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Агуулга

• Агуулга
• Тархвар зүйн нөхцөл байдал
• Эрсдэлийн үнэлгээ
• Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа
• ДЭМБ-ын хариу арга хэмжээ
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Одоогийн нөхцөл байдал
• БНХАУ

– Ухань хот: 571 тохиолдол (6 нас баралт)

– Бээжин хот: 5 (Бүгд Ухань хотод зорчсон түүхтэй)

– Гуандонг муж: 14 (12 нь Ухань хотод зорчсон түүхтэй, 4 нь хүнд
тохиолдол, 2 нь амь тэнссэн байдалтай)

– Шанхай: 1 (Ухань хотод зорчсон түүхтэй)

• Бүртгэгдсэн тохиолдол нь дээрх хотод зорчсон түүхтэй буюу өвчтэй
аялагчтай ойрын хавьталтай байсан улс орнууд:

– Тайланд: 4 

– Япон: 1 

– БНСУ: 1

– Тайвань: 1

– АНУ: 1

– Hong Kong; 1                                                    Бүгд 581

• Ухань хотоос гадна бүртгэгдсэн бүх тохиолдол тухайн хотод зорчсон
түүхтэй
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WHO Region

Country, territory, area Case numbers Deaths

Western Pacific Region China – Beijing Municipality 10

China – Chongqing City 5

China – Guangdong 26

China – Henan Province 1

China – Hubei Province (incl. 

Wuhan City)

375 9

China – Hunan Province 1

China – Jiangxi Province 2

China - Macau SAR 1

China – Shandong Province 1

China – Shanghai 

Municipality

9

China – Sichuan Province 2

China – Taiwan 1

China – Tianjin 2

China – Kunming, Yunnan 

Province

1

China – Zhejiang Province 5

Japan – Kanagawa 1

Republic of Korea – Incheon 1

South-East Asia Region Thailand – Bangkok 4

Region of the Americas USA – Washington State 1

TOTAL 449 9
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Үүсгэгч

• 2020 оны 1-р сарын 7-ны өдөр БНХАУ-ын Ухань хотод уушгины

хатгалгааны тохиолдлуудад Шинэ Коронавирус (2019-nCoV)

илэрсэн. 1-р сарын 12-нд генетик дарааллыг тодохойлсон

• Одоогийн байдлаар энэхүү Шинэ Коронавирус нь 2В бүлгийн β

CoV болохыг илрүүлээд байна.

• Энэхүү Шинэ Коронавирус нь SARS-CoV-той нэлээд ойролцоо

• Зоонозын гарал үүсэлтэй байж магадгүй; эх уурхай нь

тодорхойгүй
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Тархвар зүй
• Анхны тохиолдол 2019 оны 12 сард тодорхойлогдсон

• 283 лабораторийн батлагдсан тохиолдол (9 нас баралт)

• Ихэнх нь эрэгтэй, 26-78 настай, (медиан нас 53)

• “Huanan” далайн гаралтай бүтээгдэхүний хүнсний зах: 68%

• Халдвар бүртгэгдсэн нөхцөл байдал:

– Хүн ам: алаг цоог, өртөлт тодорхойгүй

– Гэр бүл: Халдвар авсан гэр бүлийн гишүүнтэй ойрын

хавьталтай

– Эрүүл мэндийн байгууллага: Өвчтөн ба эрүүл мэндийн ажилтан
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Тархвар зүй

• Хүнээс хүнд дамждаг болох нь батлагдсан

– Эрүүл мэндийн ажилтанд халдвар дамжсан нь уг нотолгоог

баталж байна

– Ухань хотод зорчоогүй хүмүүст өвчлөл бүртгэгдсэн

• Цаашид хүнээс хүнд дамжих халдварын талаар бүрэн

мэдээлэл, цар хүрээг тогтооход тархвар зүйн мэдээллийн

нарийвчилсан дүн шинжилгээ шаардлагатай
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Эмнэл зүйн шинж тэмдэг

• Бүх тохиолдолд амьсгалын замын шинж тэмдэг илэрсэн

– Хөнгөн хамрын ханиадны шинж тэмдэгээс хүнд хэлбэрийн

уушгины хатгалгаа хүртэл

– Одоогоор вирусийн өвөрмөц эмчилгээ байхгүй

• 41 тохиолдлын эмнэл зүйн илрэл нь:

– Халуурах 98%

– Ханиах 86%

– Сульдах 37%

– Цэр гарах 34%

– Цээжээр таагүй оргих 27%

– Амьсгал давчдах 15%
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Ухань хотын дотоодын нислэг
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Ухань хотын дотоодын төмөр зам
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Ухань хотын олон улсын нислэг
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Үйл явдлын хураангуй
Өдөр Үйл явдал

2019.12.31 Ухань хотын ЭМ-ийн зөвлөл вэб сайтаараа дамжуулан олон нийтэд

зарласан

2020.01.01 ДЭМБ дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахаар БНХАУ-ын Үндэсний ЭМ- ийн

Зөвлөлд хандсан

2020.01.03 БНХАУ-ын Үндэсний ЭМЗ-ийн албан тушаалтнууд Ухань хотын ЭМЗ-өөс

гаргасан мэдэгдлийг баталгаажуулж, ДЭМБ-ын суурин төлөөлөгчийн

газартай уулзсан. Энэ хугацаанд ДЭМБ-аас илрээд байсан 44 тохиодлын

талаар мэдээлэл хийсэн

БНХАУ-ын Үндэсний ЭМЗ-ийн албан тушаалтнууд тухайн өдрийн хурлын

мэдээлэлтэй уялдуулан Ухань хотын ЭМЗ-ийн вэб сайтад 2 дахь албан

мэдэгдлийг хийв.

2020.01.05 ДЭМБ-аас гишүүн орнуудад болон олон нийтэд хандаж анхны мэдээллийг

гаргасан. БНХАУ-ын Үндэсний ЭМЗ-ийн албан тушаалтнууд Ухань хотын

ЭМЗ-ийн вэб сайтад 3 дахь мэдэгдлийг хийхдээ халдварын тохиолдол 59

болж нэмэгдсэн бөгөөд үүсгэг ч нь SARS, MERS-ийн аль нь ч биш болохыг

тэмдэглэсэн

2020.01.08 Wall Street сэтгүүлд шинэ Коронавирүсийн халдварын талаар нийтлэгдсэн

2020.01.09 Хятадын засгийн газраас нэмэлт мэдээлэл хийсэн. Ухань хотын эмнэлэгт

эмчлүүлж байсан уушгины хатгалгаатай өвчтөнөөс Шинэ коронавирусийг

эхний шатанд илрүүлсэн.
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Үйл явдлын хураангуй
Өдөр Үйл явдал

2020.01.09 ДЭМБ-ын НДББ-ийн газраас хэвлэл мэдээллийн сувгуудаараа дамжуулан

шинэ мэдээлэлд үндэслэн мэдээлэл хийж, үүсээд буй нөхцөл байдлыг бүрэн

дүүрэн ойлгохын тулд дэгдэлтийн тархвар зүй, эмнэл зүйн зураглалыг илүү

нарийвчлан судлах шаардлагатай байгааг сануулсан.

2020.01.10 ДЭМБ-аас гишүүн орнуудад зориулан аялал, жуулчлалтай холбоотой ба

ерөнхий удирдамж гаргаснаа албан ёсны цахим хуудсандаа нийтэлсэн.

2020.01.11 Хятадын эрх баригчид нэмэлт мэдээлэл гаргаж, тохиолдлын тоог 59-өөс 41

болгож шинэчилсэн ба нэг нас баралт гарсныг мэдэгдсэн. Мөн тэд

үүсгэгчийн геномын бүрэн дарааллыг ДЭМБ болон GISAID-р дамжуулан

олон нийтэд ил болгосон.

2020.01.12-13 Хятадын ЗГ-аас Ухань хотын ЭМЗ-ийн цахим хуудсаар дамжуулан ээлжит

шинэ мэдээлэл хийж, тохиолдлын тоо, болон шинжилгээтэй холбоотой

мэдээллийг хуваалцсан.

Тайланд улсын ЭМЯ-ны холбогдох албан тушаалтнууд хэвлэлийн бага хурал

хийж Ухань хотоос ирсэн хүнд Шинэ Коронавирусийн халдвар илэрсэн

болохыг мэдээлсэн

2020.01.15 Японы ЗГ-аас Ухань хотоос ирсэн хүнд Шинэ Коронавирусын халдвар

батлагдсан болохыг ДЭМБ-д мэдээлсэн. Хятадын зүгээс 2 дахь нас баралт

гарсныг болон шинжилгээтэй холбоотой шинэ мэдээлэл хийсэн
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Үйл явдлын хураангуй
Өдөр Үйл явдал

2020.01.17 Хятад дахин 4 шинэ тохиолдол Ухань хотод бүртгэгдсэн болохыг

мэдээлсэн. Тайланд 2 дахь батлагдсан тохиолдол бүртгэгдсэн нь

Ухань хотоос ирсэн хүнд оношлогдсон гэж мэдээлсэн.

2020.01.19 Хятад Ухань хотод 17 шинэ тохиолдол нэмэгдэж, БНХАУ-д бүртгэгдсэн

нийт тохиолдол 62 болсныг мэдээлсэн.

2020.01.20 Ухань хотод нас баралтын 3 дахь тохиолдол бүртгэгдэж нийт

батлагдсан тохиолдол 198 болсныг Хятадын эрх баригчид мэдээлсэн.

Ухань хотын гадна Бээжин, Шэнзэн, Шанхай хотуудад шинэ

тохиолдлууд бүртгэгдэж эхэлсэн.

Мөн БНСУ-д Ухань хотоос ирсэн аялагчид халдвар батлагдсан.

Хятадын эрх баригчид халдвар хүнээс хүнд дамжиж байгааг

мэдэгдсэн.

2020.01.21 Дэлхий даяар нийт 298 тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд 6 өвчтөн нас

барсан, Хятадын Тайваньд батлагдсан шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн.
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Эрсдэлийн үнэлгээ
• ДЭМБ нь дараах шалтгаанаар БНХАУ-ыг үндэсний түвшинд өндөр эрсдэлтэй

гэж үзэж байна:

– Үүсгэгчийг тогтоосон хэдий ч үндэсний хэмжээнд эрсдэл өндөр хэвээр байна.

Учир нь:

– Шинэ төрлийн Коронавирусийг илрүүлэх нэмэлт шинжилгээ шаардлагатай

– Халдвар дамжих зам, тархвар зүй, лаборатори болон эмнэл зүй, хянах арга замын
талаар мэдээлэл хязгаарлагдмал байгаа

– Хүнээс хүнд халдвар дамжин халдварладаг

– Эрүүл мэндийн ажилтан өвчилсөн болох нь мэдээлэгдсэн (15)

– Халдвар дамжих бусад зам одоогоор тодорхойгүй

– Ухань хот нь дотоодын усан болон газрын тээврийн томоохон төв бөгөөд олон
улсын нисэх онгоцны буудалтай нь халдвар БНХАУ-ын бусад хэсэг болон бусад
улс оронд тархах боломжийг нэмэгдүүлж байна. Уханий олон улсын нисэх онгоцны
буудлаас Зүүн Өмнөд Ази, Европ, Хойд Америк, Ойрхи Дорнодруу нислэг
үйлдэгддэг.

– Хятадын цагаан сартай холбоотойгоор 1 сарын сүүлийн долоо хоногт хүн амын
шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдсэнээр халдвар бусад муж, хотуудад дамжих
эрсдэлтэй

• ДЭМБ бүсийн түвшинд дунд эрсдэлтэй, дэлхийн хэмжээнд бага эрсдэлтэй
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Тулгамдаж буй асуудал

• Хурдацтай өөрчлөгдөж байгаа, яаралтай, нарийн нийлмэл нөхцөл

байдал

• Хэд хэдэн тодорхойгүй зүйлс байна

– Хилийн нэвтрэн орох цэгт шаардлагагүй арга хэмжээ авах асуудал

– Хятадын цагаан сартай холбоотойгоор дотоодод болон олон улсын

хүн амын шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдсэнээр газар зүйн тархалтын

эрсдэл нэмэгдэх боломжтой

– Халдвар дамжих зам зэрэг тархвар зүй, лабораторийн мэдээлэл

хязгаарлагдмал байгаа нь хариу арга хэмжээ, мэдээлэл

сурталчилгааны үйл ажиллагааг хүндрүүлж байна

– Халдвар үүсгэх өртөлт

– Халдварлалтын зэрэг



HEALTH

programme
EMERGENCIES

Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн үүрэг

• Дэлхийн хэмжээнд эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хангах хууль эрх зүйн

баримт бичиг

• Нийгмийн эрүүл мэндэд ноцтой нөлөө үзүүлж болзошгүй бүхий л үйл

явдлыг илрүүлэх, үнэлэх, мэдээлэх, хариу арга хэмжээг бэхжүүлэх

• Нийгмийн эрүүл мэнд/эдийн засгийн үр дагаварыг багасгах

• Хэрэгжилт нь дараах зүйлсээс хамаарна:

– Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн талаар мэдлэг, бэлэн байдал

– Үндсэн чадавх

– Олон улсын түвшинд сэрэмжлүүлэх, үнэлгээ, хариу арга хэмжээ авах

тогтолцоотой байх
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Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн дагуу

ДЭМБ-д мэдээлэх 

• Мэдээлэх:

– Нийгмийн эрүүл мэндэд ноцтой нөлөө үзүүлж болзошгүй бүх

үйл явдал

– Мэдээллийг үнэлснээс хойш 24 цагийн дотор

• Үргэлжлүүлэн мэдээллээр хангах:

– Цаг тухай бүрт, үнэн зөв, хангалттай дэлгэрэнгүй байх

– Эрсдэлийн үнэлгээ, тохиолдлыг тодорхойлолт, эмнэл зүйн

менежментийн удирдамжийг гаргахад дэмжлэг үзүүлэх
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тархалт
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Ли Бин, Эрүүл мэндийн үндэсний комиссын дэд дарга

• "Вирусын халдвар дамжих замыг бүрэн тогтоогоогүй байгаа ч
вирусын мутаци, цаашлаад тархах эрсдэлтэй байна"
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ХЯТАДЫН ЗАСГИЙН 

ГАЗРААС АВЧ БУЙ АРГА 

ХЭМЖЭЭ
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Хятад улс

• Бүх мужид идэвхтэй тандалтаар тохиолдлыг илрүүлж байна

• 2020 оны 1 сарын 14-с 35 халуун хэмжгч төхөөрөмжийг онгоцны

буудал, төмөр зам, хот хоорондын зорчигч тээвэр, усан

боомтуудад байрлуулсан

• Уханьд идэвхтэй/эргэмж судлагаагаар тохиолдлыг илрүүлэх

• Хуананы Далай гаралтай бүтээгдэхүүний хүнсний захыг 2020

оны 1 сарын 1-нд хааж орчны халдваргүйтгэл хийсэн

• Хүнсний захын хяналт шалгалт

• Хүн амын сургалт сурталчилгаа
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Тайланд

• Хилийн тандалт Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket 

and Krabi онгоцны буудалд 2020 оны 1 сарын 17-нд эхэлсэн

• 1 сарын 3-20 хооронд  116 нислэг, 18,383 зорчигч болон нисэх 

багт амьсгалын замын халдварын тандалт хийсэн 

• Шуурхай удирдлагын төв идэвхжилийн 2 дугаар зэрэгт шилжсэн 

• Эрсдэлийн харилцаа холбооны удирдамж гарсан 

• Зөвөлгөө өгөх нээлттэй утас
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Япон

• Орон нутгийн ЭМБ-д хавьтлын судалгаа, тарвар зүйн судалгааг 

хийж байна 

• 1 сарын 20-ны байдлаар 41 хавьталд судалгаа хийгдсэн, 37 

шинж тэмдэг илрээгүй 

• 1 сарын 16-наас бүх түвшинд хариу арга хэмжээг уялдуулах 

шийдвэр 

• АЗХХ шинжийн тандалт эрчимжүүлэх 

• Халдварт өвчний үндэсний төв (ХӨҮТ) тархвар зүй, хавьтлын 

судалгааг хийж байна

• 1 сарын 7-ноос хилийн нэвтрэх цэгт тусгаарлах, тандалт үзлэг 

хийх 

• 1 сарын 16-нд ХӨҮТ nCoV шинэ коронавирусийн PCR проб 

гаргаж авсан
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БНСУ

• Хавьтлын, тарвар зүйн судалгаа

• Гамшгийн идэвхжлийн түвшинг цэнхэрээс шар (1 дүгээр түвшин) 

буюу 2 дугаар зэрэгт шилжүүлсэн

• 1 сарын 3-наас ЭМБ-д хатгааны тандалтыг эрчимжүүлсэн

• 1 сарын 3-наас Wuhan-аас ирж буй зорчигчдод тандалт, 

тусгаарлах арга хэмжээ авч эхэлсэн 

• Эрсдэлийн харилцаа холбоо
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ДЭМБ ЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
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Тохиолдлын удирдлагын тогтолцоог 

идэвхжүүлсэн
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ДЭМБ-аас авсан арга хэмжээ

• Өвчлөл бүртгэгдсэн улс орнуудтай мэдээлэл солилцож нөхцөл

байдлыг хянаж байгаа

• Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн үндэсний зохицуулагч

байгууллагаар дамжуулан мэдээлэл солилцох, эрсдэлийн

үнэлгээ

• Мэдээллийг ОУЭМД-ийн зохицуулагчийн үйл явдлын

мэдээллийн сайт, олон нийтийн сүлжээ, хэвлэлийн мэдээ, веб

хуудас зэргээр солилцож байна

• ДЭМБ-ын 3 түвшинд ТУТ идэвхжүүлсэн
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ДЭМБ ын хариу арга хэмжээ
Удирдлагын баг

• ТУТ, Шуурхай удирдлагын төвийг 3 түвшинд идэвхжүүлсэн 

• Хүний нөөцийн дайчлах төлөвлөгөө – богино хугацааны 

хэрэгцээг тодорхойлсон 

• Мэдээллийг суурин төлөөлөгчид, багийн ахлагч, бусад бүсэд 

мэдээлэл дамжуулах

• Хэдэн боломжит хувилбараар хариу арга хэмжээний стратеги 

төлөвлөгөө

• Хэвдэлийн мэдээ, мэдэгдэл
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ДЭМБ-ын хариу арга хэмжээ

- Мэдээлэл, төлөвлөлтийн баг 

• Эрсдэлийн түргэвчилсэн үнэлгээ (1 сарын 5-нд)

• Өдөр тутмын мэдээлэл EIS, DON 

• ОУЭМД-ийн зохицуулагч байгууллагатай хамтарсан эрсдэлийн 

үнэлгээ 

• Үйл явдлын мэдээллийн цахим самбар 

• Үйл явдалд суурилсан тандалтыг 

• Цагийн байдал, нөхцөл байдлын үнэлгээний тайлан



HEALTH

programme
EMERGENCIES

ДЭМБ-ын хариу арга хэмжээ

- Хариу арга хэмжээний баг: удирдамж, аргачлал

• Удирдамж, заавар, аргачлал боловсруулах 

– Төлөвлөх зорилгоор сценари, стратегийн зорилт 

– Хариу арга хэмжээний стратеги төлөвлөгөө 

– nCoV үндэсний чадавхийг үнэлэх аргачлал, шалгуур

– Тандалт, тохиолдлын тодорхойлолт

– Лабораторийн удирдамж

– Халдварын хяналт, сэргийлэлт

– Тохиолдлын удирдлага, эмчилгээ 

– Эрсдэлийн харилцаа холбоо 

– Өвчний талаар мэдээллийн багц
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ДЭМБ-ын хариу арга хэмжээ

- Хариу арга хэмжээний баг: Лаборатор

• Ихэнх орон коронавирусийг оношлох чадахи бүрдсэн

– Бруней, Камбож, Лаос, Монгол, Филиппин, Вьетнам

– Зарим лаборатор лавлагаа үйлчилгээ үзүүлэх чадавхитай 

• Австрали, Япон, Хон Конг, БНСУ, Макао, Сингапур, 

Америкийн Өвчин судлалын төв

• Шинэ праймер/урвалж/хяналт хийхэд Австрали, Япон туслахаа 

илэрхийлсэн 

• “Багц удирдамж” боловсруулж байна
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ДЭМБ-ын хариу арга хэмжээ

- Хариу арга хэмжээний баг: Лабораторийн бэлэн байдал

• Коронавирусийн молекул, серологийн тест 

хийх чадавхи 

– Урвалж бодис

– Тоног төхөөрөмж, сургагдсан боловсон 

хүчин, заавар журам

• Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагаа 

– Лаборатор сорьцыг цуглуулах, 

хадгалах, тест аюулгүй хийх 

– Дэд бүтэц, ХХХ, заавар журам

– Биоаюулгүй ажиллагааны сургалт хийх
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ДЭМБ-ын хариу арга хэмжээ

- Хариу арга хэмжээний баг: Лабораторийн бэлэн 

байдал

• Сорьц цуглуулах, зөөвөрлөх журмын хэрэгжилтийг хянах

– Сорьц цуглуулах материал, сургагдсан боловсон хүчин, 

заавар журам

– Сертификат, ачаа тээврийн компанитай гэрээ 

– Сорьц зөөвөрлөх хайрцаг 

• Лавлагаа лабораторт сорьц шинжлүүлэх зохицуулалт байгаа 

эсэх   

• Лабораторийн чадавхийг дайчлах төлөвлөгөө
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ДЭМБ-ын хариу арга хэмжээ

-Хариу арга хэмжээний баг: Эрсдэлийн харилцаа холбоо

• Хэвлэлийн мэдээ, тойм, мэдэгдэл

• Эрсдэлийн харилцаа холбоо, олон нийтийг оролцуулах стратеги

• Хэвлэлийн тандалт

• Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа 
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ДЭМБ-ын хариу арга хэмжээ

- Ложистик хангамжийн баг

• ХХХ-ийн нөөц, яаралтай үед хуваарилахад бэлтгэсэн

• HQ хамтран коровируст зориулсан өвчний багц Use revised 

scenarios to type and quantify PPE.

• Мэдээлэх солилцох цахим сан
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ДЭМБ-ын хариу арга хэмжээ

- Уялдаа холбоо, түншлэлийн баг

• OIE, FAO-тай хамтын ажиллагаа 

• GOARN, ДЭМБ-ын хамтын ажиллагааны төв, НҮБ 

• Тохиолдлын менежмент, лабораторийн сүлжээг 

идэвхжүүлэх

• Нөөцийг дайчлах 
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ДЭМБ-ын хариу арга хэмжээ

- Санхүү, захиргааны баг

• Шаардлагатай санхүүгийн нөөцийг гаргах 

• Орчуулганы зардлыг гаргах

• Хүний нөөцийг дайчлах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зардал 
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бэлтгэл
1. Орон нутгийн хэмжээнд өвчний

тандалтын системийг

өргөжүүлж, сайжруулах

2. Шуурхай хариу арга хэмжээ

авахын тулд шийдвэр гаргах

системийг бэхжүүлнэ

3. Илүү үр дүнтэй харилцах

4. Мал амьтан, хүний эрүүл

мэндийн салбарын хамтын

ажиллагааг улам бүр

бэхжүүлнэ

5. Улс хоорондын хамтын 

ажиллагаа, уялдаа холбоог 

бэхжүүлсээр байх болно
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МОНГОЛ УЛСАД

Монгол улсын шадар сайдын А\08 тоот тушаал 2 удаа RA

• Эрсдэлийн түвшин “Дунд”, Идэвхжлийн I зэрэг

ХӨСҮТ-ийн ШУН идэвхжиж байна.

• Орон нутгийн байгууллагууд,

• мэргэжлийн ангиудын тохиолдлын удирдлагын тогтолцоо идэвхжиж

төлөвлөгөөний дагуу өөрийн нөөц бололцоог ашиглаж ажиллана.

• Төрийн захиргааны төв байгууллагуудыг мэдээллээр хангах

• Хяналтын арга хэмжээ

• Хилийн нэвтрэх цэгийн хяналт

• Тусгаарлах өрөө

• Эрүүл мэндийн байгууллагуудын бэлэн байдал

• Сургалт, сурталчигаа (24 цагийн утас, мэдээлэл, гадаад, дотоод,

хэвлэлийн мэдээлэл шүүх, хяналт, тандалт)

• ХСХ-ын арга хэмжээнүүд г.м


