрийн 30-35 35-40 40-45

Хоногт авах илчлэгээ дараах томъёогоор олно.
БЗБЖ кг х Хөдөлгөөний идэвх= Хоногт авах илчлэг (Ккал)
Ж: БЗБЖ=53.7 кг, хөнгөн хөдөлмөр хийдэг суугаа ажилтай гэж 
үзье: 
53,7 кг х(20-25)= (1074-1342) ккал хоногт ойролцоогоор авна.

Хүнс орлуулалтын хүснэгтийг ашиглах
 Хүнс орлуулалтын хүснэгт нь найрлагын хувьд ижил, 
жингийн хувьд ялгаатай боловч бүгд ижил илчлэг үзүүлдэг 
хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг нэг бүлэгт хуваарилсан хүснэгт 
юм. Нэгж системд шилжүүлж 1 нэгж хүнс гэдгийг ойлгохдоо 
тухайн бүтээгдэхүүний грамм болон шимт бодисын  хэмжээг 
харна.
Хүнс орлуулалтын хүснэгт

№ Бүлэг Нэгж Илчлэг, 
ккал

Нүүрс 
ус, г

Уураг, 
г

Өөх 
тос, г

1 Үр тариа 1 100 23 2 -

2
Мах өөх их 1 100 - 8 8

Мах өөх дунд 1 75 - 8 5
Мах өөх бага 1 50 - 8 2

3 Ногоо 1 20 3 2 -
4 Сүү 1 125 11 6 6
5 Тос 1 45 - - 5
6 Жимс 1 50 12 - -
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Улаанбаатар хот
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Эрчим хүчний гудамж

Утас: 7017-3097
Факс: 7017-3097

Дугаарыг эрхэлсэн: Ч.Баясгалан
Эхийг бэлтгэсэн: Н.Галцог
Хэвлэлтэнд өгсөн: 2021.04.15

 Хүний биеийн артерийн судасны хананд өөх тос, 
уураг, нийлмэл нүүрс ус, цусны дүрст элементүүд, 
кальцийн давс зэрэг нь шигдэн хуримтлагдаж нэвчин, 
түүнийг шархлуулан гэмтээж уян хатан чанарыг нь 
алдагдуулж, уг судсыг нарийсгаж цусны урсгалыг 
саатуулан зүрх, тархи, бөөрөнд цусан хангамжийн 
дутагдал үүсгэж зүрхэнд шигдээс, хэм алдагдал, тархинд 
харвалт, бөөрөнд цусан хангамжийн дутагдал үүсгэн 
артерийн даралт ихэсгэх, зүрх судасны дутагдалд оруулан 
үхэлд ч хүргэж болох эмгэг юм.                                                                                                                          
 Цусан дахь холестрины хэвийн хэмжээ-5,2 
мкмоль/л байдаг. Гэвч 5,2-6,76 мкмоль/л байвал зүрхний 
шигдээс өвчинд 2 дахин илүү өртөмтгий, 6,76 мкм/л-ээс 
ихэсвэл 4-5 дахин өртөмтгий болно гэж үздэг байна. 
Монгол орон нь байгалийн эрс тэс хатуу ширүүн уур 
амьсгалтай учир бодисын солилцоо их эрчтэй явагдаж 
өөх тосны исэлдэлт хэт хурдсаж, дутуу исэлдэлтийн 
бүтээгдэхүүнүүд судасны гөлгөр булчингийн үндсэн 
ширхэг эластин, коллаген зэргийг гэмтээдэг гэж А.
Өлзийхутаг доктор судалгаандаа тусгасан байдаг.

                                                              
Судасны хатуурлыг байрлалаар нь: 
 1. Титэм судасны хатуурал /зүрхний/
 2. Аорт ба бусад том судасны хатуурал
 3. Тархины судасны хатуурал
 4. Бөөрний судасны гэх мэтээр ангилдаг.
Тархвар зүйгээр нь:
 1. Биологийн хүчин зүйлс /нас, хүйс, дотоод 
шүүрлийн булчирхайн үйл ажиллагааны хямрал, удамшил/
 2. Нийгмийн хүчин зүйлс /ахуй орчин, хоол унд, 
ажил амьдралын буруу хэв маяг буюу таргалалт, стресс, 
хорт зуршил/
 3. Газар зүй, уур амьсгал

                                                                             

 Эмгэг жам, эмнэл зүйн илрэл нь ямар эрхтэнийг 
тэжээдэг аль судсанд өөрчлөлт орсон зэргээс шалтгаалан 
янз бүр илэрдэг боловч судасны хатуурал нь удаан 
хугацааны турш явагддаг тул шинж тэмдэггүй явагдах 
тохиолдол бий.                     
 Зүрхний титэм судасны эмгэгийн үед зүрхний 
цусан хангамжийн дутагдал үүсдэг байна. Энэ дутагдал 
удаан үргэлжилбэл инфаркт буюу зүрхний булчингийн 
шигдээс, зүрхний гаралтай гэнэтийн нас баралтын 
шалтгаан болдог. Тархины судасны хатуурлын үед тархийг 
тэжээлээр хангаж байдаг хүзүүний ар шилийг дагасан гол 
судас  хатуурч нарийсах нь хуян хөөрөх эмгэг шинж, 
тархины цусны эргэлтийн хямралын энцефалопати, цус 
харвалт, чацархайн судасны хатуурлын үед хэвлийгээр 
хүчтэй өвдөх, бөөрний судасны хатуурлын үед бөөрний 
дутагдалд орох, артерийн даралт ихсэх гэх мэт зовиур 
илэрдэг байна.                               
  Атеросклероз буюу судасны хатуурлын өвөрмөц 
шинж нь бляшка-фиброз бөгөөд үүнийг ангиограммийн 
шинжилгээгээр оношлоно.
Эмчилгээ: Эмийн болон мэс засал эмчилгээ 
Урьдчилан сэргийлэлт:
 1. Анхдагч
 2. Хоёрдогч
Анхдагч урьдчилан сэргийлэлт
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Хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлт 
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тухайд нь бүрэн гүйцэд хийлгэж байх
	Хоолны илчлэгийг бууруулах


