
 

Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Судалгаа – ТАЙЛБАР ТОЛЬ 
 

Хувилбар 2.0 2017 оны 1-р сарын 26-ны ТӨСӨЛ 7-ийн 1-р хуудас 

1. Бидний Нийгмийн хамгийн давуу хүчтэй зүйл юунд орших вэ? 

a) Нийгмийн хүч чадал Манай нийгэм орчны Арлингтонд бат бөх ба эрүүл орчин 
нийгмийг бүрдүүлж өгч буй шинж чанарууд 

b) Нийгэмд дагнах боломжууд Иргэний нэгдэлүүд, комисууд, зөвлөлийн хэсэг ба нээлттэй 
засгийн газрын процесус зэрэг иргэний боломжуудыг 
оруулж өгдөг, олон нийтийн үйл ажиллагаа мэт нийгмийн 
боломжууд, дагалдах оршин суугчдад сайн дураар туслах 
гэх боломжууд олгох гэх мэт. 

c) Нийгэм, соёл ба эдийн засгийн 
төрөлжилтийг тавтай хүлээж авна. 

Засгийн газар, хөршлөл, ажлын тохиргоо, сургууль, 
ресторан, дэлгүүрүүд гэх мэтийг оруулна.  

d) Хүмүүсийн суурь хэрэглээнд тохирно 
(хоол хүнс, орон сууц, хувцас)  

Бусад зүйлийг оруулна (засгийн газар, төрийн бус 
байгууллагууд, шашинд суурилсан бүлгэмүүд  
гэх мэт), үүнд, тахир дутуу хүмүүс , янз бүрийн төрлийн 
орлоготой, яс үндэс, хэлтэй, хямралын үеийн хүмүүс  
ба дэмжлэг өгөх хэрэгцээтэй хүмүүс орно. 

e) Нийгмийн хүн бүрд хүрэлцээтэй ба 
эрүүл хүнс хэрэглэх (шинэ жимс ба 
ногоо) 

Эрүүл хүнсээр хангах боломж ба эрүүл хүнс худалдаалдаг 
дэлгүүр рүү очиж чадах боломж гэх хоёр зүйлийг агуулна. 

f) Хүн бүрт хүрэлцээтэй орон  
сууц  

Замын хөдөлгөөн, хажуугийн явган хүний зам, гэрэл  
ба гарц зэргийг оруулна, олон нийтийн тээврийн хэрэгсэл 
хүртэцтэй байх, аюулгүй ба хэрэглэхэд боломжийн замууд, 
дугуйн замууд, гарцууд гэх мэт. 

g) Хүн бүрт эрүүл мэндийн  
тусламж хүргэх  

Эрүүл мэндийн даатгалын эрх авах, чадвар, үйлчилгээ авах 
боломжтой байх, газар зүйн байршил ба эрүүл мэндийн 
тусламж үзүүлэх сонголтууд гэх мэт. 

h) Бүгдэд боловсрол олгох боломж Хүн бүрд сургуулийн өмнөх, дунд сургууль, колеж болон 
ахлах сургуулийн гэх бүх түвшинд боловсрол олгох 
боломжийг өгөх орно. 

i) Хүүхэд өсгөх сайн байр  Сургуулийн чанар, өдрийн тусламжийн сонголт, сургуулийн 
дараах хөтөлбөрүүд, чөлөөт цаг өнгөрүүлэх боломжууд, 
аюулгүй байдал, соёл ба нийгмийн боломжууд гэх мэт. 

j) Өндөр настан байрлах сайн байр Өндөр настангуудад зохицох эерэг байр сууцууд, удаан 
хугацаагаар байрлах байнга оршин суух байр, гэрийн 
дэмжлэгтэй, эрүүл мэндийн байгууллагууд руу тээвэрлэх 
боломжтой, сүм, худалдаа хийх, өдрийн асрамжийн газар, 
чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх боломжууд, соёл урлаг ба 
нийгмийн боломжууд гэх мэт. 
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k) Бүгдэд тээврийн сайн сонголт Замын хөдөлгөөн, хажуугийн явган хүний зам, гэрэл гарц 
зэргийг оруулна, олон нийтийн тээврийн хэрэгсэл 
хүртэцтэй байх, аюулгүй ба боломжийн замууд, дугуйн 
замууд ба гарцууд гэх мэт. 

l) Стресс ба хямралын хүнд үед хүн  
бүрт дэмжлэг өгөх үйлчилгээ 

Хөршүүд, дэмжлэгийн бүлгүүд, шашны бүлгэмүүдийн 
хөтөлбөрүүд, төрийн бус агентлагууд  
ба байгууллагууд гэх мэт. 

m) Яаралтай тохиолдолуудад  
сайн бэлтгэлтэй 

Байгалийн гамшигтай тохиолдлуудад сайн бэлдсэн 
нийгмийн бүлгүүд ба хувийн бэлтгэл (жишээлбэл, салхи 
шуурга, цасан шуурга гэх мэт), мөн эрүүл мэндэд тулгарах 
аюул заналууд (жишээлбэл, олон нийтийг хамрах 
пандемик ханиад гэх мэт). 

n) Амьдрахад аюулгүй орчин Гэрийн, ажлын, сургуулийн, хүүхдийн тоглоомны, 
цэцэрлэгийн ба дэлгүүрүүдийн, хөрш хоорондын аюулгүй 
байдал зэргийг оруулна. 

o) Гэмт хэргийн хувь хэмжээ бага  Маш хэрцгий гэмт хэргүүд орно (хүн амины хэрэг, танхайн 
хэрэг, хүчингийн хэрэг, хулгай гэх мэт) болон хувийн өмчид 
халдсан гэмт хэргүүд (хулгай дээрэм, машины хулгай, 
зэрлэг балмад үйлдлүүд гэх мэт). 

p) Цэцэрлэг ба чөлөөт цаг өнгөрөөх 
хэсэгт нэвтрэх 

Цэцэрлэгүүд, тоглоомын талбайнууд, чөлөөт цаг өнгөрөөх 
төвүүд, дугуй ба явган зам зэргийг оруулна.  
Бие бялдаржуулах газрууд, эрүүл мэндийн төвүүд  
ба спортын нэрт баг, лиг зэргийг орно. 

q) Цэвэр ба эрүүл орчинд амьдрах Цэвэр агаар, цэвэр ус, дахин боловсруулалтын 
хөтөлбөрүүд, агаарын бохирдол багасгах зориулалтын 
автобусууд, автомашин эзэмшигчдын сонголтууд гэх мэт. 

r) Урлаг ба соёлын арга хэмжээнд 
оролцох  

Олон төрлийн үйл явдлын ба боловсролын арга хэмжээнд 
хамааруулсан боломжуудыг оруулсан. 

2. Бидний Нийгэмд хамгийн чухал байр эзлэх эрүүл мэндийн асуудлууд юу вэ? 

a) Эрүүл мэндэд хамаатай  
асуудлууд (нийгэмд) 

Бидний нийгэм орчинд буй оршин суугчдыг хамрах эрүүл 
мэндийн сэдвүүд (хэр зэрэг ойрхон тохиолдох, хэр зэрэг 
ноцтой гэх мэт) 

b) Нас Үе мөчний үрэвсэл, хараа/сонсгол муудах, оюун ухааны 
хомсдол, өндөр настангуудад өгөх тусламж гэх мэт. 

c) Архаг өвчнүүд  Зүрх судасны өвчин, цусны даралт ихсэх, тархины судас 
хагарах, чихрийн шижин өвчин, хорт хавдар, артрит, 
бөөрний архаг үрэвсэл гэх мэт өвчнүүдийг оруулдаг.  
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d) Шүд, амын хөндийн эрүүл ахуй  Амын хөндийн эрүүл ахуй гэх шүдний өвчний даатгал  
ба шүдний эмчийн тусламж авах боломж гэх мэт.  

e) Тахир дутуу  Биеийн, мэдрэлийн ба сэтгэцийн өөрчлөлтүүд (жишээ нь, 
сонсгол, яриа ба хөдөлгөөн алдах, муудах, хөгжлийн 
сэтгэцийн ба танин мэдэхүйн чадвар алдах гэх мэт.) 

f) Орчин  Эрүүл хүнс, цэвэр ус, тахалын хяналт, харшилууд, цэвэр 
агаар, уушгины ба амьсгалын замын өвчнүүд гэх мэт орно.  

g) Дархлаажуулалт  Ханиад, улаан бурхан, полиомиелит, татран гэх өвчнүүдэд 
насанд хүрэгсэд ба хүүхдүүдэд зориулсан вакцинжуулалт 
дархлаажуулалт (тариа хийх) гэх мэт орно. 

h) Халдварт өвчин  Хүнээс хүнтэй харьцсанаас үүссэн ямар нэгэн бичил 
биетэнгээр үүсгэгдэх халдварт өвчин (бактери, вирус), 
амьтан ба хорхой шавьжийн хазалтаас үүссэн, эсвэл хоол 
хүнс, ус ба орчиноос халдваржсан өвчин.  

i) Сэтгэцийн эрүүл мэнд  Үүнд сэтгэлийн хямрал, олон талт сэтгэцийн эмгэг, 
шизофрени, амиа хорлох, сэтгэцийн өвчнүүд зэрэг орно.  

j) Эрүүл эх нялхас Гэр бүл төлөвлөх үйлчилгээ, өсвөрийн шилжих 
настангуудын эрт жирэмсэлт, эцэг эх болох бэлтгэл, дутуу 
төрсөн нярай, нярайг асрах чадвар ба эмнэлэг гэх мэт. 

k) Эрүүл хүүхдүүд Биеийн, нийгмийн ба танин мэдэхүйн хөгжлийн эрүүл мэнд, 
эрүүл мэндийн чадвар, бойжин боловсрох, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ хялбархан авах боломж гэх мэт, өсвөр хүүхдийн 
нас ба насанд хүрэх хүртэл хүүхдийн насны бүх үе шат орно. 

l) Согтууруулах ундаа ба мансууруулах 
бодис хэрэглэх  

Бүх төрлийн бодисууд орно, үүнд согтууруулах ундаа, 
хууль бус мансууруулах бодис, ба эмийг анагаах бус 
зорилгоор хэрэглэх ба үүнээс урьдчилан сэргийлэх 
оролдлогууд орно.  

m) Тамхи  Амьдралдаа хэрэглэж буй бүх төрлийн тамхи орно.  

n) Хүчирхийлэл ба дээрэлхийлэл Хүүхдэд хүчирхийлэл үйлдэх ба хайхраагүй байдал, гэр 
бүлийн хүчирхийлэл, хүчин ба бэлгийн хүчирхийлэл, танхайн 
улмаас учруулсан гэмтэл, хүн амины халдлага гэх мэт орно.  

o) Ослоос үүдэлтэй гэмтлүүд Автозамын осол, ажлын байранд авсан гэмтэл, автомашины 
бүс ба суудлын улмаас үүсэх гэмтэлүүд гэх мэт орно.  

p) Эрүүл хооллолт ба идэвхитэй амьдрал  Таргалалт, жин нэмэх, байнгын дасгал хийх, хоолны 
дэглэм зэрэг орно.  
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3. Бидний нийт нийгэмд амьдралын чанар сайжруулахад хамгийн хэрэгтэй нөхцөл юу вэ? 

a) Нийгэмд дагнах боломжууд Иргэний нэгдэлүүд, комисууд, зөвлөлийн хэсэг ба нээлттэй 
засгийн газрын процесус зэргийн иргэний боломжуудыг 
оруулах, олон нийтийн үйл ажиллагаа мэт нийгмийн 
боломжууд, дагалдах оршин суугчдад сайн дураар туслах 
гэх боломжууд гэх мэт. 

b) Нийгэм, соёл ба эдийн засгийн олон 
төрөлжилтэд хамгийн эерэг хүлээн 
авцтай байх 

Засгийн газар, хөршлөл, ажлын тохиргоо, сургууль, 
ресторан, дэлгүүрүүд гэх мэтийг оруулна.  

c) Хүн бүрийн суурь хэрэгцээг хангах 
(хоол хүнс, орон сууц, хувцас)  

Тахир дутуу, яс үндэс өөр, өөр хэл зэрэг олон төрөлжсөн 
хүмүүсийн бүх нөөцийг (засгийн газар, төрийн бус 
байгууллагууд, шашны бүлгэмүүд ) орно, хямралын үед 
хүмүүс ба дэмжлэг авах хэрэгцээтэй хүмүүсийг тооцно. 

d) Нийгмийн хүн бүр хүрэлцээтэй ба эрүүл 
хүнс хэрэглэх (шинэ жимс ба ногоо) 

Эрүүл хүнс хэрэглэх ба эрүүл хүнс худалдаалах  
боломжийг олгох 

e) Хүн бүрт хүрэлцх орон  
сууцыг хүртээх  

Бүх иргэдийг орон сууцаар хангаж аюулгүй орон сууцанд 
байлгах боломжийг олгох 

f) Хүн бүрт эрүүл мэндийн  
тусламж хүртээх  

Эрүүл мэндийн тусламж, хүрэлцээ хангалт, 
нийлүүлэгчдийн боломж ба газар зүйн байрлалт эрүүл 
мэндийн тусламжид олгох сонголтууд гэх мэт орно. 

g) Бүгдэд боловсрол олгох боломж Хүн бүрт сургуулийн өмнөх, дунд сургууль, колеж болон 
ахлах сургуулийн гэх бүх түвшинд боловсрол олгох 
боломжийг өгөх орно. 

h) Хүүхэд өсгөхөд сайн байр бүрдүүлэх  Сургуулийн чанар, өдрийн тусламжийн сонголт, 
сургуулийн дараах хөтөлбөрүүд, чөлөөт цаг өнгөрүүлэх 
боломжууд, аюулгүй байдал, соёл ба нийгмийн 
боломжууд гэх мэт. 

i) Нас ахихад сайн нөхцөл бүрдүүлэх Өндөр настангуудад зохисон байр сууцууд, удаан 
хугацаагаар байрлах байнга оршин суух байр, гэрийн 
дэмжлэгтэй, эрүүл мэндийн байгууллагууд руу тээвэрлэх 
боломжтой, сүм, худалдаа хийх, өдрийн асрамжийн газар, 
чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх боломжууд, соёл урлаг ба 
нийгмийн боломжууд гэх мэт. 

j) Бүгдэд хүртэлтэй зам тээврийн 
боломжууд 

Замын хөдөлгөөн, хажуугийн явган хүний зам, гэрэл  
ба гарц зэргийг оруулна, олон нийтийн тээврийн хэрэгсэл 
хүртээлтэй байх, аюулгүй ба боломжийн замууд, дугуйн 
замууд ба гарцууд гэх мэт. 



 

Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Судалгаа – ТАЙЛБАР ТОЛЬ 
 

Хувилбар 2.0 2017 оны 1-р сарын 26-ны ТӨСӨЛ 7-ийн 5-р хуудас 

k) Стресс ба хямралын үед хүн бүрд 
олгох тусламжийн үйлчилгээ ба 
дэмжлэг илүү хийх 

Хөршүүд, дэмжлэгийн бүлгүүд, итгэл шашны 
бүлгэмүүдийн хөтөлбөрүүд, төрийн бус агентлагууд  
ба байгууллагууд гэх мэт. 

Нийгэм-демографийн асуудлууд (4-17) бидний төрөлжсөн оршин суугчдаар гаргасан орчин 
нийгмийн хүрээнд гарах асуултуудыг сайн ойлгож тэдний үйлчилгээг хүлээж авахаар 
оруулсан. 
l) Яаралтай нөхцөлд сайн бэлтгэлтэй байх Байгалийн гамшигтай тохиолдлуудад сайн бэлдсэн 

нийгмийн бүлгүүд ба хувийн бэлтгэл (жишээлбэл, салхи 
шуурга, цасан шуурга гэх мэт), мөн эрүүл мэндэд тулгарах 
аюул заналууд (жишээлбэл, олон нийтийг хамрах 
пандемик ханиад гэх мэт). 

m) Цагдаагийн алба сайжруулсан,  
гал унтраах ба ослоос аврах  
үйлчилгээ сайжруулах  

Гэрийн, ажлын, сургуулийн, хүүхдийн, цэцэрлэгийн ба 
дэлгүүрүүдийн, хөрш хоорондын аюулгүй байдал зэргийг 
оруулна. 

n) Амьдрахад аюулгүй орчин Маш хэрцгий гэмт хэргүүд орно (хүн амины хэрэг, танхайн 
хэрэг, хүчингийн хэрэг, хулгай гэх мэт) болон хувийн өмчид 
халдсан гэмт хэргүүд (хулгай дээрэм, машины хулгай, 
зэрлэг балмад үйлдлүүд, гэх мэт). 

o) Цэцэрлэг ба чөлөөт цаг өнгөрөөх 
хэсэгт нэвтрэх 

Цэцэрлэгүүд, тоглоомын талбайнууд, чөлөөт цагаа 
өнгөрөөх төвүүд, дугуй ба явган зам зэргийг оруулна. 
Бие бялдаржуулах газрууд, эрүүл мэндийн төвүүд  
ба спортын нэрт баг лиг зэргийг орно. 

p) Цэвэр ба эрүүл орчин Цэвэр агаар, цэвэр ус, дахин боловсруулах хөтөлбөрүүд, 
агаарын бохирдол багасагах, автомашины эзэмшигчдийн 
хувилбарууд гэх мэт. 

q) Урлаг соёлын арга хэмжээнд оролцох  Олон төрлийн үйл явдлын ба боловсролын арга хэмжээнд 
хамааруулсан боломжуудыг оруулсан. 

  

4. ZIP КОД Оролцогчдын оршин суугаа 5 оронт тоо 

5. НАС Нас болон хүрээгээр тооцоолсон; оролцогчид тэдний 
насыг оруулсан хүрээг сонгохоор асуултанд оролцоно; 
судалгаа нь зөвхөн насанд хүрэгчдэд зориулсан. 

6. БОЛОВСРОЛЫН ХАМГИЙН ӨНДӨР 
 ТҮВШИН 

Оролцогчдын хамгийн өндөр боловсролын түвшин 
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a) Ахлах сургуулийн үнэмлэхээс 
бага  

K өмнө, K, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th эсвэл 
12th зэрэг (ахлах сургуулийн үнэмлэх аваагүй эсвэл  
GED аваагүй) 

b) Ахлах сургуулийн үнэмлэх / GED  Ахлах сургуулийн үнэмлэх эсвэл ахлах сургуулийн 
боловсрол эзэмшсэний ерөнхий тэнцүүлэлтийн  
үнэмлэх (GED) 

c) Зарим колеж Ахлах сургуулиас гардан авсан үнэмлэх ба колежийн 
зэрэггүй колежийн нэг эсвэл хоёр жил дүүргэсэн баримт 

d) Хамтрагч / Техникийн зэрэг  Ахлах сургуулийн гардан авсан үнэмлэх ба колежийн 
хамтрагчийн зэрэг эсвэл худалдааны эсвэл техникийн 
сургуулийн хоёрдогч техник зэрэг авсан баримт 

e) Бакалаврын зэрэг Дүүргэсэн бакалаврын зэрэг (колежийн дөрвөн жил) 

f) Төгссөн зэрэгтэй эсвэл их Бакалаврын зэрэг авсны дараах мастер, докторат, 
хууль эсвэл эмчийн зэрэгт үргэлжлүүлэн сурсан 

7. ИСПАНИ ГАРАЛ Этник гэж нэрлэдэг бөгөөд, үүнд хамарсан хүмүүс 
“Испаник эсвэл Латин” эсвэл “Испаник БИШ эсвэл Латин 
БИШ” гэж хариулна. OMB нь Куба, Мексик, Пуэрто-Рико, 
Өмнөд эсвэл Төв Америк эсвэл испани соёлын эсвэл 
гаралтай хүнийг “Испаник эсвэл Латин” 
гэдэг (арьсны өнгийг харгалзахгүй). 

8. АРЬСНЫ ӨНГӨ өөрийн үнэлгээ- Хар/Африк Америк, Ази, NHOPI, AI/AN 
эсвэл Цагаан/Кавказ 

a) Африкийн америк / Хар Африкийн Хар арьсны өнгөтэй удмаас гаралтай хүн 

b) Ази Алс Дорнод, Зүүн Өмнөд Ази эсвэл Энэтхэг төрлийн 
хүмүүсээс гаралтай хүн, мөн Энэтхэгийн дод тивээс 
гаралтай хүн, жишээлбэл, Камбодж, Хятад, Энэтхэг, Япон, 
Солонгос, Малайз, Пакистан, Филипины Арлууд, Тайланд 
ба Вьетнам. 

c) Гавайн төрөлх эсвэл Номхон 
Далайн Арлуудын төрөлх 

Гуям, Самоа эсвэл бусад Номхон Далайн Арлуудаас 
гаралтай хүмүүсээс гарсан хүн. 

d) Америк Индиан / Аляска төрөлх Хойд ба Өмнөд Америкийн төрөлх хүмүүсээс гаралтай 
хүн (Төв Америк орно) ба овгийн харьяалал эсвэл олон 
нийтийн хавралд оролцоотой хүн. 

e) Цагаан / Кавказ Европ, Ойрхи Дорнод, эсвэл Хойд Америкийн гарал 
үүсэлтэй хүн. 

9. ХҮҮХЭДТЭЙ ГЭР БҮЛ  Судалгаанд оролцогчид хүүхдүүдтэйгээ гэрт амьдардаг 
эсэхээ мэдээлнэ. Судалгаанд оролцогчид өөрсдөд 
хамаараагүй, гэвч нэг гэрт хамт амьдардаг хүүхдүүдийг 
оруулж болно. 
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Нийгэм-демографийн асуудлууд (4-17) бидний төрөлжсөн оршин суугчдаар гаргасан 
бидний орчин нийгмийн хүрээнд гарах асуултуудыг сайн ойлгож тэдний үйлчилгээг хүлээж 
авахаар оруулсан. 

10. ЦЭРГИЙН/АХМАД ДАЙЧИН байдал Ахмад дайчин гэдэг нь АНУ-ын Арми, Далайн Цэргийн Хүч, 
Нисэх Хүч, Далайн Цэргийн Хүч эсвэл Эрэг Хамгаалах 
Албанд ажиллаж байсан эсвэл одоо ажиллаж байгаа (бага 
хугацаагаар ч гэсэн), эсвэл АНУ-ын Далайн Цэрэгт Дэлхийн 
Хоёрдугаар дайны үед ажиллаж байсан эмэгтэй ба 
эрэгтэй хүнийг хэлнэ. Үндэсний Эргийн Хүч эсвэл Нөөц 
Хүчинд зүтгэж байсан хүмүүсийг тэд идэвхитэй 
ажиллагаанд байгаа байсан ба үүнд эхний хичээлийн 4-6 
сар эсвэл жил бүрийн зуны хичээлийн аянг тооцохгүй. 

11. ГЭР ОРОНГҮЙ байдал Гэр оронгүй байдлынх нь талаар асуух ба тэдний 
анхдагчаар шөнөөр хонодог газрууд оромжийн талаар 
мэдээлэл авах, Тогтмол байр оронгүй, сууцгүй хүмүүс 
эрүүл мэнд, амьдралын байдлын асуудлуудтай ихээр 
тулгардаг.  

12. Арлингтонд ОРШИН СУУГАА хугацаа Судалгаанд оролцогчдыг Арлингтонд хэр зэрэг удаан 
оршин байгааг асуух 

15b. ОДООГИЙН ХҮЙСНИЙ БАЙДАЛ Хүйсний байдал нь тус хүний хүйсний доторхи 
ойлголтоор илэрдэг (өөрөөр хэлбэл, эрэгтэй, эмэгтэй 
эсвэл трансжэндэр) ба нийгэмд эзлэх хүйсний 
тодорхойлолтоос хамаарна (өөрөөр хэлбэл, эрэгтэй, 
эмэгтэй эсвэл трансжэндэр) 

i. Tрансжэндэр Трансжэндэр нь өөрийн төрөхөд олсон хүйснээс  
өөр хүйстэй хүнийг хэлнэ. 

16. БЭЛГИЙН БАРИМЖАА  

a) Жирийн Жирийн гэдэг нь өөрийн эсрэг хүйстэнд бэлгийн буюу 
романтик хандлагатай хүнийг хэлнэ. 

b) Гомо эсвэл лесби Гомо эсвэл Лесби гэдэг нь өөрийн адил хүйстэнд бэлгийн буюу 
романтик хандлагатай хүнийг хэлнэ.  

c) Бисексуал Бисексуал гэдэг нь эрэгтэй ч эмэгтэй ч хүйстэнд аль алинд  
нь бэлгийн буюу романтик хандлагатай хүнийг хэлнэ  
(эсвэл нэг хүйснээс илүү).  

 


