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“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН”
Овог нэр Х/дугаар Албан тушаал

1 Б.Баттөмөр 15128 ТДЦ-ийн цахилгааны монтёр

2 Н.Чулуунцэцэг 14182 ТДЦ-ийн дамжлагын машинч

3 О.Бат-Эрдэнэ 14203 ТДЦ-ийн цахилгааны монтёр

4 Ц.Түвшинтөгс 14147 ЗЦ-ийн халах гадаргуун засварын инженер

5 Р.Нандинцэцэг 14401 ТЦ-ийн турбины машинч

6 Д.Энхзул 14389 ЦЦ-ийн ЦТЛ-д реле хамгаалалт-автоматикийн монтёр

7 Ц.Түвшинтөгс 13455 ЦЦ-ийн цахилгаан машины слесарь

8 О.Баяраа 13849 ЦЦ-ийн  цахилган техникийн лабораторийн өндөр хүчдэл туршилт хэмжилтийн инженер

9 С.Сайханбилэг 14464 ДХХАЦ-ийн ээлжийн дарга

10 М.Өлзийдүүрэн 14438 ДХХАЦ-ийн дохиолол хамгаалалт автоматикийн засварчин

11 Д.Ганхүү 13233 МЦ-ийн суурь машины хэсгийн токарьчин

12 Ж.Отгонбаяр 13810 МЦ-ийн  шат бэхэлгээний хэсгийн гагнуурчин, засварчин

13 Б.Алтайбаатар 14527 ХЦ-ийн тоноглолын засварчин

14 С.Энхбаяр 14528 ХЦ-ийнтоноглолын засварчин

15 Б.Мянганбаяр 13706 ХЦ-ийн ээлжийн лаборант

16 Б.Амармэнд 14812 СХА-ны МСГЛ-т үл эвдэх сорилын засварчин

17 Ц.Ганболд 15050 СХА-ны МСГЛ-т үл эвдэх сорилын засварчин

18 Н.Батбаяр 14786 ҮА-ны станцын горимын инженер

19 Г.Бямбажав 15012 ҮА-ны станцын ашиглалтын инженер

20 Т.Оюунтуяа 12242 Эрчим зоог цайны газрын ээлжийн ахлах тогооч

21 Ж.Болортуяа 14080 ТЭЗХ-ийн барилга байгууламжийн төсөв, нэгжүүдийн төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн

Овог нэр Х/дугаар Албан тушаал

1 Г.Мягмартогтох 14606 ТДЦ-ийн монтёр

2 Д.Өвгөнхүү 14581 ТДЦ-ийн тракторчин

3 Д. Эрдэнэбаяр 12553 ТДЦ-ийн машинч

4 Н.Амартүвшин 15052 ТДЦ-ийн инженер

5 Д.Оюунцэцэг 15005 ЗЦ-ийн засварчин

6 Ч.Чинболд 14907 ЗЦ-ийн цахилгаан гагнуурчин

7 Ц.Гомбосүрэн 15676 ЗЦ-ийн цахилгаан гагнуурчин

8 Д.Батбаясгалан 15306 Зуухан цехийн токарьчин

9 Ц.Уламбаяр 14429 ЗЦ-ийн цахилгаан гагнуурчин

10 Т.Сансарбаяр 14399 ЗЦ-ийн цахилгаан гагнуурчин

11 Б.Баярзориг 14396 ЗЦ-ийн цахилгаан гагнуурчин

12 Ц.Баттулга 15324 ТЦ-ийн засварчин

13 С.Нямдаваа 14776 ТЦ-ийн засварчин

14 С.Эрдэнэчимэг 16361 ТЦ-ийн ТТ-ын г/цэвэрлэгч

15 Н.Амаржаргал 15305 ТЦ-ийн засварчин

16 Ж.Амарсанаа 15076 ТЦ-ийн засварчин

17 Л.Цэдэв 15434 ТЦ-ийн ТТ-ын г/цэвэрлэгч

18 Д.Батдорж 14777 ТЦ-ийн засварчин

19 Б.Сарангэрэл 14774 ТЦ-ийн турбины машинч

20 С.Оролзод 15340 ЦЦ-ийн цахилгааны монтёр

21 Б. Амарбаяр 15464 ЦЦ-ийн ээлжийн дарга

22 Н.Баярхүү 15352 ЦЦ-ийн засварын монтёр

23 А.Баярцэцэг 15614 ДХХАЦ-ийн засварчин

24 О.Нямцогт 15579 ДХХАЦ-ийн засварчин

25 Ц.Наранчимэг 15577 ДХХАЦ-ийн засварчин

26 В.Мөнхбаяр 15517 ХЦ-ийн ээлжийн дарга

27 А.Ганбаатар 14822 МЦ-ийн засварчин

28 Б.Мөнхзул 14887 МЦ-ийн токарьчин

29 Д.Ганзориг 15057 МЦ-ийн аппаратчин

30 Э.Ганцэцэг 15190 МЦ-ийн ү/эдийн засагч

31 Г.Пүрэвсүрэн 15986 Авто аж ахуйн жолооч

32 О.Сэргэлэн 15206 Авто аж ахуйн жолооч

33 Ц.Даваа 16353 Авто аж ахуйн жолооч

34 Ж.Энхцогт 15719 ҮА-ны ахлах инженер

35 М.Хангай 15778 ҮА-ны ээлжийн инженер

36 О. Ганчимэг 15639 СБХ-ийн нярав

37 В.Энхсайхан 12258 “Эрчим зоог” заалны з/б

38 Д.Энхбаатар 15640 ЗХНА-ны мэргэжилтэн

39 Ц.Солонго 15652 ЗХНА-ны мэргэжилтэн

40 Э.Ариунаа 15540 ХА-ны лаборант

41 Э.Гантулга 15858 ХА-ны сорьц авагч, бэлтгэгч
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08-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Төлөвлөгөөний биелэлт
 Горимын даалгавараас 5,3 сая.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж,  3,2 сая.кВтц-аар зөрчиж, төлөвлөгөөг  2,1 сая.

кВтц-аар давуулан биелүүлсэн. Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 145 МВт, дээд ачаалал  468 МВт байлаа.

Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%
ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 250.9 253.0 +2.1 100.8%
ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 147.9 147.9 - 100.0%

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө:   ЦЭХ - 100,8%,  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

60 5309.95 33 2062.643 7 3203.639 468 145 2106.311

Үйлдвэрлэлийн алба

СПОТ зах зээлийн талаар
СПОТ арилжааны зах зээлд 193,061 мян.кВтц буюу 

5,8 сая.төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдаж,   419,778 
мян.кВтц буюу  12,9 сая.төгрөгний ЦЭХ худалдан авч, авлага 
өглөгийн зөрүүгээр 7,1 сая.төгрөгний  өглөгтэй ажиллалаа.  
Өссөн дүнгээр СПОТ арилжаагаар  56,6 сая.төгрөгийн 
авлагатай.
Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  

Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг төлөвлөлтөөс  
11,1 сая.кВтц-аар давуулан  104,6 %-н биелэлттэй, оны эхнээс  
256,9 сая.кВтц-аар давж,  111,2 % -ийн биелэлттэй байна. 
Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн оны 8-р сартай 
харьцуулбал  14,8 сая.кВтц буюу 6,2% - н өсөлттэй байлаа.  
2020 оны эхний 8 сарын дүнтэй харьцуулахад  276,3 сая.кВтц 
буюу  12,1% өсөлттэй байна.

Дулааны эрчим хүчний түгээлт 9,5 мян.Гкал-аар 
тасарч  94,0%-н биелэлттэй, оны эхнээс төлөвлөгөө 1,8 мян.
Гкал-аар тасарч 99,9% биелсэн. Харин “УБДС” ХК –д нийлүүлэх 
дулаан  30,3 мян.Гкал –аар тасарч байна. Дулааны эрчим 
хүчний түгээлтийг өнгөрсөн оны 8-р сартай харьцуулбал  
131 Гкал-н  өсөлттэй, оны эхний 8 сарын дулаан түгээлттэй 
харьцуулахад  101,9 мян.Гкал буюу  4,3% өсөлттэй байна.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад  сүлжээний 
усны  зарцуулалт  177 т/ц-аар буурсан байна.
Үндсэн тоноглолын ажиллагаа

Горим ажиллагаанд 7 зуух, 5 турбин оролцсон. Зуух 
№5, Турбин № 4, 7  их засварт тул ажиллаагүй. 

Тайлант хугацааны тоноглолуудын  төлөв байдлыг  
дурдвал:

-Зуух  №3-г  2/YIII  их засвараас явуулж уурын шугамд 
залгасан.

Сарын дунджаар  4,26 зуух,  4,33 турбинтэй ажиллаж,  
бэлтгэл тоноглолгүй ажиллалаа.

Хэрэглээний өсөлттэй холбоотой ДҮТ-н захиалгаар 
19 -ээс 31 дуустал 13 хоног 5 зуух, 5 турбины горимоор 
ажилласан.

Нүүрсний зарцуулалт /ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/

Уурхай Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт

Багануур мян.тн 145.0 157.1 12.1 108.3

Шивээ-Овоо мян.тн 100.0 112.4 12.4 112.4

Бүгд мян.тн 245.0 269.5 24.5 110.0

Мазутын зарцуулалт
 Энэ сард 120 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 239 
тн-г түлж ,  119 тн мазут хэтрүүлэн зарцуулсан.
 Тайлант хугацаанд  13 удаагийн хүйтэн,  1 удаагийн 
халуун галлагаа хийсэн. 
Жишмэл түлшний зарцуулалт
 Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл 
түлшийг  -  1,729 гр/кВтц-аар,
 Дулааны эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл 
түлшийг - 0,005 кг/Гкал-аар хэмнэж гүйцэтгэлд ноогдох 
төлөвлөлтөөс  438 тн жишмэл түлш буюу  954 тонн бодит 
түлш /илчлэг  3215 ккал/кг/ хэмнэсэн. 
Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
 ЭХЗХ-аас батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 
0,29%-иар буюу   818,282 мян.кВтц-аар хэмнэж ажилласан. 
 2020 оны 8-р сард трансформаторын алдагдал  1,1% 
гүйцэтгэлтэй гарсан. 2021 онд 1,29% болж нэмэгдсэн. 

№ Үзүүлэлт Нэгж
08-р сар

Төлөв Гүйц

1 1тн нүүрс нунтаглахад 
зарцуулах цахилгаан

кВтц / 
тн.нүүрс 28.42 27.71

2
1тн уур боловсруулахад 
зарцуулах үлээлт соролтын 
цахилгаан

кВтц / тн.уур 4.45 4.34

3 1тн тэжээлийн ус шахахад 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.тэж ус 8.35 8.15

4 Эргэлтийн усны насосд 
зарцуулагдах цахилгаан % 1.60 1.56

5 Дулаанжуулалтын насосд 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.сүлж.ус 0.58 0.57

Уур усны алдагдал   
 Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн 
усны зарцуулалтыг төлөвлөгөөт хэмжээнд нь барьж 
ажилласан. Осмосын халаагч уурын зарцуулалт  3536 тн 
байлаа. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад химийн 
цэвэрлэсэн усны зарцуулалт  18278 тонноор өссөн.

• Төлөвлөгөө - 4,7%
• Гүйцэтгэл - 4,64%

Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:
• Турбинд - 110557 м3  
• Зууханд - 2722 м3 ус өгсөн.

БКБ-аас цэвэрлэгдсэн конденсатын зарцуулалт - 10183 м3 
байлаа.



Хяналтын алба4

! !
1. Хяналтын чиглэлээр

№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар
1 Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн байдал 100% 22 нарядад сонголтоор хяналт хийсэн.
2 Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал 100% 13 удаа ажлын байранд хяналт хийсэн.

3 Шинэчлэл, засварын ажлын явцад хяналт 
хийсэн байдал 100%

Хөргөх цамхаг-3 их засвар, TA-4, 7; К-3, 5, 7; ДСП-1 их засвар, PGF-1D ажлын 
дугуй, гол солих ажил,  Яндангийн засварын ажил,  дээврийн засварын 
ажилд хяналт тавьсан.

2. Бусад ажлын талаар

08-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2021 оны 8-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 12 
бүртгэгдсэнээс зуух 10 удаа, турбин 2 удаа зогссон.  Хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас үндсэн тоноглолын зогсолт  гараагүй.

№ Зогсолтын 
шалтгаан

Хамгаалалтаар Захиалгаар Бэлтгэлд Саатал, гэмтлээр Нийт зогсолт
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1 Зуух - 6 1 1 - - 2 3 3 10

2 Турбин - 1 - - - 1 1 - 1 2

Дүн - 7 1 1 - 1 3 3 4 12

Үндсэн тоноглолын зогсолт болон туслах тоноглолд бичигдсэн актууд:
- Тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн акт: ТДЦ-1                    
- Мазут зарцуулалтын акт: ЗЦ-8, ХААХ-1, ДХХАЦ-1    
- Тоноглолын аваарийн зогсолтыг судалсан акт: ДХХАЦ-1 
- Зуухны шаталтын горимын зөрчлийг судалсан акт: ЗЦ-1
- Тоног төхөөрөмж, сэлбэг материал ашиглалтаас хасах акт: СХА-2
Нийт 15 ширхэг /286,381.3 мян₮/ акт тогтоогдсон.

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

№ Цех нэгжүүд

Дуу шуугиан 
(85 дб) 

Ажлын байрны 
халуун (12-30оС)

Ажлын байрны 
чийглэг (30-60%)

Ажлын байрны 
тоосролт (10 мг/м3)

Тайлбар
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1 ТДЦ 64.3 76.9 23.3 25.2 61.6 50.3 18.45 17.3 1.1 пунктээр буурсан 
2 ЗЦ 80.3 77.5 29.3 31.2 37.2 35.5 10.45 10.5 0.1 пунктээр буурсан
3 ТЦ 85.2 76.4 31.9 30.7 39.5 35.3

14.15 13.9 Станцын дундаж 
тоосролт4 Хими 66.1 69.3 29.8 27.0 41.3 47.3

5 Механик 70.4 77.6 28.5 27.7 31.0 44.6

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ

 Үндсэн 7 цехийн ажлын байруудад хөдөлмөрийн 
нөхцлийн болон гэрэлтүүлгийн хэмжилт хийсэн.

• Ерөнхий инженерийн нэрэмжит 6, 7 дугаар сарын ХАБ-ын 
хурлыг зохион байгуулав. Протокол бичиж, үүрэг даалгавар 
биелүүлэх төлөвлөгөө гаргаж хамааралтай нэгжүүдэд 
цахимаар түгээсэн. 

• ISO 45001:2018 стандарт хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн 
хурлыг зохион байгуулсан. Зөвлөхтэй хамтран ажиллаж 
байна. 

• ЭХЯ-ны а/2667 мэдээлэл даалгаврын дагуу төлөвлөгөө 
боловсруулж хамааралтай нэгжүүдэд түгээсэн. ЭХЯ -наас 
ирсэн а/1731, а/2667 тоот мэдээлэл даалгавруудын 
гүйцэтгэлийг гаргаж, батлуулан ЭХЯ -руу хариу илгээсэн. 

• ЭХЯ-ны 7 хоног бүрийн ХАБ -ын мэдээг хугацаанд нь 
тогтмол илгээсэн.

• ЭХ-ний сайдын хурлаас өгсөн үүрэг даалгаврын гүйцэтгэл 
гаргасан.

• Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн  нормчлолын 
А/178 тоот тушаал батлуулсан. 

• ДХХА цехээс ирсэн шлиф машины тасдагч ир хагарах, үйрч 
унаж байна гэсэн асуудлын дагуу судалсан

• Станцын АЭД -тай хамтруулж ТДЦ дээр ОЭД -ыг хийсэн. 
• Цехийн ХАБ-ын инженерүүдийг ЗХНА-аас зохион байгуулж 

байгаа өндрийн сургалтанд хамруулсан.
• Хэвийн бус шал, тавцан, хөвөө, хашлагад ээлжит бус үзлэг 

хийж илэрсэн зөрчлийг арилгах төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг 
гаргаж байна. /Цехүүдийн/ 

• 2021 оны 1, 2 дугаар улиралд ХАБЭА-н чиглэлээр үлгэр 
жишээ ажилласан ажилчид, хамт олныг тайлан дээр 
үндэслэн шалгаруулж, захирлын б/282 тоот тушаалаар 
баярын хурал дээр шагнал гардуулсан.

• Ажлын бээлий-алгандаа будагтай, ажлын бээлий-сүлжмэл, 
ажлын бээлий-арьсан агуулахад ирсэнг шалгаж, хүлээж 
авсан. Мөн 79 ширхэг усны гутал размерын сонголтгүй 
байсанг буцааж шинээр размерын сонголттой 79 ширхэг 
гутал хүлээж авсан. Химийн хамгаалалттай бээлий хүлээж 
авсан. 
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ТЕЛЕГРАМААР ДАМЖИХ "TOXICEYE" ХОРТОЙ КОД
 “Check Point Research (CPR)” компанийн судлаачид хакерууд 
“Телеграм” мессенжер аппликейшнийг "ToxicEye" нэртэй хортой 
кодоор халдварлуулж, удирдлага, хяналтын (C&C) систем болгон 
ашиглаж байгааг илрүүлжээ. Мөн судлаачдын хийсэн тооцоогоор 
Телеграм аппликейшн нь 130 гаруй удаа халдлагад өртөж олон сая 
хэрэглэгчийн мэдээллийг эрсдэлд оруулж байсан байна.

 Энэ оны эхээр “WhatsApp” аппликейшний нууцлалын 
тохиргоонд маргаантай өөрчлөлтүүд орсноор сая сая хэрэглэгчид 
“Телеграм”-ыг ихээр ашиглах болов. 2021 оны 1-р сард дэлхийн 
хэмжээнд 63 гаруй сая удаа татагдсанаар Телеграм нь хамгийн 
их татагдсан аппликейшн болсон бөгөөд 500 сая гаруй идэвхтэй 
хэрэглэгчидтэй байна. Улмаар Телеграм нь хакерууд, цахим гэмт 
хэрэгтнүүдийн анхаарлыг татсан бөгөөд судлаачдын үзэж байгаагаар 
дараах онцлог шинжүүд нь халдлагад өртөх шалтгаан болсон байна:

• Телеграм бол хууль ёсны, ашиглахад хялбар, найдвартай 
үйлчилгээтэй аппликейшн тул маш олон хэрэглэгчтэй;
• Бүртгүүлэхэд зөвхөн гар утасны дугаар шаарддаг тул халдагч 
өөрийн мэдээллээ нууцлах боломжтой;
• Телеграмын чатаар дамжуулан хорт код илгээж хэрэглэгчийн 
компьютерт нэвтрэх боломжтой;
• Халдлагад өртсөн телеграм хэрэглэгчийн мэдээлэлд гар утас, 
компьютер ашиглан хаанаас ч хандах боломжтой;
• “Masad” хорт кодыг хакеруудын форум дээр байршуулснаас 
хойш телеграмын эмзэг цэгүүд рүү чиглэсэн олон төрлийн хортой 
кодууд интернэтэд тархах болсон байна.

Халдлага үйлдэгчид Телеграмын “bot” хуурамч хаяг үүсгэж 
хэрэглэгчид эсвэл телеграм группүүд рүү “ToxicEyeRAT.exe” хорт код 
бүхий файл илгээж халдварлуулдаг байна.

Зураг 1. ToxicEye хорт кодын халдварлах сүлжээ
Тус файлыг нээсэн тохиолдолд хортой код хэрэглэгчийн компьютерт 
сууж, дараах эрсдэлийг дагуулна:

• Компьютерын мэдээлэл, “keylogger” (хэрэглэгчийн гарын 
даралтын бүх мэдээлэл), “Cookies” зэрэг мэдээллийг олзлох;
• Файл устгах, дамжуулах, компьютерын ажиллагааг гацаах, зогсох;
• Компьютерын микрофон, камерыг ажиллуулж тагнан турших;
• Хэрэглэгчийн файлуудыг шифрлэж, улмаар мөнгө нэхэх;
Аюулгүй байдлын судлаачид тус халдлагад өртөж, мэдээллээ 
алдахаас сэргийлж дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг 
зөвлөж байна:
• C:UsersToxicEye at.exe нэртэй файл бий эсэхийг шалгах, хэрэв 
байвал файлыг яаралтай устгах;
• Имэйл дэх хэрэглэгчийн нэр агуулсан хавсралт файлаас 
болгоомжлох. Хортой код нь хэрэглэгчийн нэрийг гарчгийн 
мөрөнд эсхүл хавсаргасан файлын нэрэнд ихэвчлэн ашигладаг. 
Иймд сэжигтэй имэйлийг нээхгүй, илгээгчид хариу бичихгүй, тэр 
даруй устгаж байх;
•  Фишинг имэйлээс сэргийлэх. Үл таних имэйл хаягаас ирсэн эсхүл 
аливаа цахим хуудсанд зочлохыг урьсан, мөнгө хожлоо, азтан 
боллоо, зээл олгоно гэх мэт холбоос, цонх дээр дарахгүй байх.

GOOGLE DOCS БА ФИШИНГ ХАЛДЛАГА 
“Аванан” АНУ-ын имэйлийн аюулгүй байдлын компанийн судлаачдын 
мэдэгдсэнээр халдлага үйлдэгчид итгэмжлэгдсэн клауд үйлчилгээг 
ашиглан фишинг халдлага үйлдэх шинэ хандлага ихсэж, Google Docs, 
AWS, Microsoft Azure томоохон үйлчилгээнүүдийг ашиглах болжээ. 

Халдлага үйлдэгчдийн арга барил нь хохирогчийг судлан, түүний 
сонирхлыг татах мэдээлэл бүхий Google Docs дээрх холбоосыг 
имэйлээр илгээж, тухайн холбоос дээр дарахад хуурамч фишинг веб 
хуудас руу чиглүүлэх бөгөөд энэ нь аль нэг байгууллагын нэвтрэх 
хуудастай адилхан байдаг. Улмаар хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээ 
оруулснаар бүртгэлийн мэдээллээ алддаг байна.

 

Зураг 2. DocuSign руу нэвтрэх хуурамч холбоос агуулсан имэйл
 Уг халдлага үйлдэх нөхцлийг Google компани өөрөө 
бүрдүүлсэн бөгөөд тэдний HTML файл оруулан, хялбар байдлаар 
веб хуудас байршуулах боломжит “embed” функцийг халдлага 
үйлдэгчид ашигласан байна.Халдагч зөвхөн хохирогчийн сонирхлын 
дагуу нэг байгууллагын сонгон, тухайн байгууллагын Google Share-д 
байрлуулсан нэвтрэх хуудастай төстэй веб хуудас боловсруулж, 
файлыг Google Drive-т байршуулна. Google файлыг уншиж, автоматаар 
веб хуудас болгон хөрвүүлдэг. Үүний дараа халдагч хөрвүүлсэн 
файлыг веб дээр байрлуулж, веб хаягийн холбоосыг хуулж авч, 
имэйлээр хохирогчид руу илгээдэг байна. 
 Энэхүү функцийг бүхэлд нь идэвхгүй болгох эсвэл “embed” 
функцээр дамжуулан нийтлэх боломжийг хязгаарлаж болно. Гэсэн 
хэдий ч халдлага үйлдэгчид хязгаарлалтыг тойрч гарах арга замыг 
олж, халдлагаа үргэлжлүүлэх эрсдэлтэй. Итгэмжлэгдсэн үйлчилгээг 
ашиглан халдлага үйлдэх нь халдагчийн хувьд бас нэг давуу талтай 
бөгөөд Google Docs-ийн тусламжтайгаар веб хуудсыг байршуулдаг 
тул халдагчдыг домэйн хаягаар нь хөөж илрүүлэх боломжгүй юм. 
 АНУ-ын “Proofpoint” кибер аюулгүй байдлын үйлчилгээ 
үзүүлэгч компанийн 2021 оны 05 дугаар сард хийсэн судалгаагаар 
байгууллагууд клауд үйлчилгээ рүү шилжсэн нь халдлага үйлдэгчдэд 
том завшаан болж эхэлжээ. 2021 оны 1-р улиралд халдагчид Proof-
point компанийн хэрэглэгчид рүү Microsoft Office 365-аар дамжуулан 
7 сая орчим, Google клаудад байршуулан 45 сая орчим хортой код 
агуулсан имэйл, мессеж илгээсэн байна. 
Аж ахуйн нэгжүүд имэйлийн аюулгүй байдлын хэрэгслүүдийг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлж, ажилчдаа фишинг сургалтад хамруулан 
мэдлэг мэдээлэл олгох шаардлагатай байгааг аюулгүй байдлын 
судлаачид анхааруулж байна.

Зураг 2. DocuSign руу нэвтрэх хуурамч веб хуудас

Эх сурвалж:  https://beta.darkreading.com/
         https://www.avanan.com/
         https://www.proofpoint.com/ 
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ЧЕРНОБЫЛИЙН АТОМЫН ЦАХИЛГААН СТАНЦ

Чернобылийн АЦС нь 1977 оны 9 сарын 27-нд ашиглалтанд оржээ. 
Тус цахилгаан станц анх 1 сая квт хүчин чадалтай байлаа. 1978 
оны 12 сарын 22-нд тус АЦС-ын хоёр дахь блок, 1981 оны 12 
сард гурав дахь блок, харин 1983 оны 12 сард дөрөв дэхь блок нь 
ашиглалтанд орсон байна. Украинд нийтдээ 75,3 тэрбум кВт/цаг 
эрчим хүч үйлдвэрлэж байсны 4,7 тэрбум кВт/цаг эрчим хүчийг нь 
Чернобылийн АЦС гаргаж байлаа. Хэдийгээр томоохон дэлбэрэлт 
болсон ч Украйнд эрчим хүч дутагдаж байсан учир Чернобылийн 
цахилгаан станц 2000 он хүртэл ажиллаж байсан байна. 

 Зөвлөлтийн Ардын депутат асан Алла Ярошинская эдгээр он 
жилүүдэд Чернобыльтэй холбоотой нэлээд хэдэн нууц баримтуудыг 
хадгалсаар байна. Тэрээр “Энэхүү осолд маш олон хүн өртөж, амиа 
алдацгаасан. Уг нь бодит үнэнийг мэдсэнсэн бол өчнөөн хүн амьд 
гарч чадах байлаа. хүмүүс ослын үеэр энэ бүсээс шууд гарч явж болох 
байсан ч үүнийг зөвшөөрөөгүй. Болсон явдлын бодит үнэнийг нийтэд 
тараачихна гээд гаргахгүй байсан хэрэг” хэмээжээ. Ярошинский Дээд 
зөвлөлийн архиваас эдгээр баримтыг хулгайлсан бөгөөд хэдэн арван 
мянган доллароор худалдан авъя гэхэд нь зөвшөөрөөгүй аж. Эдгээр 
баримт дотор Украйны ЭХЯ, Зөвлөлтийн үеийн эрүүлийг хамгаалах 
яамны нууц баримт байсан юм билээ. Эндээс харахад ослын дараа 
хүний бие дэх цацрагийн туяа 10-50 дахин их байсан тухай дурджээ. 
Энэ талаар тухайн үедээ хэн ч ам нээгээгүй бөгөөд хүмүүсийг гэр 
гэрт нь тарааж, ямар аюулт өвчин тээж байгааг нь нуусан байдаг. 
Хүмүүс ч аймшигт хордлогод огт сэжиг авалгүй үлджээ.Тэр ч битгий 
хэл, хүний биеийн хэвийн температур 36,6 байх ёстой байхад 39 
хүрэхэд нь хэвийн гээд анхаараагүй байсан гэдэг. Осол хир их газар 
нутгийг хамарсан талаар зөвхөн ЗХУ төдийгүй дэлхийн олон орон огт 
дуугараагүй байдаг. Гэхдээ Чернобылийн цацраг идэвхт үүл хэрхэн 
тархсан тухай судалгааг Францын цөмийн болон цацрагийн аюулгүй 
байдлын хүрээлэнгээс судалсан байдаг. Судалгаагаар халдварын 
бүсэд Францын Альфа дахь бүс нутаг, Герман хүртэл орсон байна.
Одоо ч гэсэн халдвар тархсаар байгаа бөгөөд нийтдээ 17 оронд 
тархаад байна. Шинжээчид энэ дэлбэрэлтийг америкчуудын 
Хиросима, Нагасаки хотноо дэлбэлсэн атомын бөмбөгнөөс 500 дахин 
илүү хүчтэй байж цацраг идэвхт хордлого нь 50 сая кюри хүрсэн гэдэг.
 Чернобылийн осол нь 1986 оны 4 сарын 26- нд орон 
нутгийн цагаар шөнийн 1 цаг 23 минутад, тэр үеийн  ЗСБН  
Украйн  Улс,  одоогийн  Украйн  улсын нутагт орших Чернобылийн 
атомын цахилгаан станцийн 4- р блокт дэлхийн түүхэнд гарсан 
цөмийн осол юм билээ.
  Биологийн ухааны доктор А.Я.“Чернобылийн цацраг 
идэвхт туяа дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст тархсан, тэр 
ч битгий хэл, радиоуклоид Африкт ч илэрсэн, Норвеги гэхэд 30 
жилийн турш Чернобылийн ослын үр дагаврыг амсаж байна.
Москвад ч бий” гэсэн байдаг. 
 Судалгаанаас үзэхэд, энэ нь хүн төрөлхтний түүхэнд гарсан 
хамгийн аймшигт цөмийн эрчим хүчний үйлдвэрийн осол бөгөөд 
Олон улсын цөмийн үзэгдлийн хэмжүүрээр 7-р зэрэглэлд багтах 
цорын ганц осол юм. Припять хотын ойролцоо орших, Чернобылийн 
АЦС-ын 4-р реакторт бага эрчим хүчний системийн тест хийх явцад 
осол байсан гэдэг. Эрчим хүчний хэмжээ гэнэт эрс өссөн бөгөөд 
аюулын горимд шилжүүлж, системийг унтраах гэж ажилтнууд 

оролдсоноор хяналтаас гарч, хэд хэдэн дэлбэрэлт болжээ. Тэр шөнө 
АЦС-ын агрегатуудад нэмэлт эрчим хүч гаргаж авах туршилт хийж 
байжээ Дэлбэрэлтийн урсгал нь Припять орчмын бүс нутаг төдийгүй 
ЗХУ-ын баруун хэсэг, Зүүн Европ, Баруун Европ, Хойд Европт хүрсэн 
гэдэг. Ослын улмаас Украйн, Беларусь, Оросын нутгийн өргөн уудам 
бүсээс 336,000 гаруй иргэнийг нүүлгэн шилжүүлсэн юм. АЦС-т 
дэлбэрэлт болох үед агаарт 190 тонн цацраг идэвхт бодис алдагдсан 
байна. Цөмийн хөдөлгүүрт байсан 140 тонн цацраг идэвхт түлшний 
8 тонн нь гадаад   орчинд   тархсаныг   хожим  тогтоосон юм. АЦС-д 
дэлбэрэлт болсноос хойш 14 хоногийн турш түймэр дэгджээ. Энэ үеэр 
ч өөр хорт бодис агаарт цацагдсаар байсан юм. Чернбылийн орчимд 
байсан хүмүүс Хиросимо хотод дэлбэрсэн атомын бөмбөгнөөс 90 
дахин их цацрагийн хордлогодорсонбайна. Дэлбэрэлтийн үеэр 
30 км-ын эргэн тойрон газар цацраг идэвхт бодист хордсон байна. 
нийт 160 мянган квадрат км талбай химийн бодист хорджээ. Украин 
улсын хойд хэсэг, Беларусь, Оросын баруун хэсэг цацрагт хорджээ. 
Нийт хордсон 60 мянган квадрат км газар нутаг дээр 2,6 сая хүн 
амьдарч байлаа.АЦС дэлбэрсний дараа 4 сарын 27-ний өдрийн 14 
цагт Украины Припять хотын бүх оршин суугчдыг нүүлгэн шилжүүлэх 
ажил эхэлсэн байна. 3 цагийн дотор Припять хотоос 45 мянган хүнийг 
гаргажээ. 
 Хотын оршин суугчдыг нүүлгэн шилжүүлэхдээ гэрээсээ 
ямар ч ачаа тээш авч болохгүй гэж сануулаад, хүмүүсийг 3 өдрийн 
дараа гэрт нь буцаана гэжээ. Гэрийн тэжээмэл амьтадаа ч үлдээхийг 
тушаажээ. Хожим хотод байсан бүх гэрийн тэжээмэл амьтадыг 
буудаж устгажээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр АЦС-ын 
сүйрлийн дараах хохирлыг ярьж байхад, харин оршин суугчдын дунд 
сандрал, цочрол үүсгэхгүйн тулд “майн баяр”-ыг өргөн зугаалгыг 
хийж байжээ. Сүйрлийн дараах өдрүүдэд, 5 сарын 2-ноос АЦС-аас 
10-30 км-ын зайтай орших суурин газруудын оршин суугчдыг нүүлгэж 
эхэлсэн байна. Дараа нь удалгүй, АЦС-аас 40 км-ын алсад байдаг 
суурин газруудыг, 1986 оны сүүлээр Чернобылийн атомын цахилгаан 
станцын ойр орчмийн 188 суурин газрын 116 мянган хүнийг нүүлгэсэн 
гэсэн албан ёсны баримт байдаг.
 Чернобылийн атомын цахилгаан станцын сүйрлийн дараа 
хохирол арилгах ажилд 600 мянган хүн оролцсон байна. Чернобылийн 
АЦС дэлбэрсэн   тухай   Зөвлөлтийн   эрх баригчид чандлан нууцалж 
байлаа. Сүйрлээс хойш 3 өдрийн дараа буюу 1986 оны 4 сарын 30-
нд Шведийн Форсмарк АЦС-ын албан хаагчид маш хүчтэй цацрагийн 
туяаг бүртгэж авсан байна. Энэ цацраг тэдний аль нэг АЦС-аас 
бус, харин зүүн зүгээс ирсэн “үүл”-энд байсан гэдэг. Украинд гэхэд 
л зөвхөн 1994 онд цацрагийн хордлогын улмаас 124 мянган хүн 
нас барсан гэж тус улсын Эрүүл мэндийн яам мэдээлсэн. Атомын 
цахилгаан станцын дэлбэрэлтийн дараа ослын уршгийг арилгахад 
оролцсон 532 хүн гэхэд л 2003 онд нас барсан гэж тайлагнажээ.

Гадаадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр АЦС- ын сүйрлийн 
дараах хохирлыг ярьж байхад, харин ЗХУ-ын Киев, Белорусийн 

бусад хотуудад 5 сарын 1-ний МАЙН баярын өргөн зугаалга 
болж байлаа.

(Үргэлжлэл дараагийн дугаарт)



 Дэлхий дахинд 520 сая хүн вируст гепатитийн архаг халдвартай 
байгаа бөгөөд уг өвчнөөс үүдэлтэй элэгний хатуурал, хорт хавдрын улмаас 
жил бүр 1.45 сая хүн нас барж байна. Манай улсад 2017 онд хийсэн 
судалгаагаар гепатитын B вирусын халдвар нийт хүн амын дунд 10.6-11.1 
%-ийн тархалттай, элэгний эст өмөнгийн шалтгааны 35 % нь B вирусын, 14 
% нь B.C вирусын хавсарсан халдвартай байгааг мөн сүүлийн 20 жилийн 
судалгаагаар элэгний архаг өвчний нилээд хувь нь гепатитын B ба дельта 
вирусын давхар халдвартай болохыг тогтоосон байна. 
 Гепатит C вирусын халдварын тархалт дэлхий дээр харилцан 
адилгүй байгаа ба монгол улсын харьцангуй эрүүл хүн амын дунд гепатит 
C вирусын халдварт өртсөн байдал 11-16 % илэрч буй нь тус халдвар өндөр 
тархсан улс оронд тооцогддог байна. Манай улсын хувьд  гепатитийн 
вирусын халдвар тулгамдсан асуудлын нэг болсоор байгаа билээ. Монгол 
Улсын Засгийн газраас 2015 онд вируст гепатитаас урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг оновчтой зохион байгуулах, халдварыг эрт илрүүлэх, хүн амын дундах 
вируст халдварын тархалтыг хязгаарлах, вируст гепатитын шалтгаант элэгний 
цирроз, элэгний эст өмөнгийн нас баралтыг бууруулахад чиглэсэн үндэсний 
дэд хөтөлбөр, 2017 оноос “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна.   
 Элэг нь өрцний баруун доод хүнхэрт байрлах хэвлийн хөндийн 
эрхтэн бөгөөд бие махбодын химийн төв лаборатори юм. Эрдэмтдийн 
тогтоосноор элэг 80 орчим үйл ажиллагаа явуулж, 5000 гаруй урвалыг 
зохицуулдаг байна

 

ЭЛЭГ НЬ ДАРААХ ОЛОН ҮҮРГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭДЭГ БАЙНА.
• Цэвэрлэх  – эм, бодисын солилцооны эцсийн бүтээгдхүүн,  янз 

бүрийн хор болон архи, согтууруулах ундааг таны биеэс цэвэрлэж 
хоргүйжүүлнэ. 

• Нийлэгжүүлэх – цус бүлэгнэлтийн хүчин зүйлс болон уураг 
(альбумин) нийлэгжүүлнэ. 

• Агуулах –эрдэс бодис, витамин, сахарыг хадгална. Эдгээрийг 
шаардлагатай цаг үед нь цус руу гаргаж энергийг үйлдвэрлэнэ. 

• Хувиргах – идсэн хоол хүнсний шимт бодисыг  уураг болгон хувиргаж 
булчинг тань хөдлөхөд тусална. 

• Бодисын солилцоог зохицуулах  – элэг нүүрс  ус, өөх тос, уураг, 
витамин, даавар, фермент, эрдэс бодисын солилцоонд идэвхитэй 
оролцож зохицуулна. 

• Будагч бодисын солилцоонд оролцох  - Цусны задралаас үүсдэг 
билирубиныг шүүрэх, холбох, ялгаруулах үйл ажиллагааг явуулдаг 
ганц эрхтэн юм. Иймээс бидний шээс шар, баас бор өнгөтэй гардаг. 
Энэ солилцоо алдагдвал арьс салс шарлаж, шээсний өнгө өтгөрч, 
баасны өнгө цайрдаг. 

• Цөс үүсгэх - цөсний хүчлийн тусламжтайгаар өөх тосыг  задалж А, D, 
E, K аминдэмүүдийг зохицуулж илүүг нөөцлөнө.

ЭЛГИЙГ ЮУ ХАМГИЙН ИХ ГЭМТЭЭДЭГ ВЭ? 
 1. Архи- Элэг нь архины хэрэглээнээс шалтгаалан бүхэлдээ өөхөлж 
улмаар 5-10 жилийн дараа хатуурч чупууждаг. Энэ нь элэгний хорт хавдарын 
эхний шат. Ингэж хатуурсан элэгний ар талд хавдар үүсч байдаг.
 2. Мах – Монголчууд өдөрт 3 удаа махан хоол хэрэглэж байгаа нь 
төмрийн илүүдэл үүсгэдэг байна. Махан хоолонд агуулагдах төмөр элгийг 
маш хүчтэй гэмтээдэг.
 3. Уураг – Сүүлийн үед залуус фитнесээр хичээллэхдээ уургийг 
буруу хэрэглэх болжээ. Уураг гэдэг зүйл өөрөө аминхүчил юм. Энэ амин 
хүчил хүний биеийн булчинд  тодорхой хэмжээний тэжээл өгөх үүрэгтэй. 

Гэтэл хүмүүс өөрийн биеийн булчингийн массыг хэтрүүлж уургийг уудаг.  Хэт 
их хэмжээний уургийг элэг нарийвчлан задлаж булчинд хүргэхдээ цуцаж, 
амин хүчлийн илүүдэл үүсч элэг гэмтдэг.
 4. Эм - Монголчуудын хувьд хамгийн их хэрэглэдэг парацетамолын 
төрлийн эмүүд хамгийн их элгийг гэмтээдэг. Яагаад гэвэл парацетамол нь 
элэгний эсүүдийг түлж үхүүлдэг. Ингэснээр элэгний бактери эсэргүүцэх 
чадвар муудаж элэг гэмтдэг. Түүнчлэн цусаар дамжиж буй бүх зүйлс элгээр 
дамждаг учир ууж байгаа бүхий л эмүүдээ зохистой хэрэглэх хэрэгтэй
 5. Цөсний чулуу - Элэг өдөрт дунджаар нэг литр шүүрлийг 
ялгаруулж цөсний хүүдийгээр дамжуулан нарийн гэдэс рүү гадагшлуулж, 
хүний биеийн өөх тосыг задалж өгдөг. Гэтэл цөсний чулуу үүссэн үед нарийн 
гэдэс рүү урсах шүүрлийн хэмжээ багасаж цөсөнд бөглөрөл үүссэнээр элгийг 
түлж гэмтээдэг байна.
 6. Хортой химийн бодисууд, цавуу, будаг, тос тосон болон 
ууршимтгай химийн бодисуудтай харьцаж байгаа нөхцөлд хортой нөхцөл 
гэдэг утгаараа бас элэг гэмтээх боломжтой гэж үзэж байгаа.

АРХИНЫ БУС ШАЛТГААНТ ЭЛЭГ ӨӨХЛӨХ ӨВЧИН
 2015 оны Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын мэдээгээр 
дэлхий нийт хүн амын 30% таргалалттай ба бүс нутгаар хуваан үзэхэд Монгол 
улсын нийт насанд хүрсэн иргэдийн 20-25% таргалалтын 1-р зэргээс дээш 
таргалалттай  байна гэсэн судалгаа гарсан байдаг.  Өөрөөр хэлбэл 4-5 хүн 
тутмын 1 нь таргалалтын 1-р зэргээс дээш таргалалттай байна гэсэн үг. 
2025 он гэхэд дэлхийн нийт эрэгтэйчүүдийн 40%, нийт эмэгтэйчүүдийн 50% 
таргалалттай болно гэсэн тооцоолол байдаг. 
 Таргалалт нь олон төрлийн өвчин эмгэг үүсгэх үндсэн шалтгаан 
болдог ба үүний нэг өвчлөл нь архины бус шалтгаант элэг өөхлөх өвчин  
юм. Чихрийн шижин өвчинтэй иргэдийн 67%, хүнд хэлбэрийн таргалалттай 
иргэдийн 90%-д архины бус шалтгаант элэг өөхлөх өвчин илэрсэн байдаг.  
Архины бус шалтгаант элэг өөхлөх өвчин нь үндсэн 4 үе шаттай явагддаг. 
Элэгний эсэд маш бага хэмжээтэй өөхний дуслууд хэвийн үед байдаг 
ба эдгээр нь энергийн солилцоонд орж хүний биеийн энерги буюу АТФ 
үүсэлтэнд чухал нөлөөтэй оролцдог. Харин таргалалттай хүмүүсийн хувьд 
элэгний эсийн цитозол буюу оршихуун хэсэгт чөлөөт өөхний хүчлүүд хэт 
их хуримтлагдсантай холбоотойгоор элэгний эс гэмтэж эхэлдэг бөгөөд 
элэгний эс доторх өөхний дуслууд хэмжээгээрээ 2-3 дахин томордог. Энэ үед 
эзэлхүүний даралтын нөлөөгөөр элэгний эс хэмжээгээрээ томорч, томорсон 
элэг хэт авиан шинжилгээ /ЭХО/ болон бодит үзлэгт илэрдэг байна. 
 Элэгний эсийн өөхөн хуримтлал үүсгэхэд нөлөөлж байгаа 
хүчин зүйлийг арилгаагүй тохиолдолд өөхөн дуслууд нь хэмжээгээрээ 
4-5 дахин томорч элэгний эсийн фосфолипидэн ханыг гэмтээж тухайн 
эсийг үхэлд хүргэдэг. Тус үхсэн эсийн зайнд холбогч эдийн молекулууд 
ирж хуримтлагдснаар элэгний фиброз өөрчлөлт эхэлдэг. Энэ нь цаашид 
даамжирсаар элэгний хатуурал, элэгний хавдарт шилждэг.
 Эрсдэлт хүчин зүйлүүд: Бодисын солилцооны хам шинж, 
таргалалт, ЧШӨ, амьдралын буруу хэв маяг, эмийн зохисгүй хэрэглээ, 
бодисын солилцооны зарим өвчнүүд, бамбайн дутагдал, жирэмслэлт, 
хүчилтөрөгчийн дутагдал зэрэг олон хүчин зүйлс хамаарна.
 Урьдчилан сэргийлэлт:  Анхдагч урьдчилан сэргийлэлт бол  
биеийн жинг хянах /хэвлийн таргалалтгүй байх/,  хоолны дэглэм баримтлах, 
идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн, хорт зуршлаас татгалзах, цусан дахь сахар 
болон өөх тосыг хянах, элэг гэмтээгч эм, эмийн бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй 
байх.   -  Хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлт буюу нэгэнт элэг өөхжилт эхэлсэн 
өвчтөнүүдэд элэгний өөхжилт, өөхжилтөөс шалтгаалсан элэгний үрэвсэл, 
элэгний хатуурал, элэгний эсийн хорт хавдарт шилжих зэргээс хамгаалсан 
эмийн эмчилгээ юм. 

            Хэвийн элэг   Өөхөлсөн элэг
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     ТОД ӨНГИЙН ХҮНСНИЙ НОГООНЫ АЧ ТУС       

Төрөл бүрийн хүнсний ногоог байнга хэрэглэх нь эрүүл, 
урт удаан аж төрөх нөхцлийг бүрдүүлнэ. Хүнсний ногоо нь 
илчлэг багатай, хүний бие махбодид чухал шаардлагатай 
аминдэм, эрдэс бодис, үл исэлдүүлэгч, эслэгийг агуулсан 
байдаг учир өдөрт байнгын хэрэглээ болговол зохилтой. 
Мөн хүнсний ногоо нь өнгөнөөсөө хамаараад таны эрүүл 
мэндэд өөр өөрийн тусыг өгдөг байна. 

	Улаан өнгийн  хүнсний ногоо
 Улаан өнгийн хүнсний ногоо нь зүрхний шигдээс 
үүсэх эрсдэлийг 48% бууруулна. Мөн антиоксидант агуулдаг 
бөгөөд хүний эрүүл мэндэд дараах нөлөөг үзүүлнэ. 

	Цусны холестерин бууруулж даралт 
тогтворжуулна. 

	Хоол боловсролтыг 
сайжруулна.

	Нүдний болор 
гэмтэхээс 
сэргийлнэ.

	Үрэвсэл намдааж, 
дархлаа дэмжиж 
халдвараас 
хамгаална.

	Уушги, бөөр, түрүү булчирхайн хавдрын 
эрсдэлийг бууруулна.

	Шар болон улбар шар өнгийн хүнсний ногоо
 Улбар шар өнгийн хүнсний ногоо нь болор цайх 
нүдний болор цайх эрсдэлийг 33% бууруулна. Мөн С амин 
дэм, каритноид, бета-каротинаар баялаг юм.

	  
Дархлааны 
с и с т е м и й г 
х ү ч т э й 
дэмжинэ.

	  Бета-
каротин нь 
хүний биед 
орсноор А 
амин   дэм 

болж задардаг бөгөөд хараа сайжруулж, арьсны 
өнгийг сэргээдэг.

	 Нойр булчирхай болон бамбай булчирхайн    үйл 
ажиллагаа сайжирна.

	 Цусны эргэлт сайжирна.

	Ногоон өнгийн хүнсний ногоо
 Ногоон өнгийн хүнсний ногоо нь лютеин, 
изотиоцинат, изофлавон, К амин дэмээр баялаг юм. 
Яс хугарах эрсдэлийг 45% 
бууруулна.

•	 Холестерины хэмжээг 
бууруулна.

•	 Хоол боловсруулалтыг 
сайжруулна.

•	 Нүдний өвчнөөс 
сэргийлнэ. 

•	 Ой тогтоолт сайжирна.

•	 Сэтгэл санааг тайвшруулж, эрч хүчээр цэнэглэнэ.

	Цэнхэр, нил ягаан өнгийн хүнсний ногоо
 Цэнхэр, нил ягаан өнгийн хүнсний ногоо нь 

антоциан, ресвератрол, лютеин, кверцетин зэрэг бодисоор 
баялаг юм. 

	Зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмжиж цус харвах 
эрсдэлийг бууруулна.

	Арьсны өнгийг сэргээж, эрт хөгшрөлт явагдахаас 
хамгаална.

	Дархлааг дэмжиж үрэвсэл намдаана.
	Уураг тархины үйл ажиллагааг дэмжиж ой 

тогтоолт сайжирна.

  Цагаан өнгийн хүнсний ногоо 
  Хорт хавдрын эсийг устгадаг сульфорафан, аллицин 

бодис агуулдаг. Цагаан өнгийн хүнсний ногоо яс 
сийрэгжих эрсдэлийг 30% бууруулдаг. 
	Цусан дахь өөх тос, холестеринийг бууруулж, 

сахарыг тогтворжуулна.
	Үрэвсэл намдаах дархлаа дэмжих, түрүү 

булчирхай, бүдүүн гэдэсний хорт хавдраас 
сэргийлнэ. 

	Хоолны шингэц сайжруулж, өтгөн хаталтаас 
сэргийлж хорыг гадагшлуулах ач тустай.

Хүнсний ногооны өдрийн хэрэглээ
Монгол хүнд хамгийн тохиромжтой хооллолтын 

хэлбэрийг илэрхийлсэн ГЭР ЗӨВЛӨМЖ-нд насанд хүрсэн 
хүн хүнсний ногоог 3-5 нэгж хэрэглэнэ гэж заасан байдаг. 

Нэг нэгж гэдэг нь  80 гр хүнсний ногоог хэлнэ. 
Жишээ нь:
Хүнсний ногоо Хэмжээ Нэгж
Лууван 1 ширхэг 1
Улаан лооль 1 ширхэг 1
Байцаа 1 аяга 1
Манжин, хулуу 1 аяга 1

 гэх мэт тооцоолон өдөр тутамдаа хэрэглэнэ.




