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Товчилсон үгс 
 

БСШУСЯ Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яам 
ГБХЗХГ Гэр Бүл Хүүхэд Залуучуудын Хөгжлийн Газар 
ДЗМОУБ Дэлхийн Зөн Монгол Олон Улсын Байгууллага 
ЕБС Ерөнхий боловсролын сургууль 
МУЗН Монголын Улаан Загалмайн Нийгэмлэг 
НҮБХС Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан 
ОБЕГ Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар 
ХИС Хүүхдийг Ивээх Сан 
 

 

1. Ерөнхий мэдээлэл 
 
2018 оны 6 дугаар сарын сүүлч, 7 дугаар сард орсон усархаг аадар бороо, мөндрийн 
улмаас зарим аймаг болон нийслэлийн дүүрэгт үер бууж нийт 8 иргэн нас барж, 72 иргэн 
бэртэж гэмтэн, цахилгаан шугам сүлжээ болон автозамд эвдрэл гэмтэл гарсан зэрэг 
ихээхэн хэмжээний хохирол учраад байна1.  
 
2018 оны 8 дугаар сарын 9-ний байдлаар үерт хамгийн их өртсөн 4 аймгийн 6 сум буюу 
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сум, Архангай аймгийн Өндөр-Улаан, Ховд аймгийн 
Жаргалант, Чандмань, Мянгад сум, Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумдыг хамруулан 08-р 
сарын 09-12-ны өдрүүдэд орон нутгаас мэдээлэл цуглуулж 8 дугаар сарын 14-ний өдөр 
энэхүү үнэлгээний тайланг бэлтгэлээ.   

 

2. Хураангуй 
 
2018 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр үүсээд байгаа үерийн нөхцөл байдлын талаар Улсын 
Хүмүүнлэгийн баг хуралдаж хичээлийн шинэ жил эхлэх хугацаа  ойртсонтой  
холбогдуулан  үерт өртсөн орон нутгийн боловсролын салбарын нөхцөл байдлыг үнэлэх, 
хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох хэрэгтэй байгаа тухай хэлэлцсэн юм. Үүнтэй 
холбоотойгоор БСШУСЯ, НҮБХС, ХИС-гаас Боловсролын кластерийн хурлыг 2018 оны 8 
дугаар сарын 9-ний өдөр хуралдуулж үерт хамгийн их өртсөн Баян-Өлгий, Ховд, Булган, 
Архангай аймгуудын боловсролын салбарт үерийн үзүүлсэн нөлөөг үнэлэх түргэвчилсэн 
үнэлгээ хийхээр шийдвэрлэсэн. Үүний дагуу НҮБХС, ХИС-гаас үнэлгээний асуумж 
боловсруулж, 4 аймгийн Боловсрол, Соёл Урлагийн Газар (БСУГ)-аар дамжуулан 
холбогдох мэдээлэл цуглуулж ажиллалаа. Энэхүү түргэвчилсэн үнэлгээний зорилго нь: 

                                                 
1 2018 оны 08-р сарын 13-ны өдрийн ОБЕГ-ын үерийн нөхцөл байдлын тухай мэдээ 
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1. Үерт өртсөн, эмзэг бүлгийн өрхийн хүүхдүүдийн боловсролын хэрэгцээг 
тодорхойлох 

2. Үерт өртсөн орон нутгийн боловсролын байгууллагуудад учирсан хохирол, нөлөөг 
тодорхойлох 

3. Хүмүүнлэгийн болон төрийн байгууллагуудын зүгээс боловсролын чиглэлээр  
хэрэгжүүлж байгаа хариу арга хэмжээ, цаашид нэн даруй үзүүлэх шаардлагатай  
тусламжийн талаарх санал, зөвлөмжийг гаргахад оршино.  
 

Асуумжийг боловсруулахдаа гамшгийн үеийн боловсролын хэрэгцээг тодорхойлоход 
хэрэглэгддэг, өмнө нь түргэвчилсэн үнэлгээ хийхэд хэрэглэж байсан аргачлалыг  
удирдамж болгон, энэ удаагийн үерийн цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан НҮБХС 
болон ХИС бэлтгэж БСШУСЯ-аар хянуулж ажилласан.  
 
Энэхүү үнэлгээ богино хугацаанд мэдээлэл цуглуулж буй түргэвчилсэн үнэлгээ тул 
боловсролын салбарт үерийн үзүүлсэн нөлөөг тоймлон тодорхойлох зорилготой байсан 
тул зарим нэг мэдээллийг нарийвчлан гаргаагүй болно.  
 

3. Үнэлгээний үр дүн 
 

3.1 Үерт өртсөн хүн амын мэдээлэл 
 

Хүснэгт 1. Үерт өртсөн аймаг, сумдын хүн амын мэдээлэл (2018 оны 08-р сарын 12-ны байдлаар) 

         Аймаг, сум 
Хүн ам 

Баян-
Өлгий 

Архангай Ховд Булган Нийт 

Өлгий Өндөр-
Улаан 

Жаргалант Чандмань Мянгад Хутаг-
Өндөр 

Нийт хүн ам 35,001 5,791 30,093 2,168 3,375 5,037 81,465 
Үерт өртсөн 
өрхийн тоо 

1,103 144 207 7 7 128 1,596 

Үерт өртсөн  
хүн амын тоо 

5,074 432 631 42 32 397 6,608 

Сумын нийт хүн 
амд үерт өртсөн 
хүн амын эзлэх 
хувь 

14.5% 7.5% 2.1% 1.9% 0.9% 7.8% 0.9-14.5% 

Үерт өртсөн эмзэг 
бүлгийн орон 
гэргүй болсон 
өрхийн тоо 

159 57 94 6 5 20 338 

Үерт өртсөн эмзэг 
бүлгийн орон 
гэрийн нөхцөл 
хүнд байгаа 

246 15 22 1 4 19 307 

Үерт өртсөн эмзэг 
бүлгийн өрхийн 
хүүхдийн тоо 

1,047 76 335 21 18 128 1,645 
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Дээрх хүснэгтээс харахад 4 аймгийн 6 сумын хэмжээнд үерт өртсөн нийт 6,608 хүн ам 
байгаагаас эмзэг бүлгийн 645 өрх байгаа ба эдгээр өрхөд 1,645 хүүхэд (нэг өрхөд 
дунджаар 2.5 хүүхэд) байна. Үүнээс хамгийн хүнд нөхцөлд байгаа буюу орон гэргүй 
болсон өрх 338 байна.  
 
3.2 Үерт өртсөн хүн амд үзүүлсэн тусламж 

 
Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд 80 гэр, ГБХЗХГ-
аас өөрийн байгууллагын төсвөөр 10 гэр,  НҮБХС, ХИС-гийн санхүүжилтээр 10 буюу нийт 
20 гэр, бусад тусламжаар 7 буюу нийт 107 гэрийг орон гэргүй болсон 107 өрхөд хүлээлгэж 
өгсөн. Үлдсэн өрхүүдийн хүн ам айлаар түр байрласан байдалтай байна. НҮБХС-гаас 
цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг дахин сэргээх зорилгоор 21,7 сая орчим төгрөгийн дэмжлэг 
үзүүлсэн. Мөн тус суманд МУЗН, ДЗМОУБ (75.6 сая төгрөгийн тусламж), АДРА, Каритас 
Монгол байгууллагууд хамтран үерт өртсөн 530 өрхөд нэг өрхөд 100 ам.доллартой тэнцэх 
бэлэн мөнгөний тусламж, хүнсний тусламж, эрүүл ахуйн багц, гал тогооны багц зэрэг нийт 
ойролцоогоор 130,0 орчим сая төгрөгийн тусламж үзүүлсэн. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд, 
хувь хүмүүс хандив, тусламж ихээр үзүүлж байна. Үүнд: Голомт банк 50 сая төг, Хас банк 
18.6 сая төг, БНЭУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам 80 сая төг (шинэ 
суурьшлын бүсэд цахилгаан татахад 31 сая, цэвэр усны 2 гүний худаг гаргахад 24 сая, 10 
өрхөд гэр олгоход 25 сая нийт 80 сая төгрөг), БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин 
сайдын яам сэргээн босголтын ажилд зориулан 20 мянган доллар хандивласан байна. 
АПУ ХК 25 сая төг, Эпирок Монгол ХХК 4 гэр, нутгийн бөхчүүд 80 гаруй хүүхдэд хичээлийн 
цүнхтэй хэрэглэл өгсөн байна.  
  
Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын ЗДТГ-аас 7 дугаар сард 27 өрхийг гэржүүлсэн ба 8 
дугаар сард 30 өрхийг гэртэй болгохоор ажиллаж байна. Үүнд ДЗМОУБ-аас 16 гэр (75.5 
сая төгрөг)-ийг олгож байгаа. Орон нутагт хандивын данс нээн хувь хүмүүсээс хандив 
цуглуулах сайн дурын ажлыг өрнүүлж байна.  
 
Ховд аймгийн Жаргалант сумын хувьд МУЗН-ээс хүнд нөхцөлд байгаа 176 өрхөд нэг 
өрхөд 100 ам.долларын бэлэн мөнгө, гал тогооны багц, ариун цэврийн багц олгосон. 
Жаргалант шанд ХХК-аас (махны үйлдвэр) өрх тус бүрт 5 кг мах, дайвар бүтээгдэхүүн 
олгосон. Мөн ДЗМОУБ-аас 24 өрхөд хүнсний тусламж, түүнээс 9 өрхөд хөнжил гудас, 3 
өрхөд гэр, ариутгал халдваргүйжүүлтийн дэмжлэг зэрэг нийт 21 гаруй сая төгрөгийн 
тусламж үзүүлсэн байна. Ховд аймгийн Чандмань суманд МУЗН-ээс хүнд нөхцөлд байгаа 
7 өрхөд нэг өрхийн 100 ам.долларын бэлэн мөнгө гал тогооны багц, ариун цэврийн багц 
олгосон. Чандмань сумын ЗДТГ-аас үерт өртсөн өрхийн 7 хоногийн хүнсний хэрэглээг 
хангахаар нэг өрхөд 50,000 төгрөгийн тусламжийг олгосон. Ховд аймгийн Мянгад сумын 
хувьд МУЗН-ээс хүнд нөхцөлд байгаа 4 өрхөд нэг өрхөд 100 ам.долларын бэлэн мөнгө гал 
тогооны багц, ариун цэврийн багц олгосон. 
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Булган аймгийн Хутаг-Өндөр суманд Энх тайваны корпусын Америк сайн дурын ажилтан 4 
гэр, ДЗМОУБ-аас  110 гаруй сая төгрөгийн гэрийн тусламж үзүүлсэн  байна.  
 
ОБЕГ болон бусад байгууллага, орон нутгаас гаргасан хоёрдогч мэдээлэлд үндэслэн 
учирсан хохирол, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээллийг аймаг тус бүрээр нэгтгэж 
дараах хүснэгтээр харууллаа.  
 
Хүснэгт 2. Үерт өртсөн аймаг, сумдад үерээс болж үүссэн хохирол, тусламж (сая төгрөгөөр) 
 Баян-

Өлгий 
Архангай Ховд Булган Нийт 

Учирсан хохирол 15600 62.2 611.7 477.2 16751.1 
Төрийн байгууллагаас 558.8 Мэдээлэл 

байхгүй 
байна 

0.3 10.6 569.7 

Хүмүүнлэгийн 
байгууллагуудаас 

401.7 75.5 136 99 712.2 

Бусад байгууллага, 
хувь хүн 

242.4 Мэдээлэл 
байхгүй 
байна 

5.3 8 259.7 

Нийт тусламжийн дүн 1206.9 75.5 141.6 117.6 1541.6 
Нийт тусламжийн 
хэмжээнд аймаг тус 
бүрийн харгалзах хувь 

78 % 5 % 9 % 8 % 100 % 

 
Үерийн улмаас учирсан хохирлыг нэгтгэн үзбэл нийт 16 тэрбум 751 сая төгрөгийн хохирол 
учирснаас Баян-Өлгий аймагт хамгийн их буюу 15,6 тэрбум төгрөг2,  Ховд аймагт 611,7 
сая төгрөг, Булган аймагт 477,2 сая төгрөг, Архангай аймагт 62,2 сая төгрөгийн хохирол 
тус тус учирсан  байна.  
 
Гамшгийн хариу арга хэмжээнд төрийн байгууллагуудын зүгээс үзүүлж буй тусламж 
үйлчилгээнд  нийт 913 сая төгрөг зарцуулсны 558,8 сая төгрөгийг Баян-Өлгий аймагт, 10,6 
сая төгрөгийг Булган аймагт үлдсэнийг Ховд, Архангай аймгуудад зарцуулсан байна. 
Эдгээр үерт өртсөн орон нутгуудад төрийн байгууллагаас гадна олон улсын хүмүүнлэгийн 
байгуулагууд болон иргэд аж ахуйн нэгжүүд ойролцоогоор 978.2 сая төгрөгийн  тусламж 
үзүүлсэн байна. Тухайлбал, Баян-Өлгий аймагт 640 гаруй сая төгрөг, Ховд аймагт 141,3 
сая, Булган аймагт 107 сая төгрөгийн гэх мэт тусламжийг тус тус үзүүлээд  байна. Дээрх 
аймгуудад үзүүлсэн нийт тусламжийн  хэмжээг хувьчилж үзвэл Баян-Өлгий аймагт 
хамгийн өндөр буюу 78 хувь нь оногдож байгаа ба тус аймагт учирсан нийт хохирлын 10,0 
хувьтай тэнцэж байна. Архангай аймагт хамгийн бага буюу 5 хувь ба нийт хохирлын 51,4 
хувьтай тэнцэхүйц хэмжээний тусламж олгогдсон байна.  
 
 
 
 

                                                 
2 Баян-Өлгий аймгийн гамшгийн хохирлын нэгдсэн үнэлгээ гаргах ажлын хэсгийн тооцоо, 2018  
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3.3 Түр хоргодох байранд байрлаж буй (байрлаж байсан) хүн ам 
 

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын хувьд 2018 оны 7 дугаар сарын 14-26-ны хугацаанд түр 
хоргодох байр ажиллуулж нийт 320 өрхийн 1,077 хүн амд үйлчилсэн байна. 7 дугаар 
сарын 26-наас хойш өрхийн иргэд хамаатан саднаараа түр байрлаж, амьдарч байна.  
 
Архангай аймгийн Өндөр-Улаан суманд 2018 оны 8 дугаар сарын 15 хүртэлх хугацаанд 
нийт 57 өрхийн 171 хүн амыг түр хоргодох байранд байрлуулж байна. Эдгээр 57 өрхийг 
гэржүүлэх ажил явагдаж байна.  
 
Ховд, Булган аймгуудын хувьд түр хоргодох байр байгуулаагүй байна.  
 
3.4. 2018 оны 7 дугаар сард болсон үерээс болж сургууль, сургуулийн дотуур байр, 
цэцэрлэгийн барилга байгууламжид гарсан хүндрэл, авсан арга хэмжээ 

 
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 3-р багт орших 4-р цэцэрлэгийн барилга, байгууламж, 
бүхэлдээ үерт өртөж их хэмжээний хохирол учирсан. Хөнжил гудас, тоглоомууд бүхэлдээ 
бохирдсон, хүнс болон аж ахуйн агуулах  нурж, хашааны гадна болон доторх хэсгийн 
гүний худаг бохирдсон. Өлгий сумын цэцэрлэг, манаач, галч бүхий 17 ажилтан хашааны 
шавар, шавхайг 2 өдөр ачуулан цэвэршүүлж, ариутгал, хавдваргүйжүүлт хийсэн. Энэ 
асуудлыг яаманд уламжилсан байгаа. Гүний худаг дахин гаргахаар яригдаж байгаа. 
 
Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын 320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн хичээлийн 
байрны дээврийн төмөр хуурч 5,700,000 төгрөгийн хохирол учирсан. Цэцэрлэгийн 
барилгын дээвэр, уурын зуухны дээвэр үерт өртөж хүндрэл учирсан. Мөн цэцэрлэгийн 3 
гэр цэцэрлэг үерээс болж цаашид ашиглагдахааргүй болсон. Одоогоор шийдвэрлэх 
боломжгүй байна.  
 
Ховд аймгийн Жаргалант сумын 8-р цэцэрлэгийн гадна хашаа нурсныг боловсролын 
байгууллагын албан хаагчдыг дайчилж барьж босгосон. Мөн цэцэрлэгийн байр үерт 
эвдэрсэн нь засагдаагүй, хүнд байдалтай байна. 

 
Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын сургуулийн спорт заал ба хичээлийн байрыг холбосон 
12м урт, 10м өргөн хүзүүвчний дээврүүд ашиглагдах боломжгүй болсон. 320 хүүхдийн 
хичээлийн байр үерийн усанд автаж, бохирын шугам хоолой цөмрөн барилга доогуур их 
хэмжээний үерийн ус орж урссан. Үүнээс болоод одоо сургуулийн шалнууд хонхойж 
хотойж эхлээд байна. Мөн эрэгтэй 100 хүүхдийн дотуур байрны шалны хонгил, шалан 
доогуур үерийн ус орсны улмаас барилга хагарсан, зарим өрөөнүүдийн тааз нурж байна. 
Сургуулийн эргэн тойрны хашаанууд урсан алга болсон. Сургуулийн орчны талбай лаг 
шаварт бүтүү дарагдсан. Одоогоор спорт заалны дээвэр янзалсан. Өөрсдийн чадах 
болгоныг дотоод нөөц бололцоогоо дайчлан хийсээр байна. 
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3.5. Боловсролын байгууллагаас үерийн нөхцөлд үзүүлсэн тусламж, эх үүсвэр 
  

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд үерт өртсөн 7 багийн 1,077 иргэдийг гэр бүлийн хамт 
хамгийн ойр байрлах 2 сургуулийн дотуур байр, 2 сургуулийн хичээлийн байр, 2 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн байранд байрлуулсан. Эд материал болон бусад тусламжийн аяныг 
боловсролын байгууллагуудын хичээлийн шинэ жил  эхлэх үеэр өрнүүлэх төлөвлөгөөтэй 
байна. 
 
Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын хувьд цэцэрлэгийн ажилчдын зүгээс 500,000 
төгрөгийн хандив цуглуулж үерт өртсөн иргэдэд тусламж үзүүлсэн.  
 
Ховд аймгийн Жаргалант сумын хувьд БСУГ-аас үерт өртсөн айл өрхийн хүүхдэд зориулж 
7 хоногийн турш цэцэрлэг ажиллуулсан ба холбогдох зардлыг төсвөөс шийдсэн. Харин 
Чандмань, Мянгад сумдад ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүй байна.  
 
Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын ЕБС-аас үндсэн төсвийн хөрөнгөөр /төсвийн 
хэмнэлтийн мөнгийг шилжүүлж/ 11 сая төгрөгөөр спорт заалны дээвэр засварласан.  
 
3.6. Хүүхдийн боловсролын хэрэгцээ 

 
Үерт өртсөн өрхийн хүүхдүүд хичээлийн шинэ жил эхлэхэд сургуульд явж чадах эсэх 
талаарх асуумжид Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сум, Ховд аймгийн Жаргалант болон 
Чандмань сумд, Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын өрхүүд дэвтэр ном, хичээлийн 
хэрэгсэл усанд норж ашиглах  боломжгүй болсон тул сургуульд явахад бэрхшээл учирна 
гэж үзэж байна.   

Хүүхдийн хичээлийн бэлтгэлтэй холбоотой хэрэгцээ байгаа эсэх асуумжид 4 аймгийн 6 
сум бүгд хэрэгцээ байгаа гэж хариулсан байна. Тэд дүрэмт хувцас, биеийн тамирын 
хувцас, сурах бичиг, цүнх, хичээлийн хэрэгслийг нэн тэргүүнд  бэлдэх хэрэгцээ байгаа гэж 
хариулсан байна.  

Түүнчлэн эдгээр бэлтгэлийг хангах худалдан авалт хийхэд Ховд аймгийн Жаргалант 
сумаас бусад нь тээврийн зардал гарна гэж тооцож байна.  

 
3.7. Үерт өртсөн хүн ам дунд сургууль, цэцэрлэгийн ажилтан, багш нар байсан эсэх 

 

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд 2 мэргэжилтэн, 27 багш, 18 ажилтны гэр, байшин үерт 
автсан. Цөөн багш, ажилтан тусламжаар ирсэн гэрээс хүлээж авсан.  
 
Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын ЕБС-ийн 13 багш, ажилчдын гэр, 4 багш ажилчдын 
байшингийн дээвэр нурсан. Мөн цэцэрлэгийн 5 багш, ажилчдын гэр нурж, 3 байшингийн 
дээвэр, 2 автомашины шил хагарч хүндрэл учирсан. Зарим гэрийг нь буцааж бариад 
амьдарч байна.  
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Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЕБС-ийн 2 багш, цэцэрлэгийн 1 туслах багшийн, 
Чандмань сумын хувьд 1 цэцэрлэгийн багшийн 8 айлын зуны байшингууд нь хувцас хунар 
эд хэрэглэлтэйгээ урссан. Мөн 3 айлын байшин урсаж нурсан, дахин ашиглах боломжгүй. 
Хашаанууд урссаны улмаас  нэг айл хашаагүй болсон зэрэг хохирлууд гарсан. Эдгээрээс 
хамгийн хүнд нөхцөлд буй 3 айлд нь тусламжийн байгууллагуудаас гэр олгосон. 2 айлд 
хүнсний тусламж, ариун цэврийн хэрэглэл өгсөн. 

 
3.8. Хүүхэд хамгаалал 
 
Үерт өртсөн өрхийн хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн анхны тусламж үзүүлэх шаардлагатай байгааг 
дийлэнх аймаг, сумд онцолсон байна. 
 
Үерийн улмаас аав ээж, гэр бүлээсээ тусгаарлагдсан хүүхэд байгаа эсэхийг тодруулсан 
асуултад бүх сум байхгүй гэж хариулсан байна.  
 
Үерт өртсөн өрхийн хүүхдүүдийн хувьд бэртэл, гэмтэл харьцангуй бага байгаа хэдий ч 
Булган аймгийн Хутаг-Өндөр суманд үерийн улмаас нэг хүүхэд (6 настай, эрэгтэй) үерт 
урсаж эндсэн харамсалтай явдал гарсан байна.  
 
Хүүхдийн эсрэг аливаа нэг хүчирхийллийн тохиолдол гараагүй байна.  
 
Үерийн гамшгаас үүдэж ар гэрийн гачигдлаар хүнд хүчир хөдөлмөр эрхлэх байдал 
гараагүй байна. 

3.9. Бусад 
 
Дээрх 4 аймгийн 6 сумын орон нутгийн засаг захиргаа, БСУГ-аас хичээл эхлэхэд 
боловсролын үйл ажиллагаа хэвийн явагдахад нөлөөлөхүйц ямар нэгэн шийдвэр  
гаргаагүй байна.   

4. Зөвлөмж 
4.1 Богино хугацаанд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээ (2018 оны 08-  
                                                                                                                                    11дүгээр сард) 
 
o Үерт өртсөн, гэр оронгүй болсон, хүнд нөхцөлд амьдарч буй өрхийн хүүхдүүдэд 

хичээлийн бэлтгэл хангахад нь тусламж үзүүлэх. Ингэхдээ орон нутгуудаас хүүхдийн 
тоог нарийвчлан гаргуулж, хүмүүнлэгийн байгууллагууд харилцан ярилцаж, хичээлийн 
бэлтгэл хангахад шаардагдах мөнгийг тооцож, нэг өрхөд эсвэл нэг хүүхдэд оногдох 
тусламжийг ижил тэнцүү байхаар шийдвэрлэх. Хүмүүнлэгийн байгууллагуудаас Баян-
Өлгий, Ховд аймгийн иргэдэд мөнгөн тусламж үзүүлсэн нь боловсролын хэрэгцээнд 
зориулсан бэлэн мөнгөний тусламжийг үзүүлэх давуу тал  байгааг харуулж байна.  
 

o Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байранд учирсан үерийн хохирлыг барагдуулах, барилга 
байгууламжийг засаж сайжруулах ажлыг салбарын яам болон орон нутгийн холбогдох 
боловсролын байгууллагаас шийдвэрлэх, шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 
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o Үерт өртсөн, гэр оронгүй болсон, хүнд нөхцөлд амьдарч буй өрхийн хүүхдүүд болон 

нийт хүн амд Сэтгэлзүйн Анхны Тусламж (САТ) үзүүлэх 
 
o Боловсролын байгууллагад учирсан гамшгийн хор хохирлыг арилгах, 

халдваргүйжүүлэлтийг эрчимжүүлэх, энэ чиглэлд холбогдох байгууллагуудтай 
хамтрах.  

 
4.2 Урт хугацаанд хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээ 

 
o Бүх шатны боловсролын байгууллагууд гамшгийн үеийн бэлэн байдлын 

төлөвлөгөөндөө үерийн гамшгийн үеийн төлөвлөгөөг багтааж, сайжруулан шинэчлэх. 
Дадлага сургуулилалт хийх 

o Боловсролын салбарын бүх түвшний ажилтнуудыг гамшиг, онцгой байдлын үеийн 
боловсрол, хүүхэд хамгаалал, сэтгэл зүйн анхны тусламжийн чиглэлээр чадваржуулах 

o Орон нутгийн бусад байгууллагуудад гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 
сургалт зохион байгуулах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар чадваржуулах 

 

Хавсралт 
  

1. 4 аймгийн БСУГ-аас ирүүлсэн түргэвчилсэн үнэлгээний асуумжийн нэгтгэл 
 

2. ОБЕГ-ын үерийн нөхцөл байдлын тухай мэдээ (2018.08.13) 
 


