“ДЦС-4” ТӨХК-ийн сар тутмын сонин
ЭНЭ ДУГААРТ:

ГАМШГИЙН АЮУЛААС
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ
2-р нүүрт

2022 ОНЫ 3-Р
САРЫН ТЭЗҮ
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ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН УДИРДЛАГУУДЫН ӨРГӨТГӨСӨН
ШУУРХАЙ ХУРАЛ БОЛЛОО

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.ОюунЭрдэнэ 2022.04.08-ны өдөр Засгийн газрыг
шуурхай хуралдуулж, гарсан шийдвэрийг
жагсагчдад танилцуулсан. Жагсагчид 15 зүйл
бүхий шаардлагыг Засгийн газарт хүргүүлсэн.

3-р нүүрт

2022 ОНЫ 3-Р САРЫН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
4-р нүүрт
ХҮНИЙ ХУВИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ
ТУХАЙ ХУУЛИЙН
ТАНИЛЦУУЛГА
5-р нүүрт

СПОРТЫН МЭДЭЭ
6, 7-р нүүрт

Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний
үнийн өсөлт, хомстлоос сэргийлэх, сөрөг
нөлөөллийг бууруулах, авилгын асуудлыг
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэхгүй байх,
нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бууруулах,
хэмнэлтийн горимд шилжиж, төрийн хаагчид том
оврын албаны автомашиныг нийслэл Улаанбаатар

8-р нүүрт

www.tpp4.mn

хотод ашиглахгүй байх зэрэг нийт 11 асуудлыг
хэлэлцсэн.
Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх салбарын
үйлдвэр, компаниудын гүйцэтгэх захирлуудын
өргөтгөсөн шуурхай хурал /2022.04.09/-ыг
зарлан Засгийн газраас гарсан шийдвэрүүдийг
танилцуулсан. Эрчим хүчний яам болон салбарын
Төрийн өмчит хувьцаат компани /ТӨХК/-иудын
дарга, удирдлагууд албаны автомашин ашиглахыг
хориглолоо. Зөвхөн гүйцэтгэх захирлууд хөдөө
орон нутагт албан томилолтоор ажиллахаас бусад
үед жижиг оврын суудлын автомашин ашиглах
юм.
Түүнчлэн бүх шатны удирдлагын багт
байгууллагаас үзүүлдэг гар утасны төлбөрийн
хөнгөлөлтийг цуцлах, түүхт ой, баяр ёслол
зэрэг арга хэмжээнүүдийг тэмдэглэхгүй байх,
байгууллагаас үзүүлдэг зарим төрлийн нийгмийн
халамжийн үйлчилгээг тодорхой хугацаанд
хойшлуулах болсныг 2022.04.11-ний хурлаар
үүрэг өглөө. Мөн үйлдвэр, компаниудын гүйцэтгэх
захирлууд тэвчиж болох бусад зардлыг эрэмбэлж,
танилцуулахаар болов.

ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

СҮРЬЕЭ ӨВЧИН

Сонины талаарх
санал хүсэлтээ
2125, 2602
дугаарын утас,
cxa@tpp4.mn
эсвэл Судалгаа Хөгжлийн
Албанд файлаар болон бичгээр
өгч болно.

2022 оны 04-р сар

Монгол Улсын Засгийн газраас
2021 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр
Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Хүний
хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгын төсөл болон
холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын
Их Хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 17ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн
баталлаа.

Уг
хуулиар
хүний
хувийн
мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах,
ашиглах, аюулгүй байдлыг хангахтай
холбогдсон
харилцааг
зохицуулсан.
Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай
хууль 8 бүлэг, 32 зүйлтэй. Уг хуулийг 2022
оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж
мөрдөхөөр баталсан бөгөөд дараах онцлог
зохицуулалтыг тусгасан. Үүнд:
1. Хуулийн төсөлд нэр томьёоны
тодорхойлолт оруулж, хүний хувийн
мэдээлэл, хүний эмзэг мэдээлэл,
биометрик, генетикийн, эрүүл мэндийн
мэдээлэл зэрэгт юуг хамааруулах,
эдгээр мэдээллийн эзэн хэн болох,
/Үргэлжлэл нь 5-р нүүрт/

ГАМШГИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ
Монгол улсын Засгийн газар 339, 340 дүгээр тогтоолын
хүрээнд 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний 16:00 цагт “ДЦС-4”
ТӨХК-нд зохион байгуулагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан
мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургууль”-д хамрагдан
ажиллалаа.
Засгийн газрын 339, 340 дүгээр тогтоолын хүрээнд
гамшгийн сургуулийн дохио дуугарахад тус станцын нийт 853
ажилтан алба хаагч хамрагдсан ба шалтгаангүй дадлага сургуульд
хамрагдаагүй алба хаагч үгүй байна.
Дадлага сургуулийн хугацаанд Гэрээт галын хэсгийн бие

бүрэлдэхүүн хяналт тавьж ажилласан ба гамшгийн эрсдэлийн үед
дадлага сургуульд хэрхэн хамрагдах эрсдэлээс өөрийгөө авран
хамгаалахад мэдээ, танилцуулга, урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт
орж ажилласан байна.
Зөвлөмж: Гамшгийн сургуулийн дохио нь жил бүрийн
3 дугаар сарын 4 дэх долоо хоногийн 16 цагт дуугардаг бөгөөд
БУСАД ҮЕД!!! гамшгийн үеийн зарлан мэдээллийн дохио дуугарвал
та өөрийгөө аюулд орж болзошгүй байгааг анхаарах хэрэгтэйг
сэрэмжлүүлж байна.

Галын хэсэг

That Might Motivate You №3

Захиргаа хүний нөөцийн алба
2

2022 ОНЫ 3-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Төлөвлөгөөний биелэлт
Горимын даалгавараас 9996.408 мян.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, 413.685 мян.кВтц-аар зөрчиж,
төлөвлөгөөг 9,6 сая.кВтц-аар давуулан биелүүлсэн. Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 460 МВт, дээд ачаалал 672 МВт байлаа.
Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт

Үзүүлэлт

Нэгж

ЦЭХ-ний түгээлт

Төлөв

сая.кВтц

ДЭХ-ний түгээлт

Гүйц

375.3

мян.Гкал

Тухайн сарын

Зөрүү

384.9

480.6

Биелэлт,%

+9.6

480.6

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө: ЦЭХ - 102,6%, ДЭХ - 100,0% биеллээ.

102.6%

-

100.0%

ДҮТ-ийн диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө болон биелэлт

Нэмэх шийдвэр

Удаа
73

мян.кВтц
9996.408

Диспетчерийн
графикийн зөрчил

Хасах шийдвэр

Удаа
20

мян.кВтц

Удаа

2272.291

4

Ачаалал

мян.кВтц

Дээд

413.685

672

Доод

Диспетчерийн төлөвлөгөөний биелэлт

460

мян.кВтц
9582.723

Тайлант сард 7 зуух, 6 турбины горимоор 5 хоног, 6 зуух, 6 турбины горимоор 26 хоног ажиллах төлөвлөгөөтэй боловч
хэрэглээний өсөлттэй холбоотой 7 зуух, 7 турбинтэй 16 хоног, 6 зуух, 7 турбинтэй 7 хоног, 6 зуух, 6 турбинтэй 8 хоног ажиллаж
ҮСТ-д тусгагдсан ЦЭХ-г 30,3 мян.кВтц-аар, ДЭХ-г 35,8 мян.Гкал-аар давуулан биелүүлсэн.
СПОТ зах зээлийн талаар
СПОТ арилжааны зах зээлд 226,459 мян.кВтц буюу
13485,056 мян.төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдаж,
76,804 мян.кВтц буюу 3214,031 мян.төгрөгний ЦЭХ худалдан
авч, авлага өглөгийн зөрүүгээр 10,3 сая.төгрөгний ашигтай
ажиллалаа. Өссөн дүнгээр 79,1 сая.төгрөгийн авлагатай.

Жишмэл түлшний зарцуулалт
Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл
түлшийг - 0,183 гр/кВтц-аар, дулааны эрчим хүч түгээхэд
зарцуулах жишмэл түлшийг - 1,613 кг/Гкал-аар хэмнэж
гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс 846 тн жишмэл түлш буюу
1749 тонн бодит түлш /илчлэг 3385 ккал/кг/ хэмнэсэн.
3-р сарын горим анхны төлөвлөлтөөс ЦЭХ түгээлт
30,3 сая.кВтц-аар нэмэгдэж, ДЭХ түгээлт 35,8 мян.Гкал-аар
нэмэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад хослон
үйлдвэрлэлийн хувь хэмжээ өссөн ч 1кВтц цахилгаан эрчим
хүч үйлдвэрлэхэд зарцуулагдах уурын хэмжээ нэмэгдэж
турбины АҮК буурсан.

Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт

Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг төлөвлөлтөөс
30,3 сая.кВтц-аар давуулан 108,5%-н биелэлттэй, оны эхнээс
110,0 сая.кВтц-аар давж, 110,0% -ийн биелэлттэй байна.
Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн оны 3-р
сартай харьцуулбал 9,5 сая.кВтц буюу 2,5 %-н өсөлттэй байл
аа.
Дулааны эрчим хүчний түгээлтийг 35,8 мян.Гкал-аар
давуулан 108,0%-н биелэлттэй, оны эхнээс төлөвлөгөө 118,0
мян.Гкал-аар, үүнээс “УБДС” ХК –д нийлүүлэх дулааныг 113,4
мян.Гкал –аар давуулсан байна.
Дулааны эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн оны 3-р
сартай харьцуулбал 50,0 мян.Гкал буюу 11,6%-н өсөлттэй
байлаа.

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
ЭХЗХ -аас батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг
0,11%-иар буюу 479,681 мян.кВтц-аар хэмнэж ажилласан.
Тайлант
сард
трансформаторын
алдагдлыг
төлөвлөлтөөс 0,07% бууруулж ажилласан. Өссөн дүнгээр
0,04% бууралттай байна.
Нэгж бүтээгдэхүүнд оногдох ЦЭХ-г гүйцэтгэлд
ноогдох төлөвлөгөө, өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлтэй
тус, тус харьцуулбал:

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
Горим ажиллагаанд 8 зуух, 7 турбин оролцсон. Сарын
дунджаар 6,56 зуух, 6,74 турбинтэй ажиллаж зуух, турбин
бэлтгэлгүй байлаа.

№
1

Нүүрсний зарцуулалт /ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/
Уурхай

Нэгж

Багануур

мян.тн

Бүгд

мян.тн

Шивээ-Овоо

мян.тн

Төлөв

Тухайн сарын

Гүйц

Зөрүү

Биелэлт

165.0

+10.0

106.5%

190.0

199.1

345.0

364.1

155.0

+9.1

+19.1

2
3

104.8%

4
5

105.5%

Мазутын зарцуулалт
3-р сард 100 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 71
тн-г түлж , 29 тн мазутын хэмнэлт гаргалаа.
Тайлант хугацаанд 4 удаагийн хүйтэн галлагаа
хийж 67 тонн, 1 удаагийн халуун галлагаанд 5 тонн мазут
зарцуулсан.

3

Үзүүлэлт

1 тн нүүрс нунтаглахад
зарцуулах цахилгаан

1 тн уур боловсруулахад
зарцуулах үлээлт соролтын
цахилгаан
1 тн тэжээлийн ус шахахад
зарцуулагдах цахилгаан
Эргэлтийн усны насосд
зарцуулагдах цахилгаан

Дулаанжуулалтын насосд
зарцуулагдах цахилгаан

3-р сар

Нэгж

Төлөв
28.76

28.48

кВтц / тн.уур

4.24

4.20

7.94

7.86

%

1.11

1.10

0.57

0.56

кВтц /
тн.нүүрс

кВтц /
тн.тэж ус

кВтц /
тн.сүлж.ус

Гүйц

Уур усны алдагдал			
Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн
усны зарцуулалтыг 0,49% - аар буюу 9779 тонноор хэмнэсэн.
Осмосын халаагч уурын зарцуулалт 229 тн байлаа. Өнгөрсөн
оны мөн үетэй харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн усны
зарцуулалт 5596 тонноор буурсан.
Үйлдвэрлэлийн алба

2022 ОНЫ 03-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2022 оны 3-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 7
бүртгэгдсэнээс зуух 6 удаа, турбин 1 удаа тус бүр зогссон.
Хүний буруутай үндсэн тоноглолын зогсолт гараагүй.

1

Зуух

2

Турбин

2022
оны 3-р
сар

Нийт зогсолт

2021
оны 3-р
сар

2022
оны 3-р
сар

2021
оны 3-р
сар

2022
оны 3-р
сар

2021
оны 3-р
сар

Саатал, гэмтлээр

1

1

2

2

1

1

2

2

6

6

1

1

3

2

2

2

3

2

9

7

-

Дүн

Бэлтгэлд

2022
оны 3-р
сар

2022
оны 3-р
сар

2021
оны 3-р
сар

№

Захиалгаар

2021
оны 3-р
сар

Хамгаалалтаар

Зогсолтын
шалтгаан

-

1

-

1

1

1

-

3

1

Үндсэн тоноглолын зогсолт болон туслах тоноглолд бичигдсэн актууд:
→ Тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн акт: ДХХАЦ-1 /5,697.3 мян₮/, ТЦ-1, ЗЦ-1, СХА-1, ЦЦ -1 /419.6 мян₮/, ТДЦ-1 /490.0 мян₮/,
НАХ-1 /7,896.00 мян₮/
бүгд-7 /14,502.9 мян₮/
- Мазут зарцуулалтын акт: ЗЦ-2 /48,656.6 мян₮/, ЦЦ-1 /4,168.3/			
бүгд-3 /52,824.9 мян₮/
- Тоног төхөөрөмж сэлбэг материал ашиглалтаас хасах акт: СХА-9, ЗЦ-1		
бүгд-10
Нийт 20 ширхэг /67,327.8 мян₮/ акт тогтоогдсон.

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

№

Цех нэгжүүд

2022 оны
3-р сар

2021 оны
3-р сар

2022 оны
3-р сар

2021 оны
3-р сар

2022 оны
3-р сар

Ажлын байрны
тоосролт (10 мг/м3)

2021 оны
3-р сар

Ажлын байрны
чийглэг (30-60%)

2022 оны
3-р сар

Ажлын байрны
халуун (12-30оС)

2021 оны
3-р сар

Дуу шуугиан
(85 дб)

1

ТДЦ

70.5

78.4

20.5

13.5

25.0

43.4

17.1

17.2

3

ТЦ

84.6

68.9

24.0

18.2

24.8

13.6

2

4
5

ЗЦ

81.6

82.6

22.3

25.8

27.0

20.3

10.1

10.1

! !

Хими

Механик

67.8

52.0

67.0

85.7

21.0

20.8

19.3

25.0

21.4

24.8

27.5
10.6

13.6

13.65

Тайлбар

Өмнөх оны
түвшинд байна.
Станцын дундаж
тоосролт

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ

№
1

Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн байдал

1
3

2
2

•
•
•
•

Хийгдсэн ажил

1. Хяналтын чиглэлээр

Гүйцэтгэл

Тайлбар

100%

18 нарядад сонголтоор хяналт хийсэн.

Урьдчилсан зааварчилгаа өгөгдсөн байдал

100%

17 хүнд цахимаар урьдчилсан зааварчилгаа өгсөн.

Ажлын байр өөрчлөгдсөн ажилтны
сургалтын талаар

100%

27 ажилтнаас шалгалт авсан.

Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал
Шинээр ажилд орж байгаа иргэний
сургалтын талаар

100%

10 удаа ажлын байранд хяналт хийсэн.

2. Сургалт, зааварчилгаа

100%

20 иргэнд урьдчилсан зааварчилгаа өгсөн.

3. Бусад ажлын талаар

“Ослын мэдээлэл даалгавар” бэлтгэн бүх нэгжүүдэд
танилцуулсан.
ХАБЭМТ -ийн эмнэлгийн үзлэг шинжилгээнд орох 90 хүний
нэрс гаргаж эмнэлгийн хэсэгт илгээсэн.
Үндсэн 7 цехийн ИТА, удирдлагуудад ISO45001:2018
стандартын хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл хийсэн.
2022 оны эрсдэлийн арга хэмжээний төлөвлөгөөг
хэлэлцүүлж батлуулсан.

•
•
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Гар утаснаас аюулыг мэдээлэх “ХАБ -ын бот” -ыг тестлэж
үзсэн.
Аваарийн нөөцөд хамаарах ажлын тусгай хувцас, хамгаалах
хэрэгслийн жагсаалт гарган СБХ-т өгсөн.

Хяналтын алба

ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

мэдээллийн эзэн нас барсан тохиолдолд тухайн хүний
хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах
зохицуулалтын талаар тусгаад байна. Мөн хэвлэл
мэдээллийн хэрэгсэл нийтийн эрх, ашиг сонирхлыг
хамгаалах, нийтэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор хүний
хувийн мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглан
болохоор орууллаа.

мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах
ойлголтыг нарийвчлан бусад улс орны жишигт
тулгуурлан нарийвчлан тодорхойллоо.
2. Хуулийн үйлчлэх хүрээг тогтоохдоо хүний хувийн
мэдээлэл
цуглуулах,
боловсруулах,
ашиглах,
аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой харилцааг
зохицуулахаар тусгаж, хувь хүн өөрт болон өөрийн гэр
бүлийн гишүүнд хамааралтай мэдээллийг цуглуулах,
боловсруулах, ашиглах, хувь хүн өөрийн өмчилж,
эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөдлөх болон үл хөдлөх
эд хөрөнгийг хамгаалах зорилгоор дүрс бичлэгийн
төхөөрөмж байршуулах, хувь хүн өөрийн өмчилж,
эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөдлөх болон үл хөдлөх эд
хөрөнгийг хамгаалах, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах
зорилгоор өөрийн биометрик мэдээллийг ашиглахтай
холбоотой харилцаанд уг хууль үйлчлэхгүй байхаар
тусгасан.
3. Хүний хувийн мэдээлэл цуглуулахад мэдээллийн
эзнээс зөвшөөрөл өгдөг байх, эсхүл хуульд заасан
үндэслэлээр хүний хувийн мэдээлэл цуглуулах,
боловсруулах, ашиглаж болох тохиолдлуудыг тогтоож
өглөө. Түүнчлэн мэдээллийн эзнийг тодорхойлох
боломжгүй болгож түүхийн болон шинжлэх ухааны
судалгаа,
шинжилгээний
зорилгоор
мэдээлэл
боловсруулах, ашиглах зохицуулалтыг оруулсан. Мөн

4. Хувийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад
мэдээллийн эзний эдэлж болох эрх, хүлээх үүргийг
тогтоож, тухайн эрх нь зөрчигдсөн тохиолдолд эрхээ
хамгаалуулах талаар оруулж өгсөн.
5. Мэдээлэл хариуцагч буюу мэдээллийн эзний
мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж, ашиглаж байгаа
этгээдийн мэдээллийн эзний өмнө хүлээх үүргийн
талаар тусгасан. Мэдээлэл хариуцагч болон түүний
үүргийг гэрээний үндсэн дээр шилжүүлж авч
байгаа боловсруулагчийн хүний хувийн мэдээлэл
хамгаалах талаар аюулгүй байдлын арга хэмжээ авах,
мэдээллийн эзэнд мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах,
ашиглахтай холбоотой мэдэгдэл, илэрсэн зөрчлийг
мэдэгдэх талаар оруулсан.
6. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах эрх бүхий

байгууллагыг тогтоож, энэ хуулийн хэрэгжилтийг
хянаж ажиллах чиг үүргийг тодорхой болгосон.
7. Дууны,
дүрсний,
дуу-дүрсний
бичлэгийн
төхөөрөмжийг байршуулах тохиолдол, дууны,
дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн системд тавигдах
шаардлага, хориглох, хяналт тавих зохицуулалтыг
тусгасан. Тухайлбал, ариун цэврийн өрөө, хувцас
солих өрөө, нийтийн үйлчилгээний газрын тусгай
зориулалтын үйлчилгээний өрөө, караоке, зочид
буудлын өрөө, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг
үзүүлэх хэвтүүлэн эмчлэх өрөө зэрэг хувь хүний
халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхэд илтэд халдахаар
байршилд дууны, дүрсний, дуу-дүрсний бичлэгийн
төхөөрөмж байршуулахыг хориглохоор заасан жишээг
дурдаж болно.
/Эх сурвалж: www.parliament.mn/
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СПОРТЫН МЭДЭЭ
1. 2022 оны Компанийн аварга шалгаруулах волейболын
тэмцээн 3-р сарын 11-12-ны өдрүүдэд Эрчим №1 спорт зааланд
амжилттай болж өнгөрлөө. Тус тэмцээнд эрэгтэй 8, эмэгтэй 6
багийн 100 гаруй тамирчид хурд хүчээ сорин өрсөлдлөө. Энэ
удаагийн тэмцээний онцлог гэвэл 2021 оны тэмцээний аварга
болон дэд аваргууд бүгд медальт байранд шалгарч чадаагүй бол
Зуухан цехийн эмэгтэй баг аваргын алтан медаль хүртэж 2021
оны тэмцээний амжилтаа ахиуллаа.
Эмэгтэй багуудаас:
1-р байранд Л.Ганболд даргатай Зуухан цех
2-р байранд Захиргаа хэлтэс
3-р байранд Д.Лувсанчүлтэм даргатай Турбин цех
Эрэгтэй багуудаас:
1-р байранд П.Баяр-Эрдэнэ даргатай Түлш дамжуулах
цех
2-р байранд Захиргаа хэлтэс

3-р байранд Л.Ганболд даргатай Зуухан цехийн багууд
шалгарч алт, мөнгө, хүрэл медалийн эзэд боллоо. Тэмцээний
шилдгүүдээр ТДЦ-ийн тамирчин Спортын мастер З.ЦэндАюуш, ЗЦ-ийн тамирчин Спортын мастер Б.Ууганчимэг нар
тодорч өргөмжлөл, цомын эзэд боллоо.
Волейболын тэмцээний үеэр спортын 7 төрөлт
тэмцээний нэгдсэн нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо.
Нээлтэнд компанийн Гүйцэтгэх захирал Ү.Төмөрхуяг, БҮЭДЗ
Б.Сандуйжав, НАЭДЗ Н.Мөнгөн болон цех нэгж, алба хэлтсийн
дарга нар хүрэлцэн ирлээ. Гүйцэтгэх захирал Ү.Төмөрхуяг
тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаанд дурдахдаа удахгүй
болох ЭХС-ын 100 жилийн ойд баг хамт олноороо манлайлах
шаардлагатай байгааг хэлээд бүх талаараа тусалж дэмжихээ мөн
дурдсан юм. Энэ үеэр Биеийн тамир спортын улсын хорооны
Хүндэт жуух бичиг болон БТСУХ-ны “Тэргүүний ажилтан
цол” тэмдгээр нэр бүхий 7 ажилтан шагнагдсан юм.

6

2. Захиргааны аварга нэгж шалгаруулах спортын
4 төрөлт тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж төрөл
тус бүрийн аваргууд болон, аварга нэгжээ тодрууллаа.
Тэмцээн дартс, ширээний теннис, сагсан бөмбөг,
волейболын төрлөөр явагдаж 4-р сарын 8-ны өдөр дүнгээ
гаргалаа.
№
1

2

3

4

Спортын төрөл

Эзэлсэн байр

Дартс

Ширээний теннис

Волейбол

Сагсан бөмбөг

9

ХААХ

XI

VIII

VI

I

26

IX

10

НАХ

III

VII

I

IV

15

II

11

ЭЗЦГ

II

IX

X

II

25

VIII

12

ААА

VI

XI

XII

VI

35

XII

Нэгжүүд

Алт

ҮА

Мөнгө

ЭЗЦГ

Хүрэл

НАХ

Алт

СХА-1

Мөнгө

ҮА

Хүрэл

СХА-2

Алт

НАХ

Мөнгө

ТЭЗХ

Хүрэл

ХА

Алт

ХААХ

Мөнгө

ЭЗЦГ

Хүрэл

ТЭЗХ

3. 4 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг Монголын
Олимп гэгддэг Монголын бүх ард түмний XV-р их наадам
энэ жил зохион байгуулагдахаар урьдчилсан шатны
тэмцээнүүд нь явагдаад эхэлсэн билээ. Энэ удаагийн
олимпод "ДЦС-4" ТӨХК-ийн Эрчим эрэгтэй, эмэгтэй
багууд хүч сорихоор бэлтгэл сургуулилтаа базааж байна.
Эрчим эрэгтэй багийн тамирчид Баянгол дүүргийн БТСын газраас оролцох бол Эрчим эмэгтэй баг Хэнтий
аймгийн нэрийн өмнөөс оролцохоор болж 4-р сарын 9-10
өдрүүдэд эрх олгох тэмцээндээ амжилттай оролцож Зүүн
бүсийн тэмцээнд оролцох эрхээ өвөртөллөө. Ирэх
өдрүүдэд эрэгтэй баг эрх авах тэмцээндээ оролцох юм.
Дашрамд дуулгахад Эрчим эмэгтэй баг маань МВХ-ны
дээд лигийн хошой мөнгөн медальт Хобби Эйс багийн
тамирчдаар хүчээ зузаатгасан билээ. Үүнд: Л.Хосбаяр   /
холбогч/, Г.Хонгорзул, Б.Энхзаяа, Б.Ану, Б.Цолмон гэх
мэт өнөө цагийн шилдэг тамирчдаар бүрэлдэхүүнээ
зузаатгасан юм.

№

НЭГЖИЙН
НЭР

ДАРТС

ШИРЭЭНИЙ
ТЕННИС

ВОЛЕЙБОЛ

САГСАН
БӨМБӨГ

НИЙЛБЭР
ДҮН

БАЙР

   Нийлбэр дүн тодруулахад 13 оноогоор Б.Батзориг
даргатай Үйлдвэрлэлийн алба шилжин явах цомын эзэн
болсон юм.

1

ЗХНА

X

X

VII

VI

23

VII

2

ХА

VII

IV

III

V

19

V

3

ҮА

I

II

V

V

13

I

4

ЗА

IV

III

IX

V

21

VI

5

СХА

V

I

IV

V

15

III

6

БМА

XII

V

XI

VI

34

X

7

СБХ

IX

XII

VIII

VI

34

XI

8

ТЭЗХ

VIII

VI

II

III

19

IV

Биеийн тамирын заалны зохион байгуулагч Б.Даринчулуун
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СҮРЬЕЭ ӨВЧИН
Монгол улсын хэмжээнд сүрьеэгийн өвчлөл 10000 хүн
амд 10.1 хувийн тоон үзүүлэлттэй байгаа. Манай улс сүрьеэгийн
тархалт өндөртэй орны нэг бөгөөд жилд шинээр 3000 гаруй хүн
сүрьеэгээр өвчилдөг. Үүний 12 хувь нь хүүхдүүд байна. Хүүхэд
залуучуудын дунд сүрьеэгийн өвчлөл өндөр байгаа нь нийгэмд
сүрьеэгийн халдварлалт идэвхтэй явагдаж байгааг харуулж байна.
Манай улсад жил бүр бүртгэгдэж буй нийт сүрьеэгийн өвчлөлийн 60 гаруй
хувь нь Улаанбаатар хотод бүртгэгдэж байгаа бөгөөд өвчлөлийн 70 орчим
хувь 15-44 насны өсвөр үе болон ид ажил хөдөлмөрийн насны хүмүүс эзэлж
байна. Улсын хэмжээнд хүүхдийн сүрьеэгийн өвчлөл сүүлийн жилүүдэд
нэмэгдэж байна. 2021 онд сүрьеэгийн 2364 тохиолдол бүртгэгдсэний 317
нь 0-15 насны хүүхэд буюу нийт бүртгэгдсэн тохиолдлын 12,3 хувийг хүүхэд
эзэлж байна.
Сүрьеэ нь Mycobacterium tuberculosis хэмээх нянгаар үүсгэгддэг
амьсгалын замын халдварт өвчин юм. Нян нь ихэвчлэн уушгийг гэмтээдэг.
Гэхдээ сүрьеэгийн нян бөөр, нуруу, тархи, булчирхай, яс зэрэг биеийн аль ч
хэсгийг гэмтээж болдог.
Халдварлах зам:
Амьсгалын замаар халдварлана. Халдвартай хэлбэрийн сүрьеэтэй
хүн ярих, ханиах, найтаахад эдгээр нянгууд агаарт цацагдаж түүний ойр
орчимд байсан хүн энэхүү агаараар амьсгалснаар халдвар авна. Сүрьеэгийн
халдвар авсан хүн бүр сүрьеэгээр өвчилдөггүй. Энэ нь тухайн хүний
дархлалын тогтолцоотой холбоотой байдаг.
Халдварын эрсдэл:
Сүрьеэ хаа сайгүй байдаг. Хэн ч сүрьеэгийн халдвар авч болох ч
эрсдлээр нь зэрэглэж үзвэл халдвартай хэлбэрийн сүрьеэтэй өвчтөнтэй хамт
амьдардаг хүмүүс 100%, хамаатан садан, найз нөхөд, хамт ажиллагсад 10%,
холын хавьтал 1% байдаг байна.
Илрэх шинж тэмдэг:
• 2 долоо хоног, түүнээс дээш хугацаагаар ханиалгах
• Цээжээр өвдөх
• Цустай буюу цэртэй ханиалгах (уушигны гүнээс цэртэй ханиалгах)
• Ядарч сульдах
• Турах
• Хоолонд дургүй болох
• Халуурах /өндөр биш халуурах, бие зарайх/

Улаанбаатар хот
БГД, 20-р хороо
Эрчим хүчний гудамж

• Шөнө хөлрөх
Эдгээр шинж тэмдгүүдээс илэрвэл сүрьеэгээр өвчилсөн байж болзошгүй тул
өрх, сумын эмч, харьяа аймаг дүүргийн сүрьеэгийн диспансерт очиж үзүүлэн
оношоо тогтоолгох шаардлагатай.
Шинжилгээ:
• Цээжний рентген зураг
• Туберкулины сорил
• Цэрний шинжилгээ
Урьдчилан сэргийлэлт:
Өвөрмөц урьдчилан сэргийлэлт - БЦЖ вакцин - Сүрьеэгийн эсрэг
вакцин БЦЖ вакцины 1-р тунг шинээр төрсөн нярайд 24-48 цагийн дотор,
2-р тунг 8 настайд тарина. Хүүхдийг вакцинд хамруулснаар тэднийг үхэлд
хүргэдэг сүрьеэгийн хүнд хэлбэрүүдээс 90 хүртэл хувиар хамгаалж чадна.
Сүрьеэгийн халдвар авахаас урьдчилан сэргийлэх - Уушигны
халдвартай хэлбэрийн сүрьеэтэй өвчтөнг эрт илрүүлж бүрэн төгс эмчлэх нь
бусдад халдвар тараахаас сэргийлэх хамгийн үр дүнтэй арга юм.
Сүрьеэгийн халдвар авсан хүн сүрьеэгээр өвчлөхөөс урьдчилан
сэргийлэх гэсэн хэлбэрүүдтэй.
Эмчилгээ:
Сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээг эмчийн зааврын дагуу тасралтгүй зөв
горимоор нь хийлгэсэн тохиолдолд сүрьеэ төгс эдгэрдэг өвчин. Сүрьеэ нь
нэг л өвдсөн бол дахин өвддөггүй зарим нэгэн халдварт өвчинтэй адилгүй.
Хэдийгээр өвчлөөд эмчилгээ хийлгэн эдгэрсэн ч дахин өвчлөх магадлалтай.
Иймээс амин дэм, тэжээллэг сайтай хоол хүнс хэрэглэх, ажил, амралтаа
зохицуулах, харанхуй чийгтэй орчин хүйтэн нөхцөлд ажиллахаас зайлсхийх,
өрөө тасалгаагаа байнга агааржуулж нар, салхи оруулах, биеийн эсэргүүцлээ
сулруулахгүй байх, архи тамхи зэрэг хорт зуршлаас татгалзах нь өвчин
дахихаас сэргийлэхэд тустай. Сүрьеэ өвчний эмчилгээг дутуу буюу буруу
хийснээс эмэнд дасалтай сүрьеэ өвчин үүсдэг байна. Энэ нь эмчлэхэд
ярвигтай, хүндрэл үүсгэдэг, эдгэрэх боломж багатай эмгэг юм.
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