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- Эрчим хүчний ачаалал туйлдаа хүрсэн өдрүүд үргэлжилж 
байна. Одоогоор танай станц ямар хүчин чадлаар ажиллаж 
байна вэ?
 ДЦС-4 ирэх онд 40 жилийн ойтойгоо золгох 
гэж байна. 1983 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш эрчим  
хүчний  салбарынхны  бахархал байсаар ирсэн ДЦС-4 улс 
орны  хөгжлийн  тулгуур, чөдрийн ганц морь нь болж өдийг 
хүрлээ. Одоогоор манай станц Монгол Улсын эрчим хүчний 
хэрэглээний 60 гаруй хувийг  дангаараа хангаж байна. Маш 
бахархам хэдий ч нөгөө талаар асар их эрсдэл үүрч явна. 
Ганц цахилгаан станцаас улс орноороо хараат учраас аюул, 
эрсдэл араас дагаж явааг хаа хаанаа үргэлж санах хэрэгтэй. 
Станцын зөвхөн нэг үндсэн тоноглол зогсоход л тэрийг 
нөхөх хэмжээний чадал эрчим хүчний салбарт байхгүй. Энэ 
нь эргээд системийн тогтворгүй байдал үүсгэж байгаа юм. 
Өвлийн оргил ачааллын үед манай улс ОХУ-аас 240 МВт.цаг 
эрчим хүчийг авдаг. Ингэж авсан ч хэрэглээ тулдаг. Манай 
станцын хувьд 800 МВт-ын долоон турбинтай ч 750 МВт-аар 
тулж ажиллаж  байгаа.
 Ийм байдалд ажиллана гэдэг маш өндөр 
хариуцлага. Бид баатарлаг үйл бүтээх гэсэндээ ингэж тулж 
ажиллаад байгаа юм биш шүү дээ. ОХУ-аас авч байгаа өндөр 
үнэтэй эрчим хүчний хэмжээг багасгах гэж л ингэж ажиллаж 
байна. Эрчим хүчний салбарынхны хувьд,  хамгийн хүнд 
үе нь 1994-2000  он  байсан. Оросоос нийлүүлдэг эрчим 
хүчний нийлүүлэлт тогтворгүй, Японы шинэчлэлүүд эхлээгүй 
байсан цаг. Гэхдээ одоогийнхтой харьцуулахад эрчим хүчний 
хэрэглээ маш бага байсан. Тэр үед 4-5 зуух ажиллуулаад 
байхад улс орны эрчим хүчний хэрэгцээг хэвийн хангадаг 
байж. “Дөрвөн зуухаа галлачихад л сэтгэл амар, тайван суудаг 
байсан” гэж манай ахмадууд ярьдаг юм. Гэтэл хөл хорионд 
өнгөрүүлсэн 2020 оны өвөл манай станц онцгой ачаалалтай 
ажилласан. 40 хоног найман зуухаа тултал галласан. Харин 
манай ахмадууд хэрэглээ ингэж айхтар өссөн байхад юун 
найман зуухаар өвлийн ачааллыг давах гээд их гайхсан. Бас 
биднээр бахархсан. “Уг нь станцад ядаж нэг зуух нөөцөд байх 
хэрэгтэй. Эрсдэл үүслээ гэхэд бэлтгэлд байгаа зуухаа галлах 
ёстой юм шүү дээ” гэж тэд маань хэлж байсан.

- Оросоос авч байгаа эрчим хүч дотооддоо үйлдвэрлэж буй 
эрчим хүчээс үнийн хувьд хэр зөрүүтэй байна вэ?
 Оросоос нэг кВт.цаг эрчим хүчийг 260 төгрөгөөр 
авдаг. Гэтэл ДЦС-4 Төвийн эрчим хүчний нэгдсэн системд 
нэг кВт.цаг эрчим хүчээ 60 төгрөгөөр нийлүүлж байна. Зөрүү 
нь ойлгомжтой. Дээр нь манай улс валютаар эрчим хүч авдаг.
- ДЦС-4 алдагдалтай ажилладаг гэж байнга л адлуулдаг. Ер 
нь улсын төсөв, эдийн засагт танай станц ямар хувь нэмэр 
оруулж байна гэж та үзэж байна вэ?
 Та надаас эдийн засгийн том тоонууд нэхэж 
байх шиг байна. Анх захирлаар томилогдож ирээд сэтгэлээр 
унасан ганц зүйл бий. Тухайн үед “ГОК-ийн дараа орох том 
үйлдвэрийн захирлаар очлоо” гээд хүн бүр надад баяр хүргэж 
байсан. Гэтэл дотор нь ороод төсөв санхүүтэй танилцаад 
хартал маш эмзэглэмээр байдал угтсан. Эрдэнэт үйлдвэр, 
Оюутолгой, Тавантолгой ДНБ-ний хэдэн хувийг үйлдвэрлэдэг 
билээ. Манайх тэдэнтэй харьцуулашгүй бага хэмжээний 
орлоготой ажиллаж байна. Борлуулалтын орлогыг нь аваад 
үзвэл Мобиком корпорацийн хэмжээнд ч хүрэхгүй.
 ДЦС-4 Монгол Улсын топ аж ахуйн нэгжүүдийн 
жагсаалтад 28-34-т ордог. Нийгмийн даатгал, ХАОАТ 20 
хувь гээд тооцвол жилдээ 50 гаруй тэрбум төгрөг улсын 
төсөвт төвлөрүүлж байна. Тиймээс бидний төлсөн татварын 
хэмжээ чухал биш. Гэхдээ бид Монгол Улсын аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, айл өрхүүдийг гэрэлтэй, дулаантай байлгахын 
тулд бүх чадлаараа энэ олон жил хүчин зүтгэж ирлээ. Энэ л 
хамгийн чухал. Станцын 1500-аад ажилтан маань мэдлэг, ур 
чадвар, сэтгэл зүрхээ зориулан ажиллаж байна.
- Манай улсын эрчим хүч бусад улс оронтой харьцуулахад хэр 
хямд үнээр хэрэглэгчдэд хүрч байна вэ?
 Хамаг л том төслүүдийн үндэс суурь, хөдөлгөгч 
хүч болсон манай станц маш их хөрөнгийн дутагдалтай  
Баталж өгсөн жилийн нийт борлуулалтын орлого нь 276 
тэрбум төгрөг. Энэ бол 100 сая хүрэхтэй үгүйтэй л ам.доллар. 
Монгол Улсын ДНБ 12 тэрбум ам.доллар. Гурван сая хүндээ 
хуваахад 4000 ам.доллар. Харин бид 100 сая ам.долларын 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна гэхээр ДНБ- ний ердөө 
0.8 хувийг л бүрдүүлж байна. Гэхдээ энэ нь ДЦС-4 бага 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, бага ажиллаж байна гэсэн үг огтоос 
биш. Улс орны аж үйлдвэр, эдийн засгийг бүхэлд нь үүрч, 
хөдөлгөж яваа гэдэг утгаараа мөнгөөр илэрхийлшгүй үнэ цэн 
бүтээж байгаа. Гэсэн хэрнээ эдийн засгийг бүхлээр нь үүрч 
яваа үйлдвэр нь ДНБ-ийхээ нэг хувийг ч бүрдүүлж чадахгүй 
байна гэхээр эдийн засагчид их гайхдаг.
 Манай улсад эрчим хүчний үнэ хэтэрхий бага 
байна. Үнийн гажуудал араасаа олон сөрөг үр дагавар 
дагуулж байна. Хэрэв чөдрийн ганц морио эдийн засгаар нь 
боомилсоор байвал станцын тогтвортой ажиллагаа алдагдана. 
Энэ байдал тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлд чөдөр тушаа 
болж байна. Бид яах аргагүй төрийн өмчит аж ахуйн нэгж. 
Эрчим хүчний үнэ бол бүхий л цаг үеийн хамгийн халуун 
сэдэв. Хэрэв эрчим хүчний үнийг эрүүл түвшинд аваачихгүй 
бол чөдрийн ганц морь чинь нэг л өдөр сөхөрч унахад бэлэн 
байна.
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- Чөдрийн ганц морио засаж сэлбээд л зүтгүүлээд байх шиг. Засвар өргөтгөлөө хийж 
чадаж байна уу?

 Бид хамгийн сүүлд 93 сая ам.долларын зээл авч, турбинуудаа 
шинэчилсэн. Засвар шинэчлэлийн тухайд, Засгийн газрын шууд хөрөнгө 
оруулалтаар мөн олон ажил хэрэгжүүлсэн. Хамгийн хүнд хэцүү үед Японы Засгийн 
газрын буцалтгүй тусламж их дэм болсон. ОХУ-аас авсан 93 сая ам.долларын 
тухайд, валютаар жилийн зургаан хувийн хүүтэй авсан зээл. Мөн Хөгжлийн банкнаас 
авсан зээл бий. Зээл л юм болохоор бид энэ мөнгийг эргүүлээд төлнө. Гэхдээ маш 
хүнд байна. Нөгөө талд, Хөгжлийн банк олон улсаас авсан зээл, төлбөрөө дийлэхгүй 
дампуурлын ирмэгт тулж байна. Манай хувьд, эдийн засгийн сонгодог утгаараа 
зээл авах гэхээр эрчим хүчний үнэ тарифдаа баригдаад, эргэн төлөхөд үнэхээр хүнд 
байдал үүсдэг. Энэ л салбарын маань хамгийн тулгамдсан асуудал болж байна.

- Эрчим хүчний салбарыг хөгжүүлэх гол хөшүүрэг нь үнэ. Үнийг чөлөөлөх боломж 
хэр байна вэ? Олон улсад үнэ чөлөөлсөн “төгс туршлага”-аас судалж үзсэн үү?

 Монгол Улс үнэ чөлөөлөх хэмжээнд хүрээгүй байгаа. Үнийг зах зээлийн  
зарчмаар  нь  сул  тавьдаггүй  юм  гэхэд  ядаж   хоёр хөршийнхөө түвшинд хүргэх 
хэрэгтэй байна. Америк, Европод үнэ чөлөөлж, эрчим хүчний нээлттэй зах зээл бий 
болгох гэж их хичээсэн. Гэхдээ 100 хувь нээлттэй зах зээлтэй гэж хэлэхэд бас хэцүү. 
Үнэ чөлөөлнө гэдэг бол эрчим хүчийг бирж дээр худалдаж, тэрийг нь цахилгаан 
түгээх сүлжээнүүд худалдаж авна гэсэн үг.
 Өөрөөр хэлбэл, эрчим хүчний олон эх үүсвэртэй, нөөц сайтай нөхцөлд л 
үнэ чөлөөлөх талаар ярьж болох юм. Мөн эрчим хүчний салбарт хувийн компаниуд 
хүч түрэн орж ирж, их хэмжээний эрчим хүчийг биржид багцаар нь хямд үнээр 
нийлүүлдэг болсон цагт үнэ чөлөөлөгдөх боломжтой. Гол нь компаниуд түгээх 
сүлжээнд, сүлжээ хэрэглэгчдэд эрчим хүч нийлүүлэхэд дундаас нь бас ашгаа олж 
байх ёстой. Тэгэхээр их алс холын ойлголт байгаа биз. Дээр нь хямдхан юмны 
хойноос хөөцөлдөж байгаад найдваргүй эх үүсвэрээс эрчим хүч худалдаад авчихвал 
бас хэцүү.

- Хоёр хөршийнхөө эрчим хүчний үнэд дүйж очдоггүй юм аа гэхэд өртөгтөө дөхүүлэх 
ёстой байх. Танайх эрчим хүчээ хэдээр үйлдвэрлэж, хэдээр борлуулж байна вэ?

 Мэргэжлийн түвшинд ярихад энэ их сонин. ДЦС-4 нэг кВт цахилгаан 
эрчим хүчийг 46-47 төгрөгөөр үйлдвэрлээд 60 төгрөгөөр нийлүүлдэг. Гэтэл 
дулаан нь алдагдалтай. Нэг ккал дулааныг 22 мянга орчим төгрөгөөр үйлдвэрлээд 
дунджаар 10 мянган төгрөгөөр зарж байна. Тэгээд алдагдлаа баланслахаар ашиггүй. 
Уг нь ямар ч үйлдвэр ашигтай ажиллаж байж хөгждөг. Үнэ тарифыг Эрчим хүчний 
зохицуулах хороо тогтоодог. Үнийг тогтоохдоо үйлдвэрийн балансыг чухалчилдаг. 
Зохицуулах хорооноос манайд 3.6 сая квт эрчим хүч үйлдвэрлэ гээд 276 тэрбум 
төгрөг хуваарилдаг. Энэ мөнгөнөөс цалингаа тавиад, зээл төлбөрөө төлөөд 26 
тэрбум нь л үлддэг. Гэтэл бид засвараа хийх ёстой, тоног төхөөрөмжөө шинэчлэх 
ёстой, хөдөлмөр хамгаалал, нийгмийн асуудлаа шийдэх ёстой. Үндсэндээ хаанаа ч 
хүрдэггүй.
  276 тэрбумаас илүүг өгөх гэхээр хэрэглэгчдэд очиж байгаа эрчим хүчний 
үнэ тариф нэмэгдчих гээд байдаг. Ингээд л бид алдагдалтай ажилладаг. Бүр 
бүдүүлгээр яривал эрчим хүч үйлдвэрлэх тусмаа алдагдалд орно гэсэн үг. Яахав, 
илүү үйлдвэрлэсэн цахилгаан дээр нүүрсний зардлын 50 хувийг олгодог шинэ 
тогтолцоо гараад ирсэн. Гэхдээ станц дан нүүрсээр ажиллахгүй шүү дээ. Илүү эрчим 
хүч үйлдвэрлэхэд хүмүүсийн ажилласан цаг, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл нэмэгдэнэ. 
Энэ бүх зүйлийг л бодолцох хэрэгтэй байгаа юм. Тэгэхээр төрийн ба орон нутгийн 
өмчөөр худалдаж авах жишиг төсөв дээр компанийн 15 хувийн ашиг гэж өгдөг. Тэр 
15 хувийн ашгийг эрчим хүчний үйлдвэрүүдэд нөхөөд өгчихөж байвал зүгээр.

- Одоогийн тарифаар тэсэж үлдэх хугацаа тун багассан байх. Үнэ барьсны гор хэзээ 
гарах бол?

 Ер нь үнийг барих тусмаа огцом нэмэгдэх магадлал ихэсдэг. Сүүлийн 
тав, зургаан жил эрчим хүчний үнийг нэмсэнгүй. Гэтэл жилээс жилд валютын ханш 
унаж байна. Дэлхийн зах зээлд түүхий эдийн үнэ өсөж байна. Тиймээс хамгийн 
багадаа эрчим хүчний үнийг 25 хувиар нэмэх шаардлагатай. Ингэхгүй бол эрчим 
хүчний салбар эрсдэлд орно. Нефть, газрын тосны салбарынхан алдагдалтай 
ажиллаж байна гэхээр ойлгоод бензиний үнийг удаа дараа нэмлээ шүү дээ. Тэгэхээр 
эрчим хүчний үнэ тарифыг эрчим хүчний хуульд заасан хэмжээнд мөрдөөд явбал 
асуудалгүй.

- Хуулинд заасныгаа мөрдөхгүй явж ирсэн гээд байна уу та?

 Тийм. Ард түмний шүүмжлэлээс айгаад төлөвлөсөн ашиг, үйлдвэрээ 
хөгжүүлэх мөнгийг нь өгөхгүй явсаар байгаад хүндрүүлчихэж байна. Хөрөнгө 
мөнгөний дутагдлаас болоод шаардлагатай засваруудыг хийж чадахгүй, эвдрэл 
гэмтэл гараад л байна, бид торгоогоод л байна.

 Цар тахлын үед улсын төсвөөс эрчим хүчний үнийг бүхэлд нь дааж байна 
гэж ярьж байгаа. Гэтэл үнэндээ хэрэглэгчдийн төлбөрийг л дааж байгаа шүү дээ. 
Улсын төсвөөс эрчим хүчний орлогын 90 шахам хувийг санхүүжүүлж байгаа ч тариф 
нь алдагдалтай учраас алдагдал хүлээсээр байна.

- Тэгвэл цаашид яах ёстой вэ? Салбарынхаа ирээдүйг та хэрхэн төсөөлж байна вэ?

  Ер нь нэг эх үүсвэрээс эрчим хүчний хэрэглээний 60 хувь хамаардаг байж 
болохгүй. Тиймээс манайхтай ойролцоо хүчин чадалтай цахилгаан станц яаралтай 
барих хэрэгтэй. 800 МВт-ын чадалтай станцыг ам.доллараа 3000 төгрөг гээд 
тооцоход бараг 2.4 тэрбум ам.доллараар барих  боломжтой.
 Тиймээс болж өгвөл төвийн бүсэд хамгийн багадаа 300-400 МВт-ын 
станц барих шаардлагатай. Тавантолгойн цахилгаан   станцыг 300   МВт-ын   хүчин   
чадалтай   гэж   байна.   Харин Багануурын цахилгаан станц тус бүр нь 200 МВт-ын 
хоёр блоктой гэж яригдаж байна. Энэ станцууд ашиглалтад орвол одоогийн нөхцөл 
байдал хамаагүй өөр болно.

- Эрчим хүчний салбар биелэлээ олоогүй бүдгэрсэн төсөл олон бий. Цаашид манай 
улс эрчим хүчний нөөцөө сайжруулахад аль чиглэлд түлхүү анхаарч, станц барих 
хэрэгтэй вэ?

 Манай улсын эдийн засгийн хөгжил хангалтгүй түвшинд байна. Намайг 
дөнгөж мэргэжлээ сонгож байхад түлш, эрчим хүчний салбарыг түрүүлж хөгжүүлж 
байж Монгол Улсын үсрэнгүй  хөгжлийн бодлогыг хангана гэж ярьдаг байсан. ДЦС-4 
1983 онд баригдаж дууссан. Үүнээс тав, зургаан жилийн дараа 1200  МВт буюу гурав 
дахин их хүчин чадалтай  Багануурын  цахилгаан станцын ТЭЗҮ-ийг боловсруулаад, 
шавыг нь тавьсан байсан. Гэвч Зөвлөлт Улс задарч, энэ том төсөл зогссон. Тэрнээс 
хойш Малайз, Чехтэй хамтарч, Эгийн голын 300 МВт-ын усан цахилгаан станц 
барина гэж хэсэг ярьсан. Харин Тавдугаар цахилгаан станцын талаар 20 гаруй жил 
ярьж байна. Шивээ овоонд Хятадын хөрөнгө оруулалтаар станц барина гээд л бас 
ярьсан. Нэг нь ч  хэрэгжээгүй.
 Мөн эрчим хүчний тариф бага байгаа цагт гадаадын хөрөнгө оруулагчид 
Монголд цахилгаан станц барихгүй. Ялангуяа хэзээ ч дулааны цахилгаан станц 
барихгүй. Гэтэл манай улсын эрчим хүчний бааз суурь, нөөц боломж нь цахилгаан 
станцад түшиглэдэг. Одоогоор нарны цахилгаан станцын нэг кВт цахилгаан эрчим 
хүчний үнэ 460 төгрөг. Салхин цахилгаан станцынх 260 төгрөг. Импорттойгоо 
адилхан. Харин Дөрөвдүгээр цахилгаан станцынх 60 төгрөг. Түүнчлэн манай 
улс салхин цахилгаан станц барих дээд хүчин чадалдаа хүрчихсэн. Нарны станц 
болохоор оргил ачаалалд оролцдоггүй. Оргил ачаалал шөнө бий болдог. Мөн зун нар 
урт байхад эрчим хүчний үйлдвэрлэл өсдөг бол өвөл нарны станцын чадал буурна. 
Нарны станцын хүчин чадал бага, 50-60 МВт л байдаг.

- Тэгэхээр усан цахилгаан станц л барих хэрэгтэй байгаа юм даа. Хүчин чадал нь 
өндөр шүү дээ. Хэрэв Монгол Улс усан цахилгаан станцтай байсан бол ачааллаас 
хэр үүрэлцэх байсан бол?

 Өнгөрсөн боломжийн хойноос харамсаад яахав гэж би боддог. Усан 
цахилгаан станц бол нар, салхитай зүйрлэшгүй хүчин чадалтай. Бидний ачааллыг 
хуваалцах амин сүнс болсон станц. Гэтэл бид усан цахилгаан станц барьж чадахгүй 
бас л 30 жил боллоо.
 Тэр үед ОХУ-ын эдийн засаг ч сул байлаа. Хориг тавих чадлаар ч 
маруухан байсан. Хэрэв бид тэр үед амжиж барьсан бол хоёр хөршөөсөө хараат 
бус байх боломж байсан. Одоогийн байдлаар ОХУ 240 МВт-ын хэлбэлзлийг хааж 
байна. Хэрэв тэр үед 300 МВт- ын хүчин чадалтай Эгийн голын усан цахилгаан станц 
ашиглалтад орчихсон бол энэ хэлбэлзлийг бид өөрсдөө дааж чадах л байсан.

- Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Японд айлчлах үеэрээ цахилгаан станц барих талаар 
хэлэлцээ хийсэн. Устөрөгчийн станцаар бид ачааллаа шийдэж чадах болов уу?

 Супер технологийн цахилгаан станц барьж чадвал мөрөөдөл биеллээ 
гэсэн үг. Гэхдээ устөрөгчийн эрчим хүчид түшиглэсэн цахилгаан станцын тухайд, 
шинэ тутам ойлголт хэвээр байна. Дэлхийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлд тодорхой 
хувь эзэлж, жин даасан зүйл алга. Дэлхийн хэмжээнд хамгийн бага  хүчин  
чадалтайд тооцогддог нар, салхины станц гэхэд  л  нийт хэрэглээний 10 гаруй хувийг 
хангаж байна. Устөрөгчийн станцын тухайд, мэдээж ирээдүйтэй эх үүсвэр гэж хэлнэ. 
Агаар бохирдуулахгүй. Устөрөгч, хүчилтөрөгч нэгдээд ус гарч ирнэ. Олон улсад 
энэ чиглэлээр туршилтын үйлдвэрүүд барьж, судалгаа хийж байна. Миний хувьд, 
туршилтын шатанд явж байгаа  зүйлийг  Монгол Улсад нэвтрүүлээд эрчим хүчний 
томоохон ачааллыг хуваалцаад явна гэдэгт эргэлзэж байна. Ер нь бид хэт супер 
зүйл хүсэж байна гэсэн үг. Яахав, атомын цахилгаан станцыг бодвол устөрөгчийн 
цахилгаан станц илүү аюулгүй. 
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Төлөвлөгөөний биелэлт
 Горимын даалгавараас 9645,276 мян.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, 277.491 мян.кВтц-аар зөрчиж, 
төлөвлөгөөг 9,4 сая.кВтц-аар давуулан биелүүлсэн. 
 Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 575 МВт, дээд ачаалал 752 МВт байлаа. 

Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%
ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 437.1 446.7 9.6 102.2

ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 597.9 597.9  - 100.0

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө:   ЦЭХ - 102,2%,  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

82 9645.276 11 2085.061 3 277.491 752 575 9367.785

Энэ сард  диспетчерийн даалгаварыг 3 удаа зөрчсөн.

Үйлдвэрлэлийн алба

СПОТ зах зээлийн талаар
 СПОТ арилжааны зах зээлд 672,968 мян.кВтц буюу 
59544,205 мян.төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдаж, 
58,491 мян.кВтц буюу 1850,129 мян.төгрөгний ЦЭХ худалдан 
авч, авлага өглөгийн зөрүүгээр 57.7 сая.төгрөгний  ашигтай 
ажиллалаа.
Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  
 Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэр санхүүгийн 
төлөвлөгөөг 38.1 сая.кВтц-аар давуулан 109.5%-н биелэлттэй 
ажиллалаа. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад  21,5 сая.
кВтц ЦЭХ илүү түгээж, 5,1%-ийн өсөлттэй байна.        
 Дулааны эрчим хүчний үйлдвэр санхүүгийн 
төлөвлөгөө 270 Гкал-аар давж 100,0%-н биелэлттэй байна. 
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 19,5  мян. Гкал ДЭХ 
илүү түгээж 3,1% -н өсөлттэй байлаа.
 Өнгөрсөн оны нэгдүгээр сартай харьцуулахад гадна 
агаар 30С-ээр дулаан байлаа. Сүлжээний усны зарцуулалт 939 
т/ц-аар өссөн тул дулаан түгээлт нэмэгдсэн байна.

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
 Горим ажиллагаанд 8 зуух, 7 турбин оролцсон. Сарын 
дунджаар 7,84 зуух,  6,78 турбинтэй ажиллаж  зуух,  турбин 
бэлтгэлгүй байлаа. 

Нүүрсний зарцуулалт /ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/

Уурхай Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт

Багануур мян.тн 205.0 211.2 +6.2 103.0%

Шивээ-Овоо мян.тн 205.0 208.1 +3.1 101.5%

Бүгд мян.тн 410.0 419.3 +9.3 102.3%

Мазутын зарцуулалт
 Энэ сард 120 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 69 
тн-г түлж , 51 тн мазутын хэмнэлт гаргалаа. 
 Тайлант хугацаанд 1 удаагийн халуун, 4 удаагийн 
хүйтэн галлагаа хийсэн. 

Жишмэл түлшний зарцуулалт
 Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл 
түлшийг 2,616 гр/кВтц-аар, дулааны эрчим хүч түгээхэд 
зарцуулах жишмэл түлшийг 1,455 кг/Гкал-аар хэмнэж 

гүйцэтгэлд ноогдох  төлөвлөлтөөс 2085 тн жишмэл түлш 
буюу  4425 тонн бодит түлш /илчлэг 3298 ккал/кг/ хэмнэсэн. 
 Анхны төлөвлөлтөөс цахилгааны эрчим хүч 38,1 сая.
кВтц-аар нэмэгдэж хослон үйлдвэрлэлийн хувь буурсан ч, 
өнгөрсөн онтой харьцуулахад нэмэгдсэн мөн энэ сард туслах 
бойлер залгаагүй бөгөөд турбинуудын үндсэн халаагчаас 
сүлжээний усыг 1200С хүртэл халаасан нь түлш хэмнэх гол 
нөхцөл болсон.

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
 ЭХЗХ-оос батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 
0,27%-иар буюу 4,6 сая.кВтц-аар хэмнэж ажилласан. 
 Нэгж бүтээгдэхүүнд оногдох ЦЭХ-г гүйцэтгэлд 
ноогдох төлөвлөгөө, өнгөрсөн оны мөн үеийн  гүйцэтгэлтэй 
тус, тус харьцуулбал: 

№ Үзүүлэлт Нэгж
1-р сар

Төлөв Гүйц

1 1 тн нүүрс нунтаглахад 
зарцуулах цахилгаан

кВтц / 
тн.нүүрс 30.43 28.15

2
1 тн уур боловсруулахад 
зарцуулах үлээлт соролтын 
цахилгаан

кВтц / тн.уур 4.90 4.53

3 1 тн тэжээлийн ус шахахад 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.тэж ус 8.08 7.48

4 Эргэлтийн усны насосд 
зарцуулагдах цахилгаан % 0.97 0.90

5 Дулаанжуулалтын насосд 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.сүлж.ус 0.63 0.59

Уур усны алдагдал   
 Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн 
усны зарцуулалтыг 0,52%-аар буюу 12484 тн-оор  хэмнэсэн.
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн 
усны зарцуулалт  6289 тонн-оор буурсан. 
 Дотоод циклийг нөхөх усны зарцуулалт цагт 
дундажаар 143 т/ц байсан.
 Осмосын халаагч уурын зарцуулалт  4440 тн байлаа.
Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:

• Турбинд  -   45725 м3  ус өгсөн.
БКБ-аас цэвэрлэгдсэн конденсатын зарцуулалт - 16852 м3 
байлаа.



Хяналтын алба4

! !1. Хяналтын чиглэлээр
№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар
1 Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн байдал 100% 19 нарядад сонголтоор хяналт хийсэн.
2 Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал 100% 11 удаа ажлын байранд хяналт хийсэн.

2. Сургалт, зааварчилгаа
1 Урьдчилсан зааварчилгаа өгөгдсөн байдал 100% 12 хүнд цахимаар урьдчилсан  зааварчилгаа өгсөн.

2 Шинээр ажилд орж байгаа иргэний  
сургалтын талаар 100% 22 иргэнд урьдчилсан зааварчилгаа өгсөн. 

3 Ажлын байр өөрчлөгдсөн ажилтны 
сургалтын талаар 100% 2 ажилтнаас шалгалт авсан.

3. Бусад ажлын талаар

2022 ОНЫ 01-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2022 оны 1-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 8 
бүртгэгдсэнээс зуух 4 удаа, турбин 4 удаа зогссон.
 Хүний буруутай үндсэн тоноглолын зогсолт гараагүй.

№ Зогсолтын 
шалтгаан

Хамгаалалтаар Захиалгаар Бэлтгэлд Саатал, гэмтлээр Нийт зогсолт
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1 Зуух - 1 - 1 - - 2 2 2 4

2 Турбин - 1 - - - - - 3 - 4

Дүн - 2 - 1 - - 2 5 2 8

 Үндсэн тоноглолын зогсолт болон туслах тоноглолд бичигдсэн актууд:
 → Тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн акт: ТЦ-1, ХЦ-1, ТДЦ-1 /0.0 мян₮/  - бүгд-3 /0.0 мян₮/
 → Мазут зарцуулалтын акт: ЗЦ-3 /62,740.9 мян₮/ - бүгд-3 /62,740.9 мян₮/
 → Тоноглолын аваарийн зогсолтыг судалсан акт: ЦЦ-1 /525.2 мян₮/, ТЦ-1 /1,029.5 мян₮/ - бүгд-2 /1,554.7 мян₮/
 → Тоног төхөөрөмж сэлбэг материал ашиглалтаас хасах акт: ТДЦ-3, ХА-3, ТЭЗХ-2 - бүгд-8

 Нийт 16 ширхэг /64.295,6 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

20
21

 о
ны

 
1-

р 
са

р 

20
22

 о
ны

 
1-

р 
са

р 

20
21

 о
ны

 
1-

р 
са

р 

20
22

 о
ны

 
1-

р 
са

р 

20
21

 о
ны

 
1-

р 
са

р 

20
22

 о
ны

 
1-

р 
са

р 

20
21

 о
ны

 
1-

р 
са

р 

20
22

 о
ны

 
1-

р 
са

р 

1 ТДЦ 71.5 70.3 19.5 8.9 27.5 51.5 17.5 17.0 0.5 пунктээр буурсан.

2 ЗЦ 82.6 82.2 23.6 25.7 24.2 21.5 10.7 10.4 0.3 пунктээр буурсан.

3 ТЦ 84.2 71.3 24.6 19.6 23.5 30.2

14.1 13.7 Станцын дундаж 
тоосролт4 Хими 68.6 71.4 22.3 17.3 24.0 31.7

5 Механик 68.0 79.6 22.6 17.2 23.0 16.1

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ

• ХЭМАБ-ын эрсдэлийн үнэлгээний журам батлуулсан. Батлагдан 
баримт бичгийн нэгдсэн сангаар дамжин түгээгдсэн. 

• Байгууллагын веб сайтанд цэс нэмэх тухай СХА-ны даргад бичгээр 
хандаж, MNS ISO 45001 хэсэгт мэдээлэл оруулж байна.  

• Зуухан цехийн тэмдэгт-12.000-д хашлага хийх ажлыг 1-р сарын 10 
-аас эхлэнэ гэж ЗЦ-ийн засварын инженер мэдэгдсэн. 

• ISO 45001:2018 стандартын баталгаажуулалтын 1, 2 дугаар шатны 
аудитад хамрагдсан. 14 сайжруулах санал өгөгдсөн.

• ISO 45001:2018 стандартын аудитын зөвлөмжийн дагуу 
төлөвлөгөө боловсруулсан. 

• Дотоод Аудитын ЗАХТ болон дотоод аудитын хөтөлбөр 

боловсруулсан. 
• 1К-300 хаалтны удирдлагын шкафт ус орж хаалтны мэдээлэл 

алдагдсан зөрчлийг судалж ЕИ-т ИЛТГЭХ ХУУДАС бичиж 
танилцуулсан.

• Зуухан цехийн "Б" рядын дагуу унжиж тогтсон хуучин төмрүүдийг 
хэрхэн авах талаар албаны даргын түвшинд шийдвэр гаргуулсан.

• 3 дугаар шатны хөтөлбөрийг ЕИ-ээр батлуулсан.
• ЛК-5/3 баганын хэмжилт хийсэн. / Хэвийн/.
• ХАБЭМТ-н эмнэлгийн МШӨ -өөс урьдчилан сэргийлэх эрт 

илрүүлэлтийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан 112 хүний үзлэгийн 
мэдээллийг авч бүртгэсэн.
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З ХЭМЖЭЭСТ ПРИНТЕРЭЭР ХЭВЛЭСЭН 
ИМПЛАНТ ЭРХТЭН

Б
иологийн материал ашиглан 3 хэмжээст принтерээр хиймэл эрхтэн 
хэвлэх технологи хөгжүүлэхээр эрдэмтэд олон жилийн турш ажиллаж 
байгаа юм. Тэдний туйлын хүсэл нь өвчтөний биеэс цуглуулсан хэдхэн 

тооны эсийг ашиглан, шилжүүлэн суулгахад хэвийн ажиллахаар эрхтэн 

бүтээх явдал бөгөөд ингэж чадвал хүнд өвчтэй хүмүүс өөрт таарах эрхтэн 
хүлээсэн урт дараалал үүсгэдэг явдлыг арилгаж чадах билээ.
 Зөөлөн эд эрхтэний хувьд дээрх мөрөөдөл нь одоогоор хүршгүй 
алсад хөвж байгаа бол ясны хувьд хүлээлт нилээн өндөр байна. 3 
хэмжээст хэвлэгчээр эрхтэн хэвлэдэг гарааны компаниуд болох Particle3D 
болон ADAM компаниуд нь 2022 онд хүнд шилжүүлэн суулгахад бүрэн 
тохиромжтой 3 хэмжээст хэвлэгчээр бүтээсэн яс гаргаж авахаар зорьж 
байгаа юм. Өвчтөний компьютер томограф зургаар баримжаалан, кальци 
агуулсан эрдэс ашиглаж, дээрх бүтээгдэхүүнээ хэвлэх ажээ.
 Particle3D компани бүтээгдэхүүний туршилтаа гахай болгон 
хулгана дээр хийж үзэхэд, шилжүүлэн суулгасан ясанд 8 долоо хоногийн 
дотор чөмөг болон судаснууд үүссэн байжээ. Харин ADAM компанийн 
мэдээлснээс үзвэл тэдний 3 хэмжээст хэвлэгчээр бүтээсэн яс нь хүний 
биеийн яснуудтай адил өсөлт явагдаж, аажмаар хэвлэсэн материал нь 
задралд орсоор тодорхой хугацааны дараа өвчтөний ясны эд эсээр солигдох 
боломжтой гэнэ. Хэрэв дээрх бүтээлүүд практикт амжилттай нэвтэрвэл 
дараагийн шатны зорилго нь 3 хэмжээст хэвлэгчээр хэвлэсэн судас болон 
зүрхний хавхлага хэвлэх юм байна.

ХҮРГЭЛТИЙН ДРОНУУД  

Х
үргэлтийн дроны үйлчилгээ хүмүүсийн хүлээлтэнд бүрэн хүрч хөгжиж 
өгөхгүй байгаа ч гэлээ 2021 онд тус үйлчилгээтэй холбоотой дүрэм 
журмууд өөрчлөгдсөнөөр 2022 онд хүргэлтийн дроны үйлчилгээ илүү 

өргөжих боломжтой болох нь ээ.
 Ирландын гарааны бизнес болох Manna компани одоогоор 
Голвэй мужид дроноор ном, хоол хүнс, эм тариа хүргэдэг бол энэ жил 
Ирланд улсын өнцөг булан бүрт хүрээд зогсохгүй, Их Британи руу хүргэлт 
хийхээр төлөвлөж байна. Мөн Гүүглийн гэр бүлд хамаарах Wing компани 
АНУ, Австрали, Финляндад туршилтын хүргэлт хийж байгаад 2022 оноос 
их дэлгүүрээс гэрийн үүд хүртэлх хүргэлтийн үйлчилгээ болж өргөжих нь. 
2021 оны сүүлээр байгуулагдсан Болгарын Dronamics компани ч мөн энэ 
жил далавчит дроноор Европын 39 нисэх буудлын хооронд агаарын ачаа 
тээвэрлэх гэж байна. Тиймээс энэ салбарын тэлэлт хэр хурдан явагдах вэ 
гэдгийг ажиглах л үлдлээ.

2022 ОНЫ КОМПАНИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ШАТАР, 
100-Н БУУДАЛТ ДААМНЫ ТЭМЦЭЭН

100-н буудалт даамны тэмцээн
 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-нд Захиргааны 1-р байрны Дөл 
танхимд Компанийн аварга шалгаруулах 100 буудалт даамны тэмцээн 
амжилттай явагдаж өндөрлөлөө. Тус тэмцээнд 9 багийн 29 тамирчин оюун 
ухаанаа уралдуулан өрсөлдөж шилдэгүүдээ тодрууллаа. Тэмцээний тэргүүн 
байранд ЗЦ-ийн горимын машинч даамны ОУХМ Д.Эрдэмбилэг,  Дэд 

байранд ЗЦ-ийн цахилгаан гагнуурчин Э.Насанжаргал, Гутгаар байранд 
ДХХАЦ-ийн дохиолол хамгаалалтын инженер Б.Давааням нар тодорлоо. 
Шагналыг Бизнес үйлчилгээ эрхэлсэн дэд захирал Б.Сандуйжав гардуулсан 
бөгөөд энэ жил ЭХС-ийн 100 жилийн ой тохиож байгааг дурдсан юм.

Шатрын тэмцээн 
 Компанийн аварга шалгаруулах шатрын тэмцээн 2022 оны 1-р 
сарын 19-нд Дөл танхимд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус тэмцээнд 9 
багийн 35 тамирчин оюун ухаанаа дайчлан амжилттай оролцож шилдгүүдээ 
тодруулсан юм. ЭХС-ын 5 төрөлт тэмцээний нэг болох тус тэмцээний 
шүүгчээр НАХ-ийн ТҮҮ ОУХМ Э.Энхнар ажиллаж хамт оролцох тамирчидаа 
сонгох, мөн медальт байранд шалгарсан 3 тамирчинтай зэрэг тоглолт хийх 
зэрэг ажилбарууд явагдсан юм. Тэмцээний шилдгүүдийг тодруулахад 1-р 
байранд АХ-ны тамирчин шатрын спортын дэд мастер Д.Гантөр, ДХХАЦ-
ийн хэмжүүрийн засварчин СдМ  Б.Алтансүх, ЗЦ-ийн тоосон системийн 
засварын мастер, шатрын спортын мастер Т.Гантулга нар шалгарлаа. 
Дашрамд дурдахад 2021 оны КАШ тэмцээнд Б.Алтансүх, Т.Гантулга, 
Ц.Цогбадрах нар медальт байранд шалгарсан юм. 

НАХ-ын Биеийн тамирын заалны 
зохион байгуулагч  Б.Даринчулуун
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СХА-ны Патентийн мэргэжилтэн Ч.БаясгаланСХА-ны Патентийн мэргэжилтэн Ч.Баясгалан

ДХХА цехийн 
Даралт, түвшин 
з а р ц у у л а л т ы н 

хэсгийн засварчин 
Х.Очирсүрэн явцуу 
дамжлага арилгах, 
санал санаачлагаараа 
хийх ажлын хүрээнд 
дараах ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 
Үүнд: 
1. Хэт авианы 
зарцуулалтын датчик 
суурилуулах, шугам 
өнцөг хэмжилт 
хийх штанг. Мөнгөн 
тооцооны болон бусад 
хэт авианы UFM005, 

Гобой-5 хэмжүүрүүдийн датчик буруу суурилуулагдсны 
улмаас хэмжилт буруу болж байсан. Эдгээр төрлийн 
датчикнууд нь ихэвчлэн зай талбай давчуу, хэмжилт хийхэд 
хүндрэлтэй газар байрлах ба үүнийг шийдвэрлэж, хэмжилт 
хийхэд зориулагдсан, угсардаг штанг шинээр хийж ашиглалтад 
нэвтрүүлсэн нь хэмжүүрийн ажиллагааг зөв болгож байна. 

2. Хэт  авианы  зарцуулалтын  ПЭП 3-1, ПЭП 3-4 датчик 
суурилуулах, авах болон үйлчилгээ хийхэд ашиглах датчик 
сугалагч бүхий бариул. Мөнгөн тооцооны болон бусад хэт 
авианы хэмжүүрүүдийн датчик нь ихэвчлэн удаан хугацаанд 
тасралтгүйгээр ажиллах ба орчны нөлөөллөөс болж зэвэрдэг. 
Тиймээс зэвэнд баригдсан датчик салган авахдаа эвдэж 
ихээхэн гэмтээдэг байсан. Жилд дунджаар 5 орчим датчик 
цэвэрлэх, үйлчилгээ хийх ажилбарын үед эвдэрдэг байсан. 

 

Тиймээс Х.Очирсүрэнгийн санаачилж хийсэн энэ бүтээлээр 
ийм төрлийн гэмтэл, эвдрэл гарахгүй болоод байна. Мөн 
мөнгөн тооцооны хэмжүүрүүдийг тус багажаар авах, 
суурилуулах үйлчилгээ хийснээр эвдрэлд орохгүй болж, 
ажиллагааны түвшин дээшлээд байна. 
          
3. Даралтын датчик болон дифференциал датчикны 20х1,5 
штуцерт зориулж 20 мм жийрэг хийх зориулалт бүхий 
жийрэг хийх төхөөрөмжийг хийж бүтээлээ. Ингэснээр заавал 
захиалга хийж, үргүй зардал гаргадаг байсан нь үгүй болж, 
зөвхөн 1 мм, 2 мм болон 3 мм паронит байхад жийрэг хийх 
боломжтой болсон. Инженер Ц. Ганболдоор ахлуулсан   ДТЗ-н   
бригад нь   станцад  суурилуулагдсан 6800 орчим хэмжүүр 
хариуцан ажилладаг бөгөөд эдгээрийн ихэнх нь Ф20 мм 
жийрэг хэрэглэдэг ба  тэдгээрийн дор тавих жийргийг гараар 
хайчлахад цаг их шаарддаг асуудлыг   энэ төхөөрөмж нь хөнг
өвчилсөн.                           

ЯВЦУУ ШАТ ДАМЖЛАГА АРИЛГАХ ШИНЭ САНАЛ, САНААЧИЛГА

That Might Motivate You №1



7

ХЯЗГААРГҮЙ САНАХ ОЙ БУЮУ КВАНТ 
КОМПЬЮТЕР

К
вант компьютер нь  квант  физикийн  зарчмуудыг ашигладаг 
компьютерийн дизайн юм. Энэ нь уламжлалт компьютерт хүрч 
чадахааргүй тооцоолох чадварыг нэмэгдүүлдэг. Квант компьютерийг 

жижиг хэмжээний бүтээн байгуулалт дээр барьж ашиглалтанд оруулсаар 
байна.
 Квантын компьютер нь бүтцээрээ ердийн компьютероос зарчмын 
хувьд эрс өөр юм. Сонгодог компьютерийн бит нь 1 ба 0 гэсэн тооноос 
бүрддэг  бол квантын бит нь кубит бөгөөд нэгэн зэрэг хэд хэдэн төлөвт оршиж 
байдаг. Хэрвээ кубитууд хоорондоо салшгүй холбоотой байдаг бол долгион 
хэлбэрийн квантын төлвүүдийн давтамжийн интерференцийг ашиглан 
эрдэмтэд тооцоолон бодох үйлдлийг /квантаас өөр аргаар тооцоолон бодоход 
олон сая жилийн хугацаа шаардагдах/  хийх боломж онолын хувьд бий гэжээ.
 Квантын компьютер нь олон оронтой тоонуудыг энгийн үржигдэхүүн 
болгон задлах, асар том өгөгдлийн сангуудад хайлт хийхэд зориулсан 
алгоритмын үйлдлийг гүйцэтгэж чадна гэж физикчид үзэж байна. Гэхдээ ийм 
программ зохиоход хэдэн арван жилийн хугацаа шаардлагатай. Кубитүүд 
хэдийчинээ олноороо холбогдсон байх тусам төхөөрөмжийг ажиллуулах 
явцад тэдгээрийн эмзэг төлвийг хадгалах нь төдийчинээ нарийн түвэгтэй байх 
болно. Гүүглийн алгоритм нь 54 кубитээс бүрдэх квант чип дээр ажилладаг 
бөгөөд кубит бүр нь хэт дамжуулагч гогцоонуудаас бүрдэнэ. Гэхдээ энэ бол 
өргөн хүрээнд ашиглах зориулалттай универсал компьютерт шаардагдах нэг 
сая кубитийн өчүүхэн хэсэг билээ.
 Ердийн компьютер гэдэг нь Теннесси муж улсын Оук-Риж дахь 
Үндэсний лабораторийн Summit суперкомпьютер юм. Эдгээр харьцуулалтын 
үндсэн дээр Гүүглийн судлаачид дүгнэлт хийхдээ “бүхэл бүтэн схемийг 
бүрдүүлэхийн тулд 1 сая ширхэг процессортой компьютерийг /100 мянган 
ширээний компьютер/ 10 мянган жилийн турш ажиллуулах шаардлагатай” 
гэжээ. Харин Sycamore квант компьютер уг үйлдлийг ердөө 3 минут 20 
секундын хугацаанд хийсэн байна.
 Квантын давуу талыг баталсан нотолгоог өөлөх боломжгүй 
гэж Гүүглийнхэн үзэж байна. Бусад судлаачид сонгодог компьютер дээр 
загварчлал хийхдээ хугацааг богиносгож чадлаа ч гэсэн квантын төхөөрөмж 
улам илүү боловсронгуй болсоор байгаа бөгөөд ердийн компьютерууд түүнийг 
гүйцэх боломжгүй гэж Гүүгл компанийн квантын тооцооллын хэлтсийн 
захирал Хартмут Невен ярилаа.
 Google компани өөрсдийн бүтээсэн Sycamore хамгийн супер 
компьютерийг танилцуулж байсан нь Бээжингийн квант компьютераас маш 
их дэлгэмэл (1014)  дахин удаан хэмээн хятад эрдэмтэд үзэж байгаа юм.
 Өөрөөр хэлбэл, квант компьютерийн 200 секундэд амжуулан хийх 
тооцооллыг бусад супер компьютерууд 10 мянган жил хийнэ гэсэн үг.
 АНУ-д өндөр үзүүлэлт бүхий квант компьютерийн довтолгооноос 
хэрэглэгчийн нууц мэдээллийг хамгаалах технологийг бий болгочихоод байгаа 
юм. Квант компьютер дэлхийг хамарч, нийтийн хэрэглээнд нэвтрэх хүртэл 
хугацаа их байгаа учир одоогоор уг компьютерийн талаар дэлгэрэнгүй болоод 

түгээмэл мэдээлэл хомс, эрдэм шинжилгээ судалгааны түвшинд байгаа гэж 
болно. Гэтэл АНУ-ын Холбооны аюулгүй байдлын албанаас “Онлайн худалдаа, 
гүйлгээ, банк идэвхитэй хөгжиж, банкууд уламжлалт харилцаанаас татгалзаж, 
онлайн руу хүчтэй татагдаж байгаа. Иймээс банкны шилжүүлэг болон 
гүйлгээ зэргээ квант халдлагаас сэргийл. Квант довтолгооноос сэргийлэх 
шифрлэлтийн аргыг хэрэглэх шаардлагатай байна” гэсэн сэрэмжлүүлгийг 
хүргэсээр байгаа нь квант компьютерийн аюул хол биш, бидний дэргэд 
байгааг илтгэж байгаа юм. Тус агентлаг эл халдлагаас сэргийлэхийн тулд 
судалгаанд асар их мөнгө, хөрөнгө цаг хугацаа зарцуулж байгаа аж. Голланд 
улс, “Google” компани ч квант компьютерийн заналхийллээс сэргийлж 
хамгаалалтын шифрлэлтэд анхаарал хандуулж байгаа бөгөөд 2025 онд гэхэд 
улс орнуудын Засгийн газруудыг квант компьютерийн эсрэг хамгаалалттай 
болчихсон байвал зүгээр гэдгийг мэдээллийн технологийн үйлчилгээ 
үзүүлдэг компаниуд зөвлөөд байгаа юм.
 Улс төрийн болон бусад зорилгоор 2026 он гэхэд хамгийн өндөр 
нууцлалтай гэх мэдээллийг эвдэх чадвартай квант компьютерийг зохион 
бүтээх магадлалтай аж. Эхлээд уг компьютер энгийн компани, байгууллага, 
үйлдвэрийн мэдээллийг эвдэлж нууцлалд нь халдах юм байна. Харин Квант 
компьютер буюу “D-wave” компанийн Ерөнхий захирал Верна Браунелла 
“Квант компьютерийн эрин аль хэдийнэ эхэлчихсэн. Хөгжил нь хангалттай 
биш ч түүний ололт амжилтуудыг аль хэдийнэ ашиглаад эхэлчихсэн” гэж 
мэдэгдээд байгаа юм.
 Үүлэн технологи, үүлэн тооцоолол гэх үгс мэдээллийн технологид 
нэвтрээд удаж байна. Үүл гэхээр сарниад алга болчихдог, барьцгүй гэж үл 
итгэсэн маягаар хандаж, iPhone дээрх iCloud гэх үйлчилгээнээс болж олон 

хүн хувийн зураг, бичлэгээ 
хакеруудад алдсан элдэв 
хэргийг сөхдөг. Үнэндээ 
үүлэн технологи шиг 
найдвартай зүйл үгүй. Уг 
технологийг бүрэн гүйцэт 
ашиглаж чаддаггүй, 
ашиглаж сураагүй 
хэрэглэгчдийн алдааг л 
хакерууд отоод сууж байдаг 
гэсэн үг. Үүнээс улбаалаад 

үүлэн компьютер гэдэг ойлголт ч гарч ирсэн. Twitter, Facebook, Google зэргийг 
реклам сурталчилгаанаасаа л ашиг олдог гэж дэлхий нийтээрээ ойлгодог ч 
энэ мэт онлайн олон нийтийн үйлчилгээнүүд АНУ-ын Засгийн газрын NSA 
байгууллагад үйлчилдэг PRISM нэртэй хяналтын аппаратын сенсорууд 
байсан нь илчлэгдсэн нь асуудлыг анхаарлын төвд авчраад байгаа юм. 
Үүнийг энгийнээр өгүүлбэл та бид өдөр болгон өөрийнхөө нүүр хуудсанд цаг 
үетэй холбоотой, холбоогүй элдэв мэдээлэл хийж, олон сэдвээр мэтгэлцэж, 
харилцан мэдээлэл солилцдог. Үүнийг фэйсбүүкийн эзэд ажиглаад 
Монголын өнөөдрийн байдлыг тэр бүх мэдээллийг базаж өнөөх олон мянган 
үүлийг бөөгнүүлээд дүгнэсний эцэст чухал гаргалгаа, бодит байдлын талаарх 
дүн шинжилгээ, хэрэгтэй мэдээллийг NSA-д зардаг гэнэ.
 Усан, ууран, тогон, дотоод шаталтын гэсэн дөрвөн технологийн 
үеийг даван туулаад та бид үүлэн тооцооллын эрин буюу технологийн тав дахь 
хувьсгалын үедээ явж байна. Одоо зургаа дахь хувьсгал нь эхэлж байгаа юм.
 Квант гэхийг нанотай адилтгаж хэмжээс төдий зүйлийг яриад 
байна гэж бодож болохгүй. Бүх цаг үеэс ялгарч чадах цоо шинэ, хачирхалтай 
онол дээр тулгуурлан гарч ирсэн ойлголт гэж үздэг юм байна. Атомоос ч 
жижиг хэмжээнд яригдах тийм өчүүхэн технологи. Атомыг задлаад электрон, 
нейтрон, протон болдог. Электрон, нейтрон, протоныг цааш задлах боломжгүй 
гэж үзээд эгэл бөөмс гэж нэрлэсэн бөгөөд үүнээс кварк гэж ойлголт гарч 
ирсэн билээ. Тэгэхээр эгэл бөөмсөөс ч жижиг зүйл квант компьютер дээр 
яригдаж байгаа юм. Квант компьютер нь хязгааргүй хэмжээтэй санах 
ойтой, ямар ч мэдээллийн нууцыг тайлж, тагнуулын зорилготой ямар ч 
далд мэдээллийг илрүүлэх чадалтай. Тэгэхээр ийм хүчтэй компьютерийн 
эрин рүү та бид удахгүй орох учраас эрдэмтэд, математикчид “Хэрвээ квант 
компьютер бүтээгдчихвэл” гэсэн нөхцөлтэйгээр квант криптографийг ч хүртэл 
боловсруулаад эхэлчихсэн байгаа нь биднийг тайвшруулж байгаа юм.

Эх сурвалж: Forbes
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 “ДЦС-4” ТӨХК-ийн ажилтнуудын дунд явуулсан харшлын 
талаарх судалгаанд нийт 468 ажилтан хамрагдсан байна. 
 Насны ангилалаар нь авч үзвэл 18 – 25 насны 23 ажилтан, 
26 – 35 насны 121 ажилтан, 36 – 45 насны 152 ажилтан, 46 – 55 
насны 148 ажилтан хамрагдсан байна. 
 Судалгаанд хамрагдсан нийт ажилтнуудын 49,8% нь 
харшилгүй, 50,2% нь харшилтай гэсэн байна. Эдгээр ажилтнуудаас:

• тоосноос - 156;
• шарилжнаас – 157;
• өндөгнөөс – 7; 
• сүүнээс – 3; 
• гурил, гурилан бүтээгдэхүүнээс – 8; 
• шар буурцагнаас – 4; 
• цитрусын төрлийн жимснээс – 39; 
• киви болон бусад жимснээс – 19; 
• яншуйнаас – 21 ажилтан харшилтай байна. 

Иймд харшлын талаарх дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. 

ХАРШИЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

Х
аршил гэдэг нь хүнстэй эсвэл харшил үүсгэгчтэй үйлчилсний үр 
дүнд бие махбодийн дархлааны хариу урвалыг хэлнэ. Харшил 
үүсгэгч бодисыг аллерген гэдэг.

ХАРШИЛ 
ГЭЖ ЮУ 

ВЭ

 Хүний биеийн дархлааны систем нь өөрийгөө хэрхэн 
хамгаалахыг  зохицуулж  байдаг. Хэрвээ  та  цэцгийн  харшилтай 
бол таны дархлааны систем цэцгийн тоосыг харшил үүсгэгч гэж 
тодорхойлдог. 
 Хүний дархлааны систем нь иммуноглобулин Е (IgE) хэмээх 
эсрэг биет үүсгэдэг. Эдгээр эсрэг биет нь химийн бодис ялгаруулдаг 
эсүүд рүү очиж харшлын урвал үүсгэдэг. Харшил үүсгэгч биед ороод 
эсрэг биетийн хариу урвалыг өдөөдөг. Эсрэг биет нь эсэд наалдана. 
Харшил үүсгэгч нь эсрэг биеттэй холбогдоход эсүүд нь гистаминыг 
ялгаруулж хариу үйлдэл үзүүлдэг. Энэ урвал нь ихэвчлэн хамар, 
уушиг, хоолой, хамрын самсаа, чих, ходоодны салст бүрхэвч эсвэл 
арьсан дээр шинж тэмдэг нь илэрдэг. 
 Хоол хүнсний гаралтай аллерген нь хоол боловсруулах 
замын ферментүүдийн үйлчлэл болон хүчиллэг орчинд тэсвэртэй, 
өндөр температурт тогтвортой, усанд уусамтгай шинж чанартай 
байдаг.
Шалтгаан:
1. Удамшил - Хэрэв гэр бүлээрээ харшилтай бол харшлын өвчин 

тусах эрсдэл хамаагүй өндөр байна. Ихэвчлэн хүүхэд насанд 
тохиолдоно.

2. Атопи – аллергений хариу үйлчлэлээр иммуноглобулин Е (IgE)-
ийн эсрэг бие хэт ихээр ялгардаг удамшлын эмгэг юм. 

3. Антигенд өртөх – Хоол боловсруулах замын хоол, хүнсний 
антигенд хэвшил үүсэх, хэт мэдрэгших.

4. Хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлс хүнсний харшил үүсгэх гол 
нөхцөл болдог. 

5. Эхийн хооллолт – Эхийн хэвлийд байх үе, хөхүүл үе, нялх бага 
үед илүү өртөмтгий байдаг. Хөхний сүүгээр дамжин хүнсний 
антигенд өртсөнөөр хүнсний хэт мэдрэгшил үүсдэг.

6. Хоол боловсруулах замын микробиом – ходоод гэдэсний 
нэвчимтгий чанар нь харшил үүсэхэд нөлөөлдөг. Гэдэсний 
ханын нэвчимтгий чанар өөрчлөгдсөнөөр хэвийн биш бактерийн 
тоо нэмэгдэж, антиген нэвтэрснээр ходоод гэдэсний мэдрэгшил 
үүсдэг.

7. Диабактериоз – Хэвийн биш бактерийн тоо нэмэгдэх тусам 
гэдэсний дархлааны үйл ажиллагаа алдагддаг. 

Сэргийлэх арга зам:
• Өөрт харшил үүсгэдэг жимс хэрэглэхээс татгалзах
• Хүнсний бүтээгдэхүүн сонгохдоо шошго уншиж сурах
• Зарим хүнсний бүтээгдэхүүнд дал хэлбэрээр агуулагдаж байж 

болзошгүй.
• Хатаасан, лаазалсан жимс ногоо хэрэглэхгүй байх. 
• Төрөл бүрийн чанамалаас татгалзах

Эх сурвалж:
Аллерген, астма, дархлаа судлалын Америкийн академи. https://www.aaaai.org/

Tools-for-the-Public/Conditions-Library/Allergies/Allergic-Reactions 
Австралийн клиникийн дархлаа судлал ба харшлын нийгэмлэг. 

https://www.allergy.org.au/patients/about-allergy/what-is-allergy 
https://www.foodallergy.org/living-food-allergies/food-allergy-essentials/common-

allergens/soy 

ЭЗЦГ-ын  Хоолзүйч  Г. Пунсалмаа


