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МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА 
ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИ 

(МХХТ)-ИЙН ХӨГЖИЛ 

	 Хөдөлмөрийн	 аюулгүй	 байд-
лын	3	дугаар	шатны	үзлэгийг	Гүйцэтгэх	
захирал,	 нэгжийн	 удирдлагууд,	
үйлдвэрчний	 хорооны	 тэргүүлэгч	

гишүүдээс	 бүрдсэн	 комиссын	
бүрэлдэхүүнтэйгээр	2022	оны		2	дугаар	
сарын	 10,	 11-ний	 өдрүүдэд	 7	 цехэд	
явууллаа.

 Хөдөлмөрийн  аюулгүй  байдал,  эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо-Шаардлага, 
хэрэглэх заавар ISO45001:2018 стандартын хэрэгжилтийг баталгаажуулсан гэрчилгээг гардан 
авлаа.

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН 
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО - MNS ISO 45001:2018

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН 3 ДУГААР 
ШАТНЫ ҮЗЛЭГ ЯВАГДЛАА

НОЙР БУЛЧИРХАЙН 
ЦОЧМОГ ҮРЭВСЭЛ

8-р нүүрт
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	 2022	 оны	 техникийн	 сургалтууд	 1-р	 сарын	
5-наас	 ДМТ-ын	 засварчдын	 сургалтаар	 эхлэн	 онол,	
дадлага	хосолмол	байдлаар	дараах	агуулгын	хүрээнд	
зохион	байгуулагдлаа.	Үүнд:

• "Хаалт арматурын тухай"	 хичээлийг	 ЗА-ны	
дарга	 Ц.Амарбаясгалан	 /ДМТ-ын	 151	
засварчин/

• "Техникийн шугам зураг”	 СХА-ны	
Үйлдвэрлэлийн	 зураг	 зүйн	 инженер													
Л.Мягмарсүрэн	/	240	засварчин/

• ”Хэмжих хэрэгсэл, түүний хэрэглээ, 
ашиглалт”	МЦ-ийн	чанар	хэмжилтийн	мастер	
Д.Лхагвадорж	/	240	засварчин/

• “Станцад хэрэглэгддэг металын тухай", 
"Электрод сонгох аргачлалын тухай”	СХА-
ны	 МСГЛ-ын	 эрхлэгч	 Б.Батмөнх	 /Халахын	
чиглэлийн	66	засварчин/

• ”Шугам хоолой, халах гадаргуун тухай” ЗА-

ны	 Дүүжин	 тулгуур,	шугам	 хоолой,	 гагнуурын	
технологийн	 хяналтын	 инженер	 Б.Батболд									
/Халахын	чиглэлийн	66	засварчин/

• “Эргэх механизмын тухай онолын хичээл” 
ТЦ-ийн	 ЭМЗБ-ын	 засварын	 мастер											
Д.Амарзориг	 /Эргэхийн	 чиглэлийн	 154	
засварчин/

• ”Хүлцэл суулт, гадаргуугийн 
боловсруулалт” ЗА-ны	 Зуухны	 тоноглолын	
засвар	хяналтын	инженер	Б.Бадрах		/Эргэхийн	
чиглэлийн	154	засварчин/

• ”Эргэх механизмын тухай дадлагын 
хичээл”   ТЦ-ийн		ҮТЗБ-ын		Засварын	мастер	
П.Оргилсайхан	 	 /Эргэхийн	 чиглэлийн	 154	
засварчин/	 нар	 тус	 тус	 зааж	 станцын	 нийт	
засварчдын	 мэргэжлийн	 мэдлэг,	 дадлага	 ур	
чадварыг	 дээшлүүлэхэд	 	 онцгой	 анхаарч		
ажиллалаа.	

ТЕХНИКИЙН СУРГАЛТУУД ЯВАГДАЖ ДУУСЛАА

Захиргаа хүний нөөцийн алба

Компанийн нийт ажилтан /зөвлөх болон мэргэшсэн инженер/-
уудын анхааралд!

 Эрчим хүчний салбарын 100 жилийн ойд зориулсан “Эрчим 
хүчний шилжилт ба тогтвортой хөгжил” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага 
хурал 2 шаттайгаар зохион байгуулагдах гэж байна. 

 Эхний шатны шалгаруулалт 4 дүгээр сарын 07-29-ний хооронд 
“Цахилгаан хангамж, техник технологи-ухаалаг сүлжээ”, “Дулаан хангамж-
техник технологи”, “Эрчим хүчний эх үүсвэр-альтернатив эрчим хүч”, “Эрчим 
хүчний зах зээл-хөрөнгө оруулалт” гэсэн 4 чиглэлээр, цахим хэлбэрээр, 2-р 
шат ЭХ-ний салбарын ололт амжилт, тулгарсан хүндрэл бэрхшээл, сорилтод 
үнэлэлт дүгнэлт өгөх, ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох 
хүрээнд эрдэмтэн, судлаачдын товлосон шинжилгээ судалгааны ажлын үр 
дүн, мөн 1-р шатнаас шалгарсан илтгэлүүд 2022 оны 5 дугаар сарын 23-нд 
танхимаар болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах юм.
 1-р шатанд буюу салбар хурлын чиглэл тус бүрээр 3 илтгэл 
шалгаруулан 1.000.000₮, 700.000₮, 500.000₮-өөр урамшуулна.
 1-р шатны салбар хурлуудад тэргүүн байр эзэлсэн 4 илтгэлийг 
2-р шатанд хэлэлцүүлэх юм байна.

 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭХЯ-ны вэб сайтнаас татаж авах, эсвэл СХА-
ны патентын мэргэжилтнээс авч болно.

“Эрчим хүчний шилжилт ба тогтвортой хөгжил” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал
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2022 ОНЫ 2-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Төлөвлөгөөний биелэлт
 Диспетчерийн төлөвлөгөөт даалгаварыг 9704,188 мян.кВтц цахилгаан эрчим хүчээр давуулан биелүүлж, горимын 
зөрчилгүй ажилласан.  Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 528МВт, дээд ачаалал 736МВт байлаа. 

Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%
ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 373.5 383.2 +9.7 102.6%

ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 572.5 572.5  100.0%

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө:   ЦЭХ - 102,4%,  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

76 9704.188 8 348.806   -  - 736 528 9704.188

 Тайлант сард 7 зуух, 7 турбины горимоор ажиллах төлөвлөгөөтэй байсан боловч хэрэглээний өсөлттэй холбоотой "ДҮТ" 
ХК-ийн захиалгаар  8 зуух, 7 турбинтэй 12 хоног, 7 зуух, 7 турбинтэй 16 хоног ажилласан. 

Үйлдвэрлэлийн алба

СПОТ зах зээлийн талаар
 СПОТ арилжааны зах зээлд 89,847 мян.кВтц ЦЭХ 
худалдаж 11,5 сая.төгрөгний ашигтай ажиллалаа. Өссөн 
дүнгээр СПОТ арилжаагаар 68,8 сая.төгрөгийн авлагатай.
Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  
 Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг төлөвлөлтөөс 
41,6 сая.кВтц-аар давуулан 112,2%-н биелэлттэй, оны эхнээс  
79,7 сая.кВтц-аар давж,  110,7% -ийн биелэлттэй байна.
 Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн оны 
2-р сартай харьцуулбал  30,2 сая.кВтц буюу 8,6 %-н өсөлттэй 
байлаа. 
 Дулааны эрчим хүчний түгээлтийг  82,0 мян.Гкал-аар 
давуулан 116,7%-н биелэлттэй, оны эхнээс төлөвлөгөө 82,3 
мян.Гкал-аар, үүнээс “УБДС” ХК –д нийлүүлэх дулааныг  79,0 
мян.Гкал –аар давуулсан байна.  
 Дулааны эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн оны 2-р 
сартай харьцуулбал 99,7 мян.Гкал буюу 21,1%-н өсөлттэй 
байлаа.

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
 Горим ажиллагаанд 8 зуух, 7 турбин оролцсон. Сарын 
дунджаар 7,44 зуух, 7,0 турбинтэй ажиллаж зуух,  турбин 
бэлтгэлгүй байлаа.

Нүүрсний зарцуулалт /ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/

Уурхай Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт

Багануур мян.тн 200.0 205.6 +5.6 102.8%

Шивээ-Овоо мян.тн 170.0 179.2 +9.2 105.4%

Бүгд мян.тн 370.0 384.8 +14.8 104.0%

Мазутын зарцуулалт
 Энэ сард 100 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 57 
тн-г түлж , 43 тн мазутын хэмнэлт гаргалаа. 
 Тайлант хугацаанд 3 удаагийн хүйтэн галлагаа 
хийж 52 тонн, 1 удаагийн халуун галлагаанд 5 тонн мазут 
зарцуулсан.  
 
Жишмэл түлшний зарцуулалт
 Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл 
түлшийг - 5,386 гр/кВтц-аар, дулааны эрчим хүч түгээхэд 

зарцуулах жишмэл түлшийг - 1,431 кг/Гкал-аар хэмнэж 
гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс  2883 тн жишмэл түлш 
буюу  6099 тонн бодит түлш /илчлэг  3309 ккал/кг/ хэмнэсэн. 
 2 - р сарын горим анхны төлөвлөлтөөс ЦЭХ түгээлт 
41,6 сая.кВтц-аар нэмэгдэж, ДЭХ түгээлт 82,0 мян.Гкал-аар  
нэмэгдэж хослон үйлдвэрлэлийн хувь хэмжээ 6,32%,  турбины 
АҮК 2,61% өссөн.

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
 ЭХЗХ -аас батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 
0,18%-иар буюу 762,356 мян.кВтц-аар хэмнэж ажилласан.  
 Тайлант сард трансформаторын алдагдлыг 
төлөвлөлтөөс 0,07% бууруулж ажилласан. Өссөн дүнгээр 
0,03% бууралттай байна.
 Нэгж бүтээгдэхүүнд оногдох ЦЭХ-г гүйцэтгэлд 
ноогдох төлөвлөгөө, өнгөрсөн оны мөн үеийн  гүйцэтгэлтэй 
тус, тус харьцуулбал: 

№ Үзүүлэлт Нэгж
2-р сар

Төлөв Гүйц

1 1 тн нүүрс нунтаглахад 
зарцуулах цахилгаан

кВтц / 
тн.нүүрс 28.24 27.81

2
1 тн уур боловсруулахад 
зарцуулах үлээлт соролтын 
цахилгаан

кВтц / тн.уур 4.28 4.22

3 1 тн тэжээлийн ус шахахад 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.тэж ус 7.54 7.43

4 Эргэлтийн усны насосд 
зарцуулагдах цахилгаан % 0.95 0.94

5 Дулаанжуулалтын насосд 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.сүлж.ус 0.62 0.62

Уур усны алдагдал   
 Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн 
усны зарцуулалтыг 0,22% - аар буюу  4652 тонноор  хэмнэсэн. 
Осмосын халаагч уурын зарцуулалт  2790 тн байлаа. Өнгөрсөн 
оны мөн үетэй харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн усны 
зарцуулалт  6123 тонноор өссөн.

Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:
• Турбинд  -   44506  м3  ус өгсөн
• БКБ-аас цэвэрлэгдсэн конденсатын зарцуулалт – 11551 

м3 байлаа.



Хяналтын алба4

! !1. Хяналтын чиглэлээр
№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар
1 Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн байдал 100% 15 нарядад сонголтоор хяналт хийсэн.
2 Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал 100% 12 удаа ажлын байранд хяналт хийсэн.

2. Сургалт, зааварчилгаа
1 Урьдчилсан зааварчилгаа өгөгдсөн байдал 100% 4 хүнд цахимаар урьдчилсан  зааварчилгаа өгсөн.

2 Шинээр ажилд орж байгаа иргэний  
сургалтын талаар 100% 13 иргэнд урьдчилсан зааварчилгаа өгсөн. 

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

3. Бусад ажлын талаар

2022 ОНЫ 02-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2022 оны 2-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 5 
бүртгэгдсэнээс зуух 5 удаа зогссон.
 Хүний буруутай үндсэн тоноглолын зогсолт гараагүй.

№ Зогсолтын 
шалтгаан

Хамгаалалтаар Захиалгаар Бэлтгэлд Саатал, гэмтлээр Нийт зогсолт
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1 Зуух 1 - - 3 1 - 3 2 5 5

2 Турбин 4 - - - 1 - - - 5 -

Дүн 5 - - 3 2 - 3 2 10 5

 Үндсэн тоноглолын зогсолт болон туслах тоноглолд бичигдсэн актууд:
- Тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн акт: ЗЦ-1 /6,132.5 мян₮/, ЦЦ-1, ТДЦ-1 /118.7 мян₮/, СБХ-1 /600.0 мян₮/ бүгд-5 /6,851.2 
мян₮/
- Мазут зарцуулалтын акт: ЗЦ-1 /6,795.5 мян₮/ бүгд-1 /6,795.5 мян₮/
- Уур усны горимын зөрчлийг судалсан акт: ТЦ-1 /3,800.0 мян₮/ бүгд-1 /3,800.0 мян₮/
- Тоног төхөөрөмж сэлбэг материал ашиглалтаас хасах акт: ТДЦ-4, ЗХНА-6  бүгд-10

 Нийт 17 ширхэг /17.446,7 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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р 
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1 ТДЦ 71.0 77.1 19.8 13.6 28.4 37.9 17.7 17.7 Өмнөх оны түвшинд 
байна.2 ЗЦ 82.3 84.4 23.5 26.1 25.6 20.4 10.4 10.4

3 ТЦ 84.5 71.4 24.8 24.0 22.8 51.2

14.05 14.05 Станцын дундаж 
тоосролт4 Хими 68.5 76.1 21.8 18.2 25.0 29.6

5 Механик 68.3 72.4 21.0 19.3 24.0 18.4

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ

• ХАБ-ын инженерүүдтэй уулзалт хийж, хяналтын албаны дарга 
үүрэг даалгавар өгсөн.

• Шинэ ажилтанд өгөх урьдчилсан зааварчилгааны 4 сэдвийн 
хүрээнд сургалтын РРТ бэлтгэсэн.

• 2022.01.24-ний өдөр “ДҮТ” ТӨХХК -аас  /Судалгаа ирүүлэх/ ирсэн 
албан бичгийн дагуу судалгаа гаргасан.

• ХАБ-ын 3 дугаар шатны үзлэгийг Гүйцэтгэх захирлаар ахлуулсан 
комисс 7 цехэд хийсэн.

• ХАБ-ын 3 дугаар шатны үзлэгийн протокол нэгтгэн төлөвлөгөө 

боловсруулав.
• ISO45001:2018 хэрэгжсэнийг баталгаажуулсан гэрчилгээ гардан 

авсан.
• Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 2 удаа хамрагдах шаардлагатай 845 

хүний нэрсийн бүртгэлийг хийж дуусгасан.
• Хими цехэд химийн бодисын ууршилт үзүүлэхээр "Ногоон титэм" 

ХХК-ийн мэргэжилтнийг авчирч газар дээр нь үзүүлсэн.
• СХА болон харуулын хэсэгт цацрагийн аюулгүй байдлын дотоод 

хяналт хийсэн.



МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИ (МХХТ)-ИЙН ХӨГЖИЛ 
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Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи (МХХТ)-ийн хөгжил нь 
бидний амьдралын хэв маяг, хандлага, ертөнцийг үзэх үзлийг 
өөрчилж, бид ч тэдгээр өөрчлөлт, тэр дундаа шинэ технологийн 
хэрэглээнд улам бүр дасан зохицсоор байна. Олон зууны туршид 
хүмүүсийн харилцааны гол хэрэглүүр нь цаасан дээр хичээнгүйлэн 
бэхээр бичдэг захидал байсан. Тэгвэл өнөөдөр үзэг цаас нийлүүлэн 
захидал бичихийн оронд гар утаснаасаа зурвас илгээх, эсвэл 
компьютерийн ард суугаад цахим шуудан илгээх байдлаар бүхий 
л ажлаа амжуулах болсон байна. Компьютер ашиглах, тухайлбал 
баримт бичиг, мэдээллийг компьютерээр боловсруулах, үүрэн холбоо 
хэрэглэх, интернэт ашиглах зэрэг нь бичиг үсэгт тайлагдаж, 4 аргын тоо 
бодохтой адилхан манай өнөөгийн нийгмийн өдөр тутмын зайлшгүй 
хэрэгцээ, шаардлага болсон. Ажлын ямар ч зар дээр “Компьютерийн 
өргөн хэрэглээний программ хангамжуудыг өндөр түвшинд эзэмшсэн 
байх” гэсэн шаардлага тавьдаг нь үүний наад захын жишээ юм.
 Мэдээллийн технологи гэдэг нь Компьютер электрон 
тоног төхөрөмж дээр програм хангамж болон техник хангамж, 
тэдгээрийн дизайн, хөгжүүлэлт, хэрэгжүүлэлт, удирдлагыг багтаасан 
цогц систем бөгөөд мэдээллийг хувиргах, хадгалах, хамгаалах, 
боловсруулах, дамжуулах,  хүлээн авах тухайг хамааруулан ойлгож 
болно.
 Мэдээллийн технологи нь одоо дэлхийг байлдан дагуулагч 
хүчин зүйл болоод байгаа бөгөөд дэлхийн хөгжлийг тодорхойлогч 
тэргүүн эгнээнд байна. Энэ нэр томъёог компьютер, компьютерийн 
сүлжээ гэдэгтэй адил үг болгон ихээхэн ашигладаг ч мэдээллийн 
технологи нь бусад мэдээлэл түгээх технологиуд болох телевиз, 
утас зэргийг хамруулдаг. Хэд хэдэн салбарууд компьютерийн техник 
хангамж, програм хангамж, цахилгаан хэрэгсэл, хагас дамжуулагч, 
интернет, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж, цахим худалдаа, 
компьютерийн үйлчилгээг агуулсан мэдээллийн технологитой 
холбогдсон байдаг.
 Аж үйлдвэржилтээс мэдээллийн нийгэм рүү нүүдэлсэн 
их шилжилтийн үед яваа бидний хувьд техник, технологи гэдэг 
боловсрол, мэдлэг, амьжиргааны түвшнөөс үл хамааран өдөр тутмын 
хэрэглээ болсоор буй. XXI дүгээр зууны хамгийн чухал, нөлөөтэй 
салбар гэхэд хол зөрөхгүй энэ чиглэл манай улсад хэрхэн хөгжиж, 
хааш зүглэж байна вэ? 

САЛБАРЫН ЧИГ ХАНДЛАГА 

 Өнгөрсөн арванд дэлхий даяар хүчтэй өрнөсөн дижитал 
хувьсал (Digital Transformation) одоо ч үргэлжилсээр буй билээ. 2025 
он гэхэд бизнесийн байгууллагуудын бараг гуравны хоёр нь програм 
хангамжийн компаниуд болж, нийт аппууд-ийн 90 гаруй хувь нь үүлэн 
технологид (Cloud) суурилах ажээ. Тэр үед програм хөгжүүлэгчид 
одоогийнхоос 1,6 дахин их ажиллана гэдэг тооцоо байна. Ирээдүйд 
үүлэн систем, ухаалаг төхөөрөмжүүд, нийгмийн сүлжээ, big data буюу 

их өгөгдөл зэрэг технологийн гол чиг хандлагуудыг бизнесийнхээ 
стратеги, үйл ажиллагаандаа ухаалгаар ашиглаж чадсан нь илүү 
амжилт гаргах нь тодорхой.

ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ МОНГОЛД

 2022 оны байдлаар манай улс Дэлхийн дижитал өрсөлдөх 
чадварын индекс-ээр 63 улсаас 60 дугаар байранд, Харилцаа 
холбоо, мэдээлэл технологийн хөгжлийн индекс-ийн 2022 оны 
тайланд дэлхийн 176 орноос 88 дүгээр байранд жагссан. Дэлхийн 
түүхэн дэх анхны их наяд ам.долларын үнэлгээтэй компаниудыг 
технологийн салбараас тэргүүлж байхад, Монгол улсын технологийн 
салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ дөнгөж 2.1 хувийг бүрдүүлж 
байна.

ХҮНИЙ НӨӨЦ БА БОЛОВСОН ХҮЧИН

 БСШУСЯ-аас гаргасан судалгаагаар их дээд 
сургуулиудад мэдээлэл технологийн чиглэлээр суралцагчдын тоо 
сүүлийн 5 жилд тогтмол буурах хандлага ажиглагджээ. Гэвч мэдээлэл 
технологийн мэдлэгтэй, мэргэшсэн боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээ 
жилээс жилд нэмэгдэж буй. Тэгэхээр ирээдүйд ямар мэргэжил 
эзэмшихээс үл хамааран хэн технологийг эзэмшинэ, тэр мэргэжилтэн 
илүү давуу талтай байдаг.

МХХТ БА ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

 МХХТ-ийн хурдацтай хөгжил хүн төрөлхтөнд хөгжил 
дэвшлийг авчирч байгаа ч нөгөөтэйгүүр хүлэмжийн хийн ялгаруулалт, 
байгаль орчны бохирдол, хүний амьдрах хэв маягийн болон сэтгэцийн 
өөрчлөлт зэрэг олон сөрөг асуудлыг араасаа дагуулсаар байгаа билээ. 
Иймээс өнөөдөр дэлхий дахинаа МХХТ-ийг тогтвортой хөгжилтэй 
(ICT for Sustainability) холбон үзэх болсон бөгөөд зөвхөн МХХТ-ийн 
хөгжил, шинэ технологиудыг бий болгох талаар биш, түүнийг хүний 
төлөө, нийгмийн хөгжлийн төлөө хэрхэн ашиглах, бидний хүрээлэн 
буй байгаль орчинд ээлтэй, ногоон технологиудыг хөгжүүлэхэд түлхүү 
анхаарах боллоо.

ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨХ МХХТ ( ICT4D БУЮУ ICT FOR DEVELOPMENT )

 Нийгэм эдийн засгийн хөгжилд МХХТ-ийг үр ашигтай 
хэрэглэхэд хөгжлийн төлөө МХХТ чиглэдэг ба ялангуяа хөгжиж буй 
орнуудад түлхүү анхаардаг. Үүнд:

• Ядуу буурай орнуудад МХХТ-ийг хөгжүүлэх;

• Тоон, бичиг үсгийн боловсрол олгох, мэдээллийн ялгавартай 
байдлыг багасгах;

• Хөгжиж буй орнуудад цахим сургалт, цахим засгийн газар, 
цахим эрүүл мэнд, цахим арилжааг хөгжүүлэх;

• Нийгмийн болон ёс зүйн мэдлэг, үнэлэмжийг ихэсгэх зэрэг 
чиглэлийг барьж байна.

НОГООН МХХТ ( GREEN ICT БУЮУ GREEN COMPUTING)

 Ногоон МХХТ нь МХХТ-ийн тоног төхөөрөмжүүдийн байгаль 
орчинд үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлох, улмаар сөрөг нөлөөллийг 
багасгах буюу өөрчлөхөд дараах чиглэлүүд хөгжиж байна.

• Тоног төхөөрөмжийн виртуалчлал
• Хог хаягдлын дахин боловсруулалт, ашиглалт
• Эрчим хүчний удирдлага гэсэн чиглэлүүд түлхүү хөгжиж 

байна.

СХА-ны Мэдээлэл технологийн хэсэгСХА-ны Мэдээлэл технологийн хэсэг
Электроник, цацраг идэвхт төхөөрөмжийн инженер  Б.БямбадоржЭлектроник, цацраг идэвхт төхөөрөмжийн инженер  Б.Бямбадорж
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ГАЛЫН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 13 ЗӨВЛӨМЖ

 Хэт хуурайшилт буюу хаврын цагт ил галын улмаас гал түймэр 
гарах тохиолдол их байдаг тул галын аюулаас болгоомжил. Өнжмөл өвс 
гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд дараах зөвлөмжийг хүргэж 
байна. 

1. Ил гал гаргахгүй байх

 Гал аюулаас урьдчилан сэргийлэх хамгийн эхний дүрэм бол ил 
гал гаргахгүй байх! Энэ бол үнэхээр энгийн зөвлөгөө, гэхдээ барилгын хог 
хаягдлаас ангижрахын тулд эсвэл ажилчид дулаацах зорилгоор асаасан 
бага хэмжээний гал ч гэсэн хяналтаас амархан гарах боломжтой. Хог 
хаягдлыг шатаахыг хатуу хориглоно! 

2. Ажлын талбайг цэвэрхэн байлгах

 Барилгын талбайн хог хаягдал, сав баглаа боодол зэрэг олон 
материалууд нь гал түймрийн эх үүсвэр болохоос гадна нэгэнт эхэлсэн гал 
хяналтаас гарах шалтгаан болдог.

 Хог хаягдал ихээр гарч байгаа хэсгүүдийг олж тогтоон хог хаягдал 
гарсан даруйд тогтмол цэвэрлэх. Хог хаягдлыг ангилан ялгаж байх.  

3. Хог хаягдлын цэгийг төлөвлөх

 Хог хаягдлыг ажлын орчноос цэвэрлэж нэгдсэн хаягдлын цэгт 
ангилан ялгаж хаях.

 Хог хаягдлын цэгийг барилга болон шатамхай бодис хадгалах 
хэсгээс хол төлөвлөх хэрэгтэй. Ингэснээр гал гарсан тохиолдолд галын 
тархалт амархан явагдахгүй.

4. Цахилгааны аюулгүй байдал

 Ажлын явцад ашиглагдах цахилгааны монтаж холболтуудыг 
зөвхөн эрх бүхий мэргэжлийн цахилгаанчнаар хийж гүйцэтгүүлэн тогтмол 
засвар үйлчилгээг хийлгэж байх шаардлагатай.

 Зөөврийн болон бусад цахилгаан тоног төхөөрөмжийг барилгын 
талбайд тогтмол ашигладаг. Тухайн төхөөрөмжүүдийн цахилгааны 
утас, холболт нь ажлын үеэр гэмтэх нь элбэг. Тиймээс төхөөрөмжийг 
ашиглахаасаа өмнө шалгах хуудас ашиглан гэмтэл гарсан эсэхийг шалгаж 
байх нь зүйтэй. 

5. Түр барилгыг шалгана уу

 Талбайн түр барилгууд нь  (оффис, түр ариун цэврийн өрөө гэх 
мэт) зөөврийн цахилгаан халаагуур, ус буцалгагч мөн ажлын өрөөнд тамхи 
татах зэргээс үүдэн гал түймрийн аюулд ихээхэн өртдөг. Тиймээс ажил 
эхлэх, дуусах үед ажлын өрөө тасалгааг тогтол шалгаж хэвших нь галын 
эрсдэлийг бууруулж байдаг.

6. Зөөврийн халаагч төхөөрөмж

 Барилгын талбайд хүйтэн цаг уурын нөхцөлд зөөврийн халаагч 
төхөөрөмжүүдийг ашиглах шаардлага гардаг. Барьж буй барилга 
байгууламж төвийн дулаанд холбогдоогүй үед дотор засал, цахилгааны 
монтаж хийх гэх мэт ажилбар хийгддэг. Энэ үед ажилчдыг дааруулахгүй 
тухтай ажлаа хийх орчныг бүрдүүлэх зорилгоор түр халаагуурыг ашиглах нь 
элбэг тохиолддог.

 Зөөврийн халаагч төхөөрөмжийг ажиллах орчинд аюулгүй 
байрлалд зөв суурилуулах ёстой. Үүнээс гадна хучиж, эзэнгүй орхиж 
болохгүй ба шатамхай материалаас хол байлгах хэрэгтэй.

7. Зөөврийн болон түр гэрэлтүүлэг

 Зөөврийн болон түр гэрэлтүүлгүүд нь мөн дулааныг үүсгэдэг 
бөгөөд  ялангуяа өндөр эрчимтэй нь гал асах эх үүсвэр болдог.

 Зөөврийн болон түр гэрэлтүүлгийг бүх тохиолдолд шатах 
тослох материалын ойролцоо байрлуулж болохгүй. Гэрэлтүүлгийг унахаас 

сэргийлж найдвартай хөл болон тулгуур, тулаас хийсэн байх.

8. Ажлын байранд тамхи татахгүй байх

 Олон гал түймрийн эх үүсвэр нь дутуу унтрааж хаясан тамхины 
ишээс үүдэн гарсан байдаг.

 Ажлын байранд тамхи татахыг бүрэн хориглож тусгайлан бэлтгэсэн 
тамхины цэгийг барилгын талбайд төлөвлөх хэрэгтэй. Тамхи татах цэг нь 
баригдаж буй барилга болон шатах тослох материал, бараа материалын 
агуулахаас хол төлөвлөх. Тамхины цэгт ч мөн адил шүдэнз,  тамхины ишийг 
сайтар унтарсан эсэхийг нягталж хаяж байх.

9. Өндөр хэмийн ажлын зөвшөөрөл

 Өндөр хэмийн ажилбарууд /бүх төрлийн өнгөлөх тастах ажил, хийн 
болон гагнуур/ нь  гал гарах эрсдэлүүдийг дагуулж байдаг Өндөр хэмийн бүх 
төрлийн ажилбаруудыг зөвшөөрлийн маягтыг ашиглан гүйцэтгүүлэх. Энэ 
хяналтыг ажил эхлэхийн өмнө, ажлын үеэр ахлах ажилтан болон хяналтын 
ажилтнуудаар хийж гүйцэтгүүлж байх шаардлагатай.

 Өндөр хэмийн ажилбар эхлэхээс өмнө ажлын орчныг бэлтгэх 
шаардлагатай бөгөөд тухайн орчныг тусгаарлах нь өндөр үр дүнтэй. /
шатдаггүй материалаар хийгдсэн хаалт болон дэвсгэр/

10. Галын шалгалт

 Өндөр хэмийн ажилбаруудын дараа халсан тоног төхөөрөмж, 
ажлын явцад үсэрсэн оч зэргээс гал эхэлж болзошгүй. Тиймээс ээлжийн 
ажил дуусахаас дор хаяж 1 цагийн өмнө Өндөр хэмийн ажилбаруудыг 
зогсоож, галын шалгалтыг 30 минутын давтамжтай хийж байх.

11. Галын хор, гал түймэртэй тэмцэх багаж хэрэгслийг байршуулах

 Галын хор, гал түймэртэй тэмцэх багаж хэрэгслийг барилгын 
талбайд зөв байршуулах нь учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
чухал ач холбогдолтой.

 Тиймээс барилгын ажлыг эхлүүлэхээс өмнө харьяа дүүргийн Гал 
түймрийн улсын хяналтын байцаагаас заавар зөвлөмж авч ямар төрлийн 
галын хор болон ямар төхөөрөмжүүдийг хаана хэрхэн байрлуулах зэргийг 
тодорхойлуулж зөв байршуулах шаардлагатай.

12. Гал унтраах шуурхай төлөвлөгөө

 Энэ төлөвлөгөө нь гал түймэр гарсан үед ашиглагдах бөгөөд мөн 
адил харьяа дүүргийн Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчтай хамтран 
хийж гүйцэтгэн батлуулах шаардлагатай.

 Батлуулан гаргасан төлөвлөгөөг нийт ажилтнуудад зайлшгүй 
танилцуулсан байх шаардлагатай. Дээрх төлөвлөгөөний дагуу жилд хоёроос 
багагүй удаа дадлага сургуулилт хийх нь бодит байдалтай нүүр тулах үед 
гарах хохирлыг багасгаж байдаг.

13. Мэдээлэл хуваалцах

 Ажлын эхний өдрөөс эхлэн нийт ажилтнууд ажил эхлэхийн өмнөх 
хурлыг хийж занших нь мэдлэг мэдээлэл хуваалцах сайхан боломж болж 
өгдөг. Жишээ нь: галын аюулгүй байдал, хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, 
галын хор ашиглах дүрэм гэх мэт.

 Ингээд эцэст нь бүхий л ажлын хүрээнд Монгол улсын Галын 
аюулгүй байдлын тухай хууль болон Засгийн газрын 2016 оны 339 дүгээр 
тогтоолын хавсралт ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДСЭН ДҮРЭМ -ийг 
мөрдөж ажиллахыг зөвлөж байна.

 Галын аюулгүй байдал зөрчсөн тохиолдолд Зөрчлийн тухай 
хуулийн 5.14 дүгээр зүйлийн дагуу арга хэмжээ авагдана.

Галын хэсэг 
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 2022 оны Компанийн аварга шалгаруулах ширээний 
теннисний тэмцээн 2 өдрийн турш амжилттай явагдаж өндөрлөлөө. 
Тэмцээн баг, ганцаарчилсан, холимог хос төрлөөр зохион 
байгуулагдаж шилдгүүдээ тодрууллаа. Тэмцээнд ахмадын хорооны 
тамирчид оролцсон бол Зуухан цех /ЗЦ/-ийн баг тамирчид зохион 
байгуулалт сайтай идэвхтэй оролцлоо. 
 Түлш дамжуулах цех /ТДЦ/ анх удаагаа холимог хосын 
төрөлд хүрэл медаль хүртсэн бол Дулааны хянах хэмжүүр 
автоматикийн цех /ДХХ-АЦ/ 2002 оноос хойш тасралтгүй 20 дахь 
түрүүгээ хүртсэн нь тус тэмцээний онцлох үйл явдлууд байлаа.

Нийлбэр дүнгээр:
 Тэргүүн байр   –  ДХХАЦ
 Дэд байр –  Захиргааны 1-р баг
 Гутгаар байр  –  ТДЦ -ийн баг

Нэг бүрчилсэн эрэгтэй:
 1-р байр - Л.Мягмарсүрэн /СХА/
 2-р байр - Б.Сосорбарам /ЗЦ/
 3-р байр - Б.Давааням /ДХХАЦ/

Нэг бүрчилсэн эмэгтэй:
 1-р байр - Ц.Наранцацрал /ДХХАЦ/
 2-р байр - Ж.Болортуяа /ТЭЗХ/
 3-р байр - Б.Оюунцацрал /БМА/

Холимог хос:
 1-р байр - Л.Мягмарсүрэн /СХА/, Ж.Болортуяа /ТЭЗХ/
 2-р байр - Ц.Наранцацрал /ДХХАЦ/, Х.Зоригт /ДХХАЦ/
 3-р байр - Б.Оюунцацрал /БМА/, 

That Might Motivate You №1

2022 ОНЫ КОМПАНИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ШИРЭЭНИЙ ТЕННИСНИЙ ТЭМЦЭЭН

Биеийн тамирын заалны зохион байгуулагч Б.Даринчулуун

	 ҮЭХ-ны	 нэрэмжит	 захиргааны	 алба,	 хэлтэс,	
нэгжүүдийн	 аварга	 шалгаруулах	 4	 төрөлт	 тэмцээн	 9	
дэх	 жилдээ	 амжилттай	 зохион	 байгуулагдаж,	 75%-
ийн	 гүйцэтгэлтэй	 явагдаж	 байна.	 Тус	 тэмцээн	 сагсан	
бөмбөг,	волейбол,	ширээний	теннис,	дартсын	төрлүүдээр	
явагдаж	байгаа	бөгөөд	3	төрөлтийн	дараах	байдлаар	ҮА	
8	оноотойгоор	хошуучилж	байгаа	бол	СХА	10,	НАХ	11	
оноотойгоор	тус	тус	удаах	байруудад	явж	байна.	Сагсан	
бөмбөгийн	 төрлөөр	 шилжин	 явах	 цомын	 эзэн	 нэгж	
шалгарах	 бөгөөд	 3-р	 сарын	 сүүлээр	 явагдах	 хуваарьтай	
байна.

ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОРООНЫ НЭРЭМЖИТ ЗАХИРГААНЫ ТЭМЦЭЭН
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Эмнэлэгийн хэсэгЭмнэлэгийн хэсэг

НОЙР БУЛЧИРХАЙН 
ЦОЧМОГ ҮРЭВСЭЛ

Сүүлийн	 	 жилүүдэд	 нойр	 булчирхайн	 	 үрэвсэлт	
эмгэгүүд	 улам	 бүр	 нэмэгдсээр	 байгаа	 бөгөөд	
дэлхий	дахинд	нойр	булчирхайн	цочмог	үрэвслийн	

тохиолдол	 	 100000	 хүн	 амд	 50-80	 байгаа	 	 ба	 АНУ,	
Финландад	 хамгийн	 олон	 тохиолдол	 буюу	 АНУ-д	 40-
50,	Финландад	73.4	 бүртгэгддэг	 байна.	Эдгээрийн	дотор	
архины	 шалтгаант	 нойр	 булчирхайн	 цочмог	 үрэвсэл	
давамгайлж	 байгаа	 бол	 Европ	 бусад	 хөгжиж	 байгаа	
орнуудад	цөсний	чулууны	шалтгаантай	байх	нь	түгээмэл.	
Монгол	 орны	 өвчлөлийн	 хөдлөл	 зүйн	 байдалд	 хийсэн	
судалгаагаар	хоол	боловсруулах	эрхтэний	өвчлөл	сүүлийн	
10	жилд	тогтмол	2-р	байр,	нас	баралт	4-р	байрыг	эзэлж	
байгаагаас	 цөсний	 зам	 ба	 нойр	 булчирхайн	 эмгэг	 14.2	
хувийг	эзэлж	байна.	Дэлхий	дахинаа	согтууруулах	төрлийн	
ундааны	хэрэглээ	эрс	нэмэгдсэн	нь	энэ	өвчний	өсөлтөнд	
нөлөөлж	 байгаа	 бөгөөд	Монгол	 улсад	 15-64	 насны	 нийт	
хүн	амын	65.8	хувь	нь	ямар	нэг	хэмжээгээр	согтууруулах	
ундаа	 хэрэглэж,	 15-аас	 дээш	 насны	 нэг	 хүнд	 дунджаар	
9.2	л	архи,	дарс	ноогдож	байна	гэсэн	судалгаа	2015	онд	
гарчээ.	

	 Н о й р	
булчирхай	 нь	
хэвлийн	 дээд	
хэсэгт	 хэвлийн	
хөндийн,	 ар	
ходоодны	 ард	
нарийн	 гэдэсний	
эхлэл	 хэсэг	
болох	12	нугалам	
гэдэстэй	 хөрш	
зэргэлдээ	 2	
бөөрний	 дээр	
б а й р л а д а г	

булчирхай	 бөгөөд	 амин	 чухал	 ач	 холбогдолтой	 эрхтэн	
юм.	Насанд	хүрсэн	хүний	нойр	булчирхай	нь	15	см	орчим	
урттай	80-100	орчим	грамм	жинтэй	байдаг.		Нойр	булчирхай	
нь	 хоол	 боловсруулах	 эрхтэн	 тогтолцоо	 болон	 энергийн	
тогтмол	 солилцоонд	 чухал	 үүрэг	 гүйцэтгэдэг	 байна.	
Тодруулбал,	 нойр	 булчирхайн	 шүүрэл	 нь	 гэдсэнд	 уураг,	
өөх,	нүүрс	усыг	боловсруулахад	тусладаг	бол	даавар	нь	
цусан	дахь	сахарын	хэмжээг	зохицуулдаг	байна.

Шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйлс:
	 Нойр	булчирхайн	үрэвслийн	хамгийн	гол	шатгаан	
нь	 архи	 хэтрүүлэн	 хэрэглэх	 зуршил	болон	 цөс	 чулуужих	
өвчнөөс	үүдэлтэй	байдаг.

Бусад эрсдэлт хүчин зүйлсүүд:
• Ходоод	 дээд	 гэдсээр	 дамжуулан	 дурангийн	 ажилбар	

хийлгэх
• Хэвлийд	гэмтэл	авах
• Эмийн	 хэрэглээ	 /нитрофурантойн,	 метронидазол,	

циметидин,	метилдопа	гэх	мэт/
• Эрүүл,	зөв	хооллолт	алдагдах

Шинж тэмдэг:                                                                                                
	 Хэвлийгээр	 өвдөх	 –	 хамгийн	 эхний	 шинж.	
Бүдгэвтэр,	 байнгын	 тогтвортой	 эсвэл	 гэнэт	
хүчтэй	 эхэлж	 аажмаар	 өвдөлтийн	 хүч	 нэмэгдсээр	
тогтвортой	 болдог.	 Өвдөлт	 ихэвчлэн	 хэвлийн	 дээд	
хэсгээр	 байрлаж,	 зүүн	 тийш	 нуруу	 руу	 дамждаг.																																																																																																												
Бөөлжих,	 дотор	 муухайрах,	 хоолонд	 дургүй	 болох,	
суулгах	 зэрэг	 гол	 шинж	 тэмдгүүд	 илрэх	 ба	 халуурах,	
судасны	цохилт	олшрох,	даралт	буурах,	шарлах,	хэвлийн	
булчин	чангарах	гэх	мэт	дагалдах	шинжүүд	илэрнэ.																																																																							

Өвчний тавилан: 
	 Нойр	 булчирхайн	 цочмог	 үрэвслийн	 10-15%	
нас	 баралтаар	 төгсдөг.	 Цөсний	 шалтгаант	 үрэвслийг	
архины	шалтгаант	нойр	булчирхайн	цочмог	үрэвсэлтэй	
харьцуулахад	 нас	 	 баралт	 харьцангуй	 өндөр	 байдаг.	
Эрүүл	 мэндийн	 тусламж	 үйлчилгээ	 сайжирсантай	
холбоотойгоор	энэ	үзүүлэлт	сүүлийн	20	жил	буурч	байгаа	
сайн	талтай	ч	чихрийн	шижин	гэх	мэт	хавсарсан	эмгэгүүд	
нас	баралтад	нөлөөлсөөр	байна.	

Шинжилгээ: 
• Цусны	ерөнхий	болон	дэлгэрэнгүй	шинжилгээ
• Багажийн	 шинжилгээ	 /хэвлийн	 эхо,	 дурангийн	 хэт	

авиа,	хэвлийн	КТ,	MRI

Эмчилгээ: 
• Эмийн
• Мэс	засал
Урьдчилан	сэргийлэлт:	
• Эрүүл	 хооллолт	 /өдөрт	 бага	 хэмжээгээр	 4-5	 удаа	

хооллох,	оройтож	хооллохгүй	байх,	нойр	булчирхайд	
нөлөөлөх,	 сэдээх	 бүтээгдэхүүн	 өөх	 тостой	 болон	
хагас	боловсруулсан	бүтээгдэхүүнээс	зайлсхийх/

• Хорт	 зуршлын	 хэрэглээг	 хязгаарлах,	 хэрэглэхгүй	
байх

• Биеийн	 жингээ	 хянах	 болон	 жингээ	 бууруулах	
идэвхтэй	дасгал	хөдөлгөөн	хийх	хэрэгтэй.

Нойр	 булчирхайн	 үрэвслийн	 үед	 хоолны	 дэглэм	 маш	
чухал.	Үүнд:
• Мах,	 загас,	 ээдэм	 зэргийг	 бага	 хэрэглэж,	 уургийн	

хэрэглээг	нэмэгдүүлж	болно.
• Амархан	 шингэдэг	 нүүрч	 ус	 болох	 элсэн	 чихэр,	

зөгийн	бал,	чихэрлэг	зүйлийг	бага	хэрэглэнэ.
• Ходоодны	 шүүсний	 ялгаралтыг	 ихэсгэдэг	 төрөл	

бүрийн	мах,	загас,	ногооны	шөл	хандыг	хэрэглэхгүй	
байх

• Ходоодны	 салст	 бүрхэвчийг	 цочроохгүй	 бантан,	
зутан,	нухаш	байдлаар	хоолыг	бэлтгэнэ.

• Нэг	дор	хэт	их	идэхээс	зайлсхий.
• Өвчин	олон	дахисан,	өвчний	хурцдалын	үед	хооллох	

тоог	багасгах	ба	 зарим	үед	1-2	 хоног	 хоолыг	бүрэн	
хорино.

 Ашигласан ном материал: Эрүүл мэндийн сайдын 
тушаал, Зонхилон тохиолдох өвчин эмгэгийн оношлогоо, 

эмчилгээний удирдамж


