
Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 
05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 112 
тоот тушаалаар батлагдсан Эрчим 
хүчний салбарын инновацийн дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд эрчим хүчний 
салбарын инженер техникийн 
ажилтнуудад зориулсан “Эрчим хүч 
ба инноваци” сэдэвт инновацийн 
сургалтыг Эрчим хүчний яам болон 
Эрчим хүчний хөгжлийн төв хамтран 
2021 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр 
зохион байгууллаа. 

Эрчим хүчний салбарын инженер 
техникийн ажилчдын инноваци, 
инновацийн хууль эрх зүйн орчны 
мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, манай 
орон болон олон улсын эрчим 
хүчний салбарт хэрэгжиж байгаа 
байгаль орчинд ээлтэй инновацийн 

техник технологийн шийдэлтэй 
танилцах, судлах, туршлага солилцох 
зорилготой зохион байгуулсан. 

Тухайн сургалт танхим, 
онлайн хосолсон хэлбэрээр зохион 
байгуулагдсан бөгөөд  танхимаар 
27 байгууллагын 56, онлайнаар 30 
байгууллагын 200 гаруй инженер 
техникийн ажилтнууд оролцлоо.  

Уг сургалт нь эрчим хүчний 
найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх, 
технологи инновацийн эрэлт 
хэрэгцээг нэмэгдүүлэх, технологийн 
шинэчлэл хийхэд мэдээлэлтэй болох, 
эрчим хүчний алдагдлыг бууруулж, 
салбарын ажиллах хүчний мэдлэг 
чадварыг сайжруулах чухал ач 
холбогдолтой гэж үзэж байна. 
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10-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Төлөвлөгөөний биелэлт
 Горимын даалгавараас 13,9 сая.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, 0,7 сая.кВтц-аар зөрчиж, төлөвлөгөөг  13,1 
сая.кВтц-аар давуулан биелүүлсэн. Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 430 МВт, дээд ачаалал  610 МВт байлаа. Тайлант сарын 
эхний 17 хоногт 5 зуух, 5 турбины горимоор, сүүлийн 14 хоногт 6 зуух, 6 турбины горимоор ажиллах төлөвлөгөөтэй боловч 
хэрэглээний өсөлттэй холбоотой ДҮТ ХК-н захиалгаар тасралтгүй 6 зуух, 6 турбинтэй ажилласан. 

Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%
ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 344.2 357.3 +13.1 103.8%

ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 397.9 397.9  100.0%

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө:   ЦЭХ - 103,8%,  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

77 13859.968 16 1368.096 3 780.180 610 430 13079.788

Үйлдвэрлэлийн алба

СПОТ зах зээлийн талаар
 СПОТ арилжааны зах зээлд  208,506 мян.кВтц буюу  
8,6 сая.төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдаж,     183,14 
мян.кВтц буюу 1,4 сая.төгрөгний ЦЭХ худалдан авч, авлага 
өглөгийн зөрүүгээр 7,2 сая.төгрөгний  авлагатай ажиллалаа.  
Өссөн дүнгээр СПОТ арилжаагаар  73,8 сая.төгрөгийн 
авлагатай.

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  
 Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг төлөвлөлтөөс 
40,8 сая.кВтц-аар давуулан 112,9%-н биелэлттэй, оны 
эхнээс   319,3 сая.кВтц-аар давж, 111,1% -ийн биелэлттэй 
байна. Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн оны 
10-р сартай харьцуулбал  26,4 сая.кВтц буюу 8%-н өсөлттэй 
байлаа.  2020 оны эхний 10 сарын дүнтэй харьцуулахад  305,1 
сая.кВтц буюу  10,6% өсөлттэй байна.  Дулааны эрчим хүчний 
түгээлт 10,4 мян.Гкал-аар тасарч  102,7%-н биелэлттэй, 
оны эхнээс төлөвлөгөө 596Гкал-аар тасарч 99,9% биелсэн.  
Харин “УБДС” ХК –д нийлүүлэх дулаан  36,8 мян.Гкал-аар 
тасарч байна. Дулааны эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн 
оны 10-р сартай харьцуулбал  19,9 мян.Гкал-н өсөлттэй, оны 
эхний 10 сарын дулаан түгээлттэй харьцуулахад 120,7 мян.
Гкал буюу   4,0% өсөлттэй байна.  Өнгөрсөн оны мөн 
үетэй харьцуулахад  сүлжээний усны  зарцуулалт 304 т/ц-аар, 
халууны напор 1 хэмээр өссөн байна.

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
 Горим ажиллагаанд 7 зуух, 7 турбин оролцсон. Зуух 
№5 их засварт тул ажиллаагүй. Турбин №7-г 12/X өдөр 
их засвараас явуулж сүлжээнд залгасан. Сарын дунджаар  
5,98  зуух,  5,99  турбинтэй ажиллаж,  бэлтгэл тоноглолгүй 
ажиллалаа. Зуух 6 удаа, Турбин 5 удаа зогссон. Хэрэглээний 
өсөлттэй холбоотой ДҮТ-н захиалгаар 6 зуух, 6 турбины 
горимоор ажилласан. 

Туслах тоноглолын ажиллагаа
 Станцын туслах тоноглол, дулаанжуулалтын тоног 
төхөөрөмжүүд нь станцын ажиллагаанд хүндрэл учруулах 
саатал, гэмтэл гаргаагүй байна. Тэжээлийн цахилгаан насосыг 
33 удаа, үүнээс горимтой холбоотой 30 удаа зогсоосон. Сарын  
дунджаар  5,4  насостай ажиллаж ирлээ. 
 10 сард хурц уурын I, II секцийг  1 удаа таслаж уурын 
шугамд монтаж хийхэд 7М-300 дээр клапан алддаг гэмтэл 
устгасан.

Нүүрсний зарцуулалт 

Уурхай Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт

Багануур мян.тн 190.0 194.786 +4.8 102.5%

Шивээ-Овоо мян.тн 170.0 167.587 -2.4 98.6%

Бүгд мян.тн 360.0 362.373 +2.4 100.7%

Мазутын зарцуулалт
 Энэ сард 120 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгөөс  138 
тн-г түлж  18 тн мазут хэтрүүлэн зарцуулсан. 
Тайлант хугацаанд  6 удаагийн хүйтэн галлагаа хийж 105 
тонн мазут,  2  удаагийн халуун галлагаа хийж 10 тонн мазут 
түлсэн.  Хурц уурын шугамд монтаж хийхэд 7М-300 дээр 
клапан алддаг гэмтэл устгахаар 23 тонн мазут түлсэн.
1/Х өдөр зуух №1-г галлах үед экранд үлээлт гарч галлагааг 
зогсоосон. 18 тонн мазут үргүй зарцуулсан.
  Жишмэл түлшний зарцуулалт
 Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл 
түлшийг - 0,024 гр/кВтц-аар, дулааны эрчим хүч түгээхэд 
зарцуулах жишмэл түлшийг - 0,418 кг/Гкал-аар хэмнэж 
гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс 175  тн жишмэл түлш буюу  
380 тонн бодит түлш /илчлэг  3225 ккал/кг/ хэмнэсэн. 
 Горим параметрийн бүх үзүүлэлтүүдийг төлөвлөсөн 
хэмжээнд  биелүүлж ажилласан.
 10 сард төлөвлөлтөөс ЦЭХ-ний түгээлт 40,8 сая.кВтц-
аар, дулаан 10,4 мян.Гкал-аар өссөн. 
Уурын хувийн зарцуулалт төлөвлөсөн хэмжээнээс 0,16 кг/
кВтц-аар  буурсан байна.
Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
 ЭХЗХ -аас батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 
0,38%-иар буюу   1528,978 мян.кВтц-аар хэмнэж ажилласан. 
 2020 оны 10-р сартай харьцуулахад  трансформаторын 
алдагдал  ойролцоо байна.
Уур усны алдагдал   
 Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн 
усны зарцуулалтыг төлөвлөгөөт хэмжээнд нь барьж 
ажилласан. Осмосын халаагч уурын зарцуулалт 3832 тн 
байлаа. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад химийн 
цэвэрлэсэн усны зарцуулалт 15792 тонн-оор өссөн.
Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:

• Турбинд  -      49126 м3  ус өгсөн
• Зууханд  -       684 м3

 БКБ-аас цэвэрлэгдсэн конденсатын зарцуулалт-   
8301 м3 байлаа.



Хяналтын алба3

! !№

Тасарсан /
гэмтсэн/ 

объектын 
нэр

Тасарсан 
хугацаа 
/мин/

Гарсан 
хохирол  
/мян₮/

Дутуу 
түггэсэн 

ЦЭХ  
/мВт.цаг/

Тайлбар

1
Зуух №1 
аваариар 
зогссон

88 8156 -

X/09-нд 00:29-д зуухны “С” тоосон системийг ажилд залгаж байх үед зуух “Галын 
дөл буурах хамгаалалт” -аар аваариар зогссон. 0.4 кВ -ын 1А секц нь II пит -аар 
тэжээлтэй байх үед 2СА секц дэхь А3744 серийн автомат дундын унасан байсан. 
Үзлэг хийхэд гэмтэл илрээгүй тул зууханд буцаан 01:07-д гал оруулж, 01:57-д УЕШ-д 
залгасан. Галлагаанд 6 тн мазут түлсэн. МЗ -ын акт №33 -аар гарсан зөрчлийг зохион 
байгуулалтын шалтгаанаар ангилан, холбогдох хүмүүст Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар 
арга хэмжээ тооцохоор шийдвэрлэсэн.

2
ТА №7 
аваариар 
зогссон

469 2286 ДГЗ=214

X/14-нд 20:04-д генератор "Өдөөлтийн хамгаалалт" -аар аваариар зогссон. Өдөөлтийн 
трансформаторын гүйдлийн “421” хэлхээ нь генераторын статорын гүйдлийн “592” 
хэлхээтэй богино холболт үүсч өдөөлтийн трансформаторын “МТЗ хамгаалалт” 
-аар ТГ-7 генератор сүлжээнээс тасарсан байсан. Бэлтгэл байсан ТГ-2 -ыг явуулан 
03:53-д сүлжээнд залгасан. ТАЗС акт №07 -оор гарсан технологийн зөрчлийг зохион 
байгуулалтын шалтгаанаар ангилан, холбогдох буруутай хүмүүст Гүйцэтгэх захирлын 
тушаалаар арга хэмжээ тооцохоор шийдвэрлэсэн.

3
ТА №1 
аваариар 
зогссон

372 372 ДГЗ=37

X/20-нд 23:14-д 1М-320, 1М-321 хаалтны хаяг зөрүүтэй байснаас 1М-321 хаалтыг 
хааж, ГД-7 хаалтыг хаах үед эргэлтийн усны зарцуулалт багасч турбин "Вакуум 
буурах хамгаалалт" -аар зогссон. Хаалтыг буцаан онгойлгон турбинд вакуум гарган 
23:39-д сүлжээнд залгасан. ТАЗС акт №08 -аар гарсан зөрчлийг зохион байгуулалтын 
шалтгаанаар ангилан, холбогдох буруутай хүмүүст Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар арга 
хэмжээ тооцохоор шийдвэрлэсэн.

10-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2021 оны 10-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 10 
бүртгэгдсэнээс зуух 5 удаа, турбин 5 удаа зогссон.
Хүний буруутай үндсэн тоноглолын зогсолт гараагүй.

№ Зогсолтын 
шалтгаан

Хамгаалалт аар Захиалгаар Бэлтгэлд Саатал, гэмтлээр Нийт зогсолт
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1 Зуух 2 1 - 4 - - 2 - 4 5

2 Турбин 5 2 1 - - 1 1 2 7 5

Дүн 7 3 1 4 - 1 3 2 11 10

 Үндсэн тоноглолын зогсолт болон туслах тоноглолд бичигдсэн актууд:
 → Тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн акт - 5: 31547,4мян₮ 

 ЦЦ-1 /14,362.3 мян₮/, ХЦ-1 /11,163.0 мян₮/, ТЦ-2 /5,441.2 мян₮/, СХА-1 /580.9 мян₮/
 → Мазут зарцуулалтын акт - 3: 24982,9мян₮  

 ЦЦ-1 /8,155.8 мян₮/, ЗЦ-1 /5,952.6 мян₮/, ТЦ-1 /10,874.5₮/
 → Тоноглолын аваарийн зогсолтыг судалсан акт -2: 2655,8мян₮ 

 ЦЦ-1 /2,283.1 мян₮/,  ТЦ-1 /372.7 мян₮/
 → Тоног төхөөрөмж сэлбэг материал ашиглалтаас хасах акт -11:  

 МЦ-6, ТДЦ-1, ТЦ-1, ААА-1, НАХ-1, ЦЦ-1
 Нийт 21 ширхэг /59176,1 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 66.3 75.5 20.0 25.3 48.6 45 17.4 17.2 0.2 пунктээр буурсан .

2 ЗЦ 82.3 85.3 25.3 30.0 33.1 34.6 10.5 10.3 0.2 пунктээр нэмэгдсэн.

3 ТЦ 85.2 81.5 25.9 28.9 35.2 34.0
13.95 13.75 Станцын дундаж 

тоосролт4 Хими 65.1 70.8 21.8 25.0 36.8 46.3
5 Механик 70.4 72.6 23.5 24.0 31.0 38.0

ТЕХНОЛОГИЙН ЗӨРЧИЛ
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Фишинг гэдэг нь нийгмийн 
инженерчлэлийн нэг төрөл 
бөгөөд халдлага үйлдэгч 
буюу фишер нь хэрэглэгчийн 
хууль ёсны нууц, эсвэл 
мэдрэмтгий мэдээллийг 
итгэмжлэгдсэн олон 

нийтийн сүлжээг дуурайн түүгээр дамжуулан хуурч авах 
гэж оролдохыг хэлнэ. 
2004 оноос эхлэн дэлхий даяар фишинг төрлийн халдлага 
ихэсч байгаа бөгөөд сүүлийн жилүүдэд байгууллагууд 
алсын зайнаас ажиллаж буйтай холбоотойгоор эрчимтэй 
өсөж, учруулж байгаа хохирлын хэмжээ ч тэр хэмжээгээр 
нэмэгдсэн талаар олон эх сурвалжид онцолсон байна.
Мөн хэрэглэгчдийн хувьд ялгаатай системүүдэд ижил 
нууц үг ашигладаг нь тухайн халдлагын тоо болон хор 
хохирол буурахгүй байгаатай шууд холбоотой хэмээн 
судлаачид үзжээ. Ихэнх фишинг цахим шуудан нь 
бидний өдөр тутам ашигладаг интернэт банк, нийгмийн 
сүлжээний сайтын нэр, логог ашиглан, тэдгээртэй 
ижил төстэй мэдээллийн агуулгатайгаар цахим шуудан 
илгээдэг. Цахим шуудангийн агуулга хүний анхаарал, 
сонирхол татах зорилготой байдгаас хэрэглэгч чухал 
ач холбогдолтой цахим шуудантай андуурч фишинг 
халдлагад өртөж хувийн мэдээллээ алдах магадлал 
өндөр байдаг.
Цахим шуудан илгээгчийн мэдээлэл дунд “unknown” 
гэсэн мэдээлэл байвал хэдий тухайн хаяг нь зөв байсан 
ч спам эсвэл фишинг халдлага байх магадлал өндөр 
байдаг. Өөрөөр хэлбэл спам, фишинг цахим шууданг 
зарим тохиолдолд хэн нэгний өмнөөс илгээх боломжтой 
байдаг.
Жишээ нь:

Сайн байна уу. Эрхэм харилцагч танд энэ өдрийн мэнд 
хүргэе.

Таны Instagram дахь хаягаар ... оны ... сарын ...-ны өглөө ... 
цагт (GMT +8) халдлага хийгдсэн байж болзошгүй үйлдэл 

илрч 5 удаа нэвтрэх оролдлого хийлээ. Энэ нь таны 
хаягт password guess, dictionary, rainbow table төрлийн 
халдлагууд хийгдсэн байж болзошгүй гэдгийг илтгэж 

байна. Хэрвээ та тухайн үед хаягтаа хандах оролдлого 
хийгээгүй бол аюулгүй байдлаа хангах үүднээс ЭНД дарж 

нууц үгээ яаралтай сольно уу.
Таныг хүндэтгэсэн: 

Instagram-ийн аюулгүй байдлын баг 
Дээрх цахим шуудангаас ихэнх хэрэглэгч “халдлага”, “in-
stagram”, “password guess”, ”dictionary”, ”rainbow table” 
зэрэг өөрт ойр болон техник, технологийн үгсүүд дээр 
голчлон анхаарч чухал цахим шуудан хэмээн итгэж 
хохирогч болох магадлалтай байдаг.
Фишинг цахим шууданд дараах агуулгууд ихэвчлэн 
байдаг тул түүнийг танихад ашиглаж болно. Үүнд:
Нууц холбоос: Жишээ нь дээрх цахим шууданд холбоосыг 
ЭНД гэж нууцалсан байгаа нь мэдээллийн аюулгүй 
байдлын мэдлэггүй хэрэглэгчид тухайн холбоос дээр 
дарж өөрийн мэдээллээ хакеруудад алдах боломж 
бүрдүүлдэг.
Нууц үгээ, нууц кодоо солихыг шаардсан шинж, 
агуулга: Ийм агуулгатай цахим шуудан ихэвчлэн фишинг 
төрлийн халдлага байх магадлалтай. Жишээ нь: дээрх 
цахим шууданд та халдлагад өртсөн байж болзошгүй тул 
ЯАРАЛТАЙ НУУЦ ҮГЭЭ СОЛЬ гэсэн байдлаар шаардаж буй 
юм. Мөн сугалаанд хожсон тул та яаралтай холбогдох 
мэдээллээ оруулна уу гэх зэрэг оролдлого нь фишинг 
халдлагын ангилалд орно.

Дүрэм болгон найруулгын алдаа: Монгол улсын иргэн 
биш бол ихэнх тохиолдолд халдлага үйлдэгч нь логикийн 
болон үг үсгийн, найруулгын алдаатай байдлаар бичдэг. 
Жишээ нь дээрх цахим шууданд “сольно”, “илрч” зэргээр 
алдаатай бичжээ.
Дуурайлган хийсэн, ижил төстэй домэйн бүхий вэб 
сайт: Жишээ нь Монгол улсын иргэдийн хувьд ихэнх 
нь Google-ийн цахим шуудангийн хаяг ашигладаг. 
Тэгвэл халдагч этгээд gmai1.com зэрэг хаяг ашиглан 
ижилхэн харагдах вэб байршуулах замаар олон тооны 
хэрэглэгчийг хамарсан халдлага хийдэг.

ЦАХИМ ШУУДАНГААР ФИШИНГ ХАЛДЛАГА ХИЙЖ БУЙ 
ЭСЭХИЙГ МЭДЭХ АРГА

Нууц холбоос агуулсан цахим шуудангийн 
холбоосын аюулгүй байдлыг шалгахдаа virustotal.
com сайтыг ашиглаж, https://www.youtube.com/
watch?v=n916FbMdyk0 энэ бичлэгийн дагуу шалгаж 
болох юм.
Нууц үг болон бусад нууцлалтай холбоотой мэдээлэл 
солих агуулга бүхий цахим шуудан ирсэн тохиолдолд 
вэб сайт, холбоост хандахаас өмнө тухайн хаяг болон 
холбоосыг нягтлаарай. Шаардлагатай тохиолдолд 
тухайн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагад хандан 
тодруулж болно.
Цахим шуудангийн агуулга, найруулга, үг үсгийн алдаа 
зэргийг сайтар нягталж унших хэрэгтэй. Мөн цахим 
шуудангийн Signature хэсгийг сайн харах хэрэгтэй. Дээрх 
цахим шууданд зөвхөн “Instagram-ийн аюулгүй байдлын 
баг” гэсэн signature ашигласан байгаа нь албан бус 
болох магадлалтайг илтгэж байна. Бид албаны цахим 
шуудангийн signature хэсэгт тухайн хүн, байгууллагатай 
холбоо барих мэдээллийг оруулдаг гэдгийг санах 
хэрэгтэй.
Цахим шуудангаар ирсэн холбоос дээр яаран 
дарахгүйгээр хайлтын системээс тухайн байгууллагын 
албан ёсны хаягийг цахим шуудангаар ирсэн хаягтай 
харьцуулж үзээрэй. 
Мөн та фишинг халдлагыг таньж чадах эсэхээ Google-ээс 
гаргасан дараах тестээр шалгаж үзээрэй. 

https://phishingquiz.withgoogle.com/

Зурагт үзүүлсэн цонх гарч ирэх бөгөөд 1 дугаартай 
мөрөнд буй зааврыг уншиж 2 дугаартай хэсэгт буй 
цахим шуудантай ажиллан Фишинг эсвэл Албан ёсны 
цахим шуудан гэдгийг таних бөгөөд 3 дугаартай мөрөнд 
байх хэсгээс өөрийн хариуг сонгох юм.

Эх сурвалж: https://www.cita.gov.mn/Эх сурвалж: https://www.cita.gov.mn/
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НҮҮРСХҮЧЛИЙН ДАВХАР ИСЭЛ ХАЯГЧ ОРНУУДЫН ЖАГСААЛТ

Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн хамгийн том бодит жишээ 
бол хүлэмжийн хий, нүүрстөрөгчийн давхар исэл 
(CO2), метан (CH4), азотын ялгарал юм. Үүнд дэлхийн 
томоохон гүрнүүд хэдийнээ хүчин чармайлт гаргаж 
байгаа ч төдийлөн доривтой үр дүнд хүрэхгүй байгааг 
шинжлэх ухааны нийгэмлэгүүд, зарим эрдэмтэн 
судлаач, бодлого боловсруулагчид болон олон нийт 
байгууллагууд шүүмжилсээр байна.
НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц, 
Киотогийн протокол, Парисын хэлэлцээрээр 
хүлэмжийн хийн эх үүсвэр болон шингээгч хоёрын 
тэнцвэрт байдлыг хангах зорилготой, уур амьсгалын 
системийг тогтворжуулах оролдлого хийгдэж байна. 

Английн “Нүүрсний товч” (Carbon Brief[1]) агентлагаас 
дэлхийд нүүрстөрөгчийн давхар исэл хаяж буй 
орнуудын жагсаалтыг 1850 оноос 2021 он хүртлэх 
байдлаар эрэмбэлэн гаргажээ. Жагсаалтын тэргүүнд 
АНУ орж байгаа бөгөөд нийт 509 тэрбум тонн буюу 
энэ нь 20.3%-г эзэлж, дэлхийн дулааралд 0.2ºС-аар 
нөлөөлсөн байна. Харин хоёрдугаар байранд БНХАУ 
орж байгаа бөгөөд нийт 288.4 тэрбум тонн буюу энэ нь 
11.4%-г эзэлж, дэлхийн дулааралд 0.1ºС-аар нөлөөлсөн 
байна. Үүний дараагаар ОХУ гуравдугаар байрыг эзлэж 
байгаа бөгөөд нийт нүүрстөрөгчийн давхар ислийн 
6.9%, Бразил улс 4.5%, мөн Индонези улс 4.1%-уудыг 
тус тус эзлэж байна.

Тайлбар: 
1. Carbon Brief  нь Англид төвтэй, цаг уур, эрчим хүчний чиглэлээр судалгаа шинжилгээ, мэдээ мэдээлэл 
боловсруулагч агентлаг. Ерөнхий захиралаар Leo Hickman ажилладаг.
2. Дээрх статистик мэдээллийг мөн www.carbonbrief.org хуудсаас үзэх боломжтой.

Мэдээний сурвалж: Олон улсын ЭХ-ний мэдээ мэдээллийн долоо хоногийн тойм, 75-р дугаар
Эх мэдээний нийтлэгдсэн огноо: 2021-11-05
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БӨӨРНИЙ ӨВЧЛӨЛ

Монгол Улсын хувьд хүн амын өвчлөлийн жагсаалтаар 
бөөрний архаг өвчин нь сүүлийн таван жилийн дүнгээр 
гуравдугаар байранд, хэвтэн эмчлүүлэгсдийн шалтгаан 
дундаас тэргүүлэх байрыг эзэлж байна. Мөн цаг уурын 
эрс тэс уур амьсгалтай учир манай оронд бөөрний өвчлөл 
харьцангуй өндөртэйд тооцогддог. Дэлхий даяар жил 
бүрийн гуравдугаар сарын 2 дахь долоо хоногийн Пүрэв 
гаригт “Бөөр хамгаалах өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг 
бөгөөд анх 2006 онд Олон Улсын Бөөр Судлаачдын 
Нийгэмлэг бөөрний өвчний эсрэг авах арга хэмжээг 
сайжруулах зорилгоор уг өдрийг тэмдэглэж эхэлсэн 
байдаг байна. Манай улсад анх 2009 оноос тэмдэглэж 
эхэлсэн бөгөөд эл өдрийг одоогоор дэлхийн 200 гаруй 
оронд тэмдэглэж байна.

Бөөр бол хүний биеийн шүүлтүүр бөгөөд биеэс хорт 
бодисыг шүүж шээсээр гарган, шимтэй бодисыг авч 
цусанд нийлүүлдэг хос эрхтэн юм. Бүтцийн хувьд шош 
хэлбэртэй бөгөөд ойролцоогоор 10 см урт, 6.5 см өргөн, 
3 см зузаантай байдаг. Нурууны нугаламтай ойрхон 
хэвлийн хойд хөндийн хэсэгт байрлах ба баруун бөөр 
зүүнээсээ бага зэрэг доор байрладаг.

Бөөр нь маш нарийн бүтэц зохион байгуулалттай 
бөгөөд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэнэ:

• Шээс үүсгэх болон ялгаруулах
• Шингэн болон эрдсийн зохицуулалт
• Цусны даралтыг тэнцвэржүүлэх
• Хүчил болон шүлтийн тэнцвэр
• Цусны улаан эс үүсэхэд оролцдог буюу цус 

төлжүүлэх
• Даавар ялгаруулах

Бөөр нь хүний биеэр эргэлдэх янз бүрийн хортой 
бүтээгдэхүүнийг шүүж цэвэрлэдэг тул бөөрний үйл 
ажиллагаа муудахад бусад эрхтэнд үзүүлэх хор нөлөө 
хамгийн их байдаг.

Бөөр өвчлөх шалтгаан:
• Шээсний замын халдвар
• Нянгаар үүсгэгдсэн шүд, гүйлсэн булчирхай, хамрын 

хөндийн идээт үрэвсэл
• Цаг агаарын эрс тэс байдал
• Эрүүл ахуйн болон амьдралын буруу дадал зуршил
• Зөв зохисгүй хооллолт
Бөөрний эмгэгийн үед илрэх гол шинж тэмдэг:
• Толгой эргэх
• Ууц нуруу орчмоор чилж, хөшиж өвдөх
• Чих шуугих
• Хавагнах
• Шээсний өнгө, гарц, үнэр өөрчлөгдөх
• Тамирдах
• Бүсэлхий ууцаар хүйт оргих

• Даралт ихсэх

Бөөрний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх:
• Амны хөндий, шүд, гүйлсэн булчирхай үрэвсэлт 

өвчнөөс сэргийлэх, эмчлэх
• Шээс бэлгийн замын ариун цэврийг сахих, бүрэн 

эмчлэх
• Ханиад томуунаас сэргийлэх
• Даарах, норохоос сэргийлж цаг улиралд нь 

тохируулан хувцаслах
• Эмийг эмчийн зааврийн дагуу хэрэглэх
• Цусны даралтаа хэвийн байлгах
Бөөрний чулуу өвчин үүсэхээс сэргийлж хоол хүнсэндээ 

доорх бүтээгдэхүүнүүдийг зохистой хэрэглэвэл зохистой.
- Натри ихээр агуулдаг хоол хүнс: Үхрийн мах, тахиа 

зэрэг амьтны гаралтай уураг
- Нимбэгний хүчил агуулах хүнс: жүрж, нимбэг, бэрсүүт 

жүрж зэрэг цитрус жимснүүд
- Оксалат агуулдаг хүнс: Нишингэ, бууцай, чихэрлэг 

төмс, шоколад зэрэгт байдаг
- Кальцийн бэлдмэл (эмчтэйгээ зөвлөлдөж хэрэглэх) 
 Бөөрний өвчин олон шалтгаанаар үүсгэгддэг хэдий 

ч ихэвчлэн чихрийн шижинтэй, цусны даралт ихэсдэг 
архаг хууч өвчтэй хүмүүст элбэг тохиолддог. Бөөрний 
нийтлэг тохиолддог өвчнүүдийг дурдвал:

Бөөрний архаг дутагдал - Цусан дахь сахарын хэмжээ 
удаан хугацаанд өндөр байвал аажмаар бөөрний судасны 
ханыг гэмтээдэг. Үүнээс үүдэн бөөр цусыг шүүхэд хүндрэл 
учирч, биеэр хорт бодис тархдаг байна.

Бөөрний чулуу - Бөөрний чулуу гэж цусан дахь эрдэс 
бодисууд талсжин бөөгнөрч, бөөрөнд наалдсаныг хэлнэ. 
Уг өвчин үүсэх эсэх нь удамшлаас их хамааралтай хэдий 
ч мах, давсны хэрэглээ өндөртэй хүмүүст зонхилон 
тохиолддог. 

Бөөрний түүдгэнцэрийн үрэвсэл - Энэ үрэвсэл нь 
бөөрний дотор цусыг шүүж байдаг маш жижиг хэсэг 
гэмтсэнээс бий болдог. Энэ гэмтэл нь ихэвчлэн халдвар 
авах, мансууруулах бодисын нөлөө, төрөх үеийн хүндрэл 
зэргээс бий болдог. 

Бөөр унжих - Бөөр биднийг босох, суух, хэвтэх бүрд 
дээш доош 3-5 см зайд шилжин хөдөлж байдаг. Харин 
энэ хөдөлгөөн хэвийн хэмжээнээс ихэссэнийг бидний 
хэлж заншсанаар бөөр унжих буюу нефроптоз хэмээн 
оношилдог. Энэ нь ихэвчлэн турж эцсэн, булчин суларсан, 
гэмтэл авсан хүмүүст тохиолддог байна. 

Шээсний замын халдварууд - Шээсний замын аль нэг 
хэсэгт бактерийн халдвар орсноос үүддэг өвчнүүд бий. 
Эдгээр нь харьцангуй амархан эмчлэгддэг бөгөөд эрүүл 
мэндэд төдийлөн нэг их ноцтой асуудал үүсгэдэггүй. 
Гэсэн хэдий ч хүндрэх юм бол бөөрөнд халдварлан 
бөөрний дутагдалд ч хүргэж болно. 

Оношилгоо:
Бөөрний үрэвслийг оношлоход дараах 

шинжилгээнүүдийг өгнө.
• Шээсний шинжилгээ
• Цусны шинжилгээ
• Бөөр гэмтсэн эсэхийг шалгахын тулд рентген зураг, 

компьютер томограф хийлгэх
• Хэвлийн хэт авиан шинжилгээ
• Бөөрнөөс эдийн дээж авах

/Ашигласан ном материал: Эрүүл мэндийн сайдын тушаал, 
Халдварт бус өвчин, осол гэмтлийн шалтгаан, эрсдэлт 
хүчин зүйлсийн тархалтын үндэсний IV судалгаа – 2019 он/



ТАРГАЛАЛТ

ТАРГАЛАЛТЫН ЗЭРГИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ,  
ХЭРХЭН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВЭ?

ТАРГАЛАЛТЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ:

Таргалалтыг тодорхойлох хамгийн энгийн арга бол биеийн жингийн 
индексийг /БЖИ/ тодорхойлох юм. БЖИ-ийг дараах томъёогоор олно. 

Жишээлбэл: Өндөр: 1,64м, Жин: 76,8кг бол БЖИ = 28.5 буюу илүүдэл 
жинтэй байна. 

Та өөрийн таргалалтын зэргээ тодорхойлоод үзээрэй.

Таргалалт гэдэг нь биед 
хэт их хэмжээний өөх 

хуримтлагдахыг хэлнэ. 

ТАРГАЛАЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

• Чихрийн шижин
• Даралт ихсэлт, цус 

харвалт
• Зүрхний шигдээс
• Бөөрний дутагдал
• Цөсний чулуу үүсэх
• Хавдар

ДАГАЛДАЖ ҮҮСЭХ 
ӨВЧНҮҮД

ТАРГАЛАХАД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛ
Хоол тэжээл:  Илчлэг өндөртэй хүнсний бүтээгдэхүүн хэт их хэрэглэх жнь: өөх тос ихтэй 
түргэн хоол, чихэрлэг хүнс 
Хөдөлгөөний хомсдол – хэт суугаа ажил хийх
Удамшил – эцэг, эх тарган бол хүүхэд тарган байх магадлалтай.
Нас – нас ахих тусам бодисын солилцоо удааширч жин нэмэх магадлал нэмэгддэг.
Бусад – хэт их стрессдэх, нойр муу байх, архи хэтрүүлэн хэрэглэх, зарим төрлийн эм г.м

ЗОХИСТОЙ ХООЛЛОХ ЗАРЧИМ

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ГУРВАН ЗАРЧИМ

1. Энгийн нүүрс-ус агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээг багасгах: 
 элсэн чихэр, үйлдвэрийн зөгийн бал, чихэр, ундаа, бялуу, шоколад  гэх мэт

2. Өөх тос ихтэй хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээг багасгах: 
 их тосонд шарсан хоол, түргэн хоол, хятад хоол гэх мэт

3. Давс, амтлагчны хэрэглээг багасгах: 
 халуун ногоотой амтлагч, төрөл бүрийн шөлний амтлагч, даршилсан,   
 цуужуулсан хүнс гэх мэт

4. Эслэг агуулсан хүнсийг хэрэглэх:  
 жимс, ногоо, бүхэл үрийн гурилан бүтээгдэхүүн, овъёос, вандуй гэх мэт

ЗОХИСТОЙ 
ХООЛЛОХ

ТОГТМОЛ ДАСГАЛ 
ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙХ

БИЕИЙН ЖИНГЭЭ 
ҮРГЭЛЖ ХЯНАХ

ЭЗЦГ Хоолзүйч Г.Пунсалмаа
7



ЗОРИЛГО

Улаанбаатар хот
БГД, 20-р хороо
Эрчим хүчний гудамж

Утас: 7017-3097
Факс: 7017-3097

Дугаарыг эрхэлсэн: Ч.Баясгалан
Эхийг бэлтгэсэн: Б.Ганганмөрөн
Хэвлэлтэнд өгсөн: 2021.11.10

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН 100 ЖИЛИЙН ОЙН БЭЛГЭДЭЛ, МЕДАЛЬ, ЭНГЭРИЙН 
ТЭМДГИЙН ЗАГВАР ЗОХИОН БҮТЭЭХ УРАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

Ерөнхий шаардлага:

1. Бэлгэдэл, медаль, энгэрийн тэмдгийн 
загварнь эрчим хүчний салбарынүйл 
ажиллагаа, онцлог,түүхэн замнал, хөгжил 
дэвшил, шинэчлэлийг бэлгэдсэнутга агуулга 
бүхийбүтээл байна.

2. 100-н жилийг бэлгэдсэн тоо орсон байна
3. График дизайны мэргэжлийн програм дээр 

хийгдсэн байна.
4. Бэлгэдэл, медаль, энгэрийн тэмдгийн загвар нь 

өндөр нягтралтай (300 pixels/inch-с дээш) байх 
бөгөөд жижгээс том руу хувиргахад харьцаа 
алдагдахгүй үндсэн элементүүд тод харагдах 
байдлаар ирүүлнэ.

5. Бэлгэдлийн загвар нь хар, цагаанаар хэвлэхэд 
тохиромжтой байна.

6. Бэлгэдлийн загвар нь ном товхимол, сонин 
сэтгүүл, ил захидал, сурталчилгааны зурагт 
хуудас болон бусад материалууд дээр хэвлэхэд 
тохиромжтой байна.

7. Уралдаанд оролцогч ньзөвхөн өөрийн зохиосон 
дизайнаар оролцох бөгөөд бусдын бүтээлээс 
хуулбарлаагүй байх.

8. Уралдаанд оролцогч хэдэн ч загвараар оролцож 
болох бөгөөд бүтээл тус бүрийг тайлбарлаж, 
овог нэр, холбоо барих утасны дугаар, ажлын 
хаягийг тайлбар хэсэгт тодорхой бичсэн байна.

Хугацаа:

Уралдаанд оролцогч бүтээлээ 2021 оны 12 
дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор PNG, JPEG 
өргөтгөлөөр буулгаж, утга санааны тайлбар болон 
эх хувийн хамт  logo100@energy.gov.mn цахим 
хаягаар ирүүлэх буюу Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, 
Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын XIV байр, 
Эрчим хүчний яамны 212 тоот Б.Түмэнжаргалд 
файл хэлбэрээр авчирч өгнө.

Шалгаруулах журам, шагнал урамшуулал:

Уралдаанд ирүүлсэн материалыг ажлын хэсэг 
шалгаруулж яамны цахим хуудсаар нийтэд зарлах 
бөгөөд дор дурдсан байр эзлүүлэн шагнана.

Бэлгэдэл - Хамгийн  шилдэг нэг бүтээл 5 /тав/ сая 
төгрөг
Медаль - Хамгийн  шилдэг нэг бүтээл 3 /гурав/ сая 
төгрөг
Энгэрийн тэмдэг - Хамгийн  шилдэг нэг бүтээл 2 /
хоёр/ сая төгрөг.
Тусгай байр – 500 /таван зуун мянга/ төгрөг.
Жич: Ирүүлсэн бүтээлийг буцааж олгохгүй ба 
шалгарсан бүтээлийг холбогдох хуулийн дагуу 
зохиогчийн эрхийг Эрчим хүчний яам эзэмшинэ. 
Мэдээллийг 51-267087 утсаар холбогдон авах 
боломжтой.

Монгол орны гал голомт болсон Эрчим 
хүчний салбар үүсэж хөгжсөний 100 
жилийн ойд зориулж салбарын түүх, 

хөгжил, ирээдүйн зорилтыг илтгэсэн “100 
жилийн ойн бэлгэдэл, медаль, энгэрийн 

тэмдэг”-ийн загвар зохион бүтээх


