ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕÀÌÃÀÀËАЛ, Õ¯Í ÀÌÛÍ ÕªÃÆÈË, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН
АЖЛЫН ÒÓÕÀÉ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээны чиглэлээр:
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамнаас 2014 оныг “Гэр бүлийн
хөгжлийг дэмжих” жил болгон зарласантай холбогдуулан, аймгийн ажлын хэсэг
байгуулан, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хэлэлцүүлэг, насанд
хүрээгүйчүүдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай аймгийн зөвлөгөөн, 17
суманд “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, 2000 гаруй
эцэг эхчүүд, хүүхдүүдийг хамруулж, бизнес эрхлэгч
250 гаруй иргэдээс санал асуулга авч, 98,2 хувь нь
дэмжснээр аймгийн Засаг даргын захирамжаар сар
бүрийн 2 дахь долоо хоногийн “Бямба гараг”-ийг “Гэр
бүлийн өдөр” болгож, хүүхэд, гэр бүлд зориулсан
үзвэр үйлчилгээ,
спорт урлагийн арга хэмжээ,
хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн харилцааны сургалт,
сурталчилгааг өргөжүүлэх чиглэлээр
салбарын
байгууллагууд,
төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоотойгоор зохион
байгуулж байна.
“Гэр бүлийн өдөр”-тэй болсон нь иргэдийн санаачлагаар орон нутгийн засаг
захиргаанаас гэр бүлд чиглэсэн бодлого, төлөвлөлтийн улсдаа анхдагч
арга
хэмжээ болж чадсан юм.
Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах, шийдвэр гаргах түвшинд хүүхэд, гэр
бүлийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний саналыг сонсох,
олон нийтийн хандлага, эцэг эх, гэр бүлийн гишүүдийн
үүрэг
хариуцлагыг
ухамсарлуулах,
гэр
бүлийн
хүчирхийлэл, хүүхэд, гэр бүлийн хүмүүжил, төлөвшлийн
өнөөгийн нөхцөл байдлаа тодорхойлж, цаашид авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, бодлого зохицуулалтыг
тодорхойлох зорилгоор 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх “Гэр
бүлийн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөр боловсруулж
30.0 сая
төгрөгийн
санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж, 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар хүүхэд, гэр
бүлийн хөгжил хамгаалалд
орон нутаг, болон төсөл хөтөлбөрийн
байгууллагуудын дэмжлэгээр нийт 89,4 сая төгрөгийн хөрөгө оруулалт хийгдлээ.
Ñайн засаглалд хүүхдийн оролцоог хангах зорилгоор өөрт хамааралтай
асуудлаар үзэл бодлоо илэрхийлэх, дуу хоолойгоо хүргэх, засаглалд нөлөөлөх
боломж нөхцлийг бүрдүүлсэн “Миний индэр” “Нээлттэй хаалга”-ны өдрийн үйл
ажиллагааг 6 удаа зохион байгуулж 135 хүүхэд, Мянгад, Чандмань, Эрдэнэбүрэн
ñóìûí õ¿¿õäèéí чуулганд нийт 450 хүүхэд, “Хүүхэд хамгааллын өнөөгийн нөхцөл
байдал” судалгаанд 510 хүүхэд, Манхан, Буянт суманд хийсэн дотуур байранд
àìüäàð÷ áàéãàà õ¿¿õýä, ñ¿ì õèéäýä øàâèëàí ñóóæ áàéãàà õ¿¿õýä, òàâèóë õ¿¿õäèéí
õàìãààëàãäàõ ýðõèéí õýðýãæèëòèéí íºõöºë áàйдлын үнэлгээнд
96 хүүхэд,

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн “Эрүүл агаар эм” өдөрлөгт 40 хүүхэд, уралдаанч
хүүхдийн аймгийн нэгдсэн зөвлөлгөөнд 51 хүүхэд,
хүүхдэд үйлчилдэг
байгууллагуудын менежментийг сайжруулах чиглэлээр 608 хүүхэд, нийт 1880
хүүхдээс санал авч өөрт хамааралтай асуудлаар санал бодлоо илэрхийлсэн
áàéíà.
Аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлд 20, сумын 17 сургуулийн 8 төрлийн 136
õ¿¿õäèéí îðîëöîîíû áàéãóóëëàãàä äàâõàðäñàí
òîîãîîð 2040, àéìãèéí òºâèéí 7 ñóðãóóëèéí 8-10
òºðëèéí õ¿¿õäèéí 63 îðîëöîîíû áàéãóóëëàãàä
äàâõàðäñàí òîîãîîð 1260, Ïîëèòåõíèê êîëëåæèéí 8
õ¿¿õäèéí îðîëöîîíû áàéãóóëëàãàä 83 õ¿¿õýä,
аймгийн хэмжээнд 207 хүүхдийн оролцооны
байгууллагад нийт 3383 хүүхэд хамрагдан үе
тэнгийхнээ төлөөлөн ажиллаж байна. 15-18 насны
7287 õ¿¿õýä áàéãààãààñ 3383 õ¿¿õýä áóþó íèéò
õ¿¿õäèéí 46,4 õóâü íü õ¿¿õäèéí ÿìàð íýãýí îðîëöîîíû áàéãóóëëàãàä õàìðàãäàæ,
оролцооны байгууллагад хамрагдаж буй хүүхэд өмнөх оныхоос 14.2 хувиар өссөн
үзүүлэлттэй байна.
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн зарчимд нийцсэн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Засаг даргын захирамжийн тоо
82 болж,
байгууллага аж ахуйн нэгжийн дэргэд гэр бүлийн зөвлөл байгуулах журмыг
боловсруулан аймгийн Засаг даргаар батлуулж, 21 агентлаг, 30 аж ахуйн нэгжид
хүргүүлснээс 25 байгууллагын дэргэд “Гэр бүлийн зөвлөл” байгуулагдан ажиллаж
байна.
Хүүхдийн талаарх 15 төрлийн судалгааг 19 сумын 25
байгууллагаас
нэрчилсэн болон тоон хэлбэрээр авч нэгтгэн мэдээллийн санд оруулж, Хүүхдийн
эрхийн конвенцийн хэрэгжилт, хүүхдийн эрх хамгааллын асуудалд хяналт тавих,
мэдээллийн нэгдсэн сантай болох зорилгоор 36 шалгуур үзүүлэлт 72 асуултын
дагуу Девинфо программын дагуу хүүхдийн мэдээллийн санг үүсгэн үйл
ажиллагаандаа ашиглаж байна.
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгаалал, оролцооны чиглэлээр төлөвлөсөн үйл
ажиллагаанууд бүрэн
хэрэгжиж, хүүхдийн оролцоо, хамгаалагдах эрхийн
хэрэгжилтийг хангах ажил эрчимжлээ.
Õ¿¿õäèéí õ¿ì¿¿æèë òºëºâøëèéã ãýð á¿ë ñóóðüòàé õºãæ¿¿ëýõ õ¿ðýýíä õ¿¿õýä,
ãýð á¿ëèéí õºãæëèéí õýëòýñ, îðîí íóòãèéí
телевизтэй
хамтран
“Гэр
бүлийн
цаг”
íýâòð¿¿ëãèéã ñàð á¿ð çîõèîí áàéãóóëàí
ажиллахаар гэрээ байгуулж, 10 удаагийн
нэвтрүүлэг бэлтгэж, олны хүртээл болголоо.
Áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã èðãýäýä íýýëòòýé,
èë òîä áîëãîõ çîðèëãîîð Âýá ñàéò, facebook
õóóäñóóä íýýæ ¿éë àæèëëàãààã öàã òóõàé á¿ðò

иргэдэд хүргэж байна.
“Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг дэлхийн өдөр”-ийг угтан Уралдаанч хүүхдийг
áîëçîøã¿é ýðñäýëýýñ õàìãààëàõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àñóóäëààð, ñàëáàð
õîîðîíäûí õàìòûí àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîòîéãîîð ñóì á¿ðýýñ 2 óÿà÷, 3
уралдаанч хүүхдийн төлөөлөл оролцсон аймаг, сумдын уяачид болон уралдаанч
хүүхдийн зөвлөлгөөнд 30 уяач 55 унаач хүүхэд оролцож, хүүхэд хамгааллын
хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж, 17
сумын хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүд нийт 34 хүн хамрагдлаа.
Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õäèéí ýöýã, ýõèéí
холбоотой гэрээ байгуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдийн сургалт, сувилалын төвөөр эрүүл мэнд,
áîëîâñролын үйлчилгээг тогтмол үзүүлж, сургалт,
ñóðòàë÷èëãàà îëîí íèéòèéí õàíäëàãûã ººð÷ëºõ àðãà
хэмжээнүүдийг зохион байгуулснаар зөвлөгөө авсан
хүүхэд давхардсан тоогоор
253, сэргээн засах
үйлчилгээнд 256 хүүхдийг хамруулан, 135 эцэг эх
асран хамгаалагчид мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг хүргэж, орон нутгийн
хөгжлийн сангаас 16,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
Баруун бүсийн хүүхдийн соѐлын наадам,
чуулган, хүүхдийн хөгжил хамгааллаар үүрэг
хүлээгчдийн зөвлөлгөөнийг 2014 оны 09 дүгээр
сарын 19-22 ны өдрүүдэд Ховд, Увс, Завхан, Говь
Алтай, Баян Өлгий аймгийн 10-18 насны 134 хүүхэд,
баруун 5 аймгийн хүүхдийн хөгжил хамгааллаар
үүрэг хүлээгч 30 хүн, ХАХНХЯ, ХТҮГ, зохион байгуулагч Ховд аймгийн ХГБХХ-ийн
16 нийт 180 хүүхэд хамруулан “Тунгалаг Буянт” хотхонд зохион байгуулав.
Аймгийн Засаг даргын 2012 - 2016 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.4.3 дахь заалтад бүтэн
өнчин хүүхдэд Засаг даргын тэтгэлэг олгохоор
тусгагдсны дагуу бүтэн өнчин хүүхдийн судалгааг 17
ñóìäààñ íýãòãýí íèéò 136 хүүхэд тус бүрт 120 000
төгрөгийн хадгаламжийг 18 нас хүрсэн үедээ өөрөө
авах эрхтэйгээр банктай гэрээ хийж, нийт 16,8 сая
төгрөг зарцуулав.
Нийгмийн даатгалын чиглэлээр:
Ажил олгогчдод үзүүлэх нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг хөнгөн шуурхай
õ¿íä ñóðòàëã¿é õ¿ðòýýìæòýé õ¿ðãýõ, äààòãàëûí õàìðàõ õ¿ðýýã ºðãºæ¿¿ëæ, ñàíãèéí
орлогыг бүрдүүлэх, “Ажилласан жил тэтгэврèéí äààòãàëûí øèìòãýëèéã íºõºí
тооцох тухай” хуулийн хэрэгжилтэнд гол анхаарлаа хандуулснаар 20741иргэнийг
хамруулж, уг хуулинд хамрагдсан иргэдийн шимтгэлийн орлогод 1078,5 сая/төгрөг
төвлөрсөн байна.

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг нэг цэгээс үзүүлж, 11058 иргэдийг тэтгэвэр,
тэтгэмжид хамруулж, 26.2 тэрбум төгрөг зарцуулж, 698 ажил олгогчийн 16460
даатгуулагч заавал даатгалд хамрагдаж, шимтгэлийн орлогод 9.1 тэрбум
төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна.
Эрүүл мэндийн даатгалд шинээр 2018
иргэнийг хамруулж 92,2 %, сайн дурын даатгалд
2484 малчин хамрагджээ.
Нийгмийн даатгалын өр авлагын хэмжээг
бууруулах арга хэмжээ авч,
“Алтайн зам”
компаний хуримтлагдсан авлага 607796,8 сая
төгрөгийг барагдуулав.
Нийгмийн даатгалын хуулийн сурталчилгааг байнга хийж хэвшсэн нь
даатгалын хүрээ өргөжихөд ихээхэн нөлөөлж байна. ”Ажилласан жил тэтгэврийн
даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой
хуульд хамрагдагсад шинээр тэтгэвэр тогтоолгох, тэтгэврийн нэмэгдлээ хийлгэж
байна.
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны сайд, Хөдөө аж ахуйн
сайдын хамтарсан тушаалын дагуу мал эмнэлэг үржлийн тасагтай хамтран
ажилласаны үр дүнд сайн дурын даатгалд шинээр 1345 иргэн, Эрүүл мэндийн
даатгалд 2086 иргэнийг хэмруулаад байна.
Татварын хэлтсээс улсын бүртгэлд бүртгэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагын
судалгааг гаргуулан авч Нийгмийн даатгалд хамрагдаагүй 89 байгууллагыг
хамруулснаар шинээр заавал даатгалд даатгуулагчдын тоо 1936 иргэнээр
нэмэгдсэн байна.
Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:
Нийгмийн эмзэг хэсэг, зорилтот бүлэгт Нийгмийн халамж, асрамж, хүн ам,
хүн амын бүлгийн хөгжлийг дэмжих төрийн
үйлчилгээг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд олон
нийтийн
оролцоонд
түшиглэсэн
хэлбэрээр
чанартай, хүртээмжтэй шуурхай үйлчлэх зорилго
тавин Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн хүрээнд
тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт тусламж үйлчилгээг
иргэдэд цаг хугацаанд нь түргэн шуурхай хүргэж,
орон нутгийн хөгжлийн сангаас 7,2 тэрбум төгрөг,
улсын төсөвөөс 1,3 тэрбум төгрөг, нийт 8,5 тэрбум төгрөгний төсөвтэйгээр үйл
ажиллагааг зохион байгууллаа.
2014 онд олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний
хүрээнд “Насан туршийн боловсрол төв”, “Мөнхцохилхуй”, ХБХЭЭХолбооны
“Итгэл төв” -тэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж Жаргалант сумын 14
өрх /өрх толгойлсон эх/эцэг/ 75 иргэнд “Гэр бүлийн сэтгэл зүйн сургалт, хорих
ангиас суллагдсан 3 иргэнд “Нийгэм, сэтгэл зүйн ганцаарчилсан сургалт, хөгжлийн

бэрхшээлтэй 2 иргэн, согтуурах мансууран донтох өвчтэй 19 иргэнд сэтгэл зүйн
сургалт, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, байнгын асаргаа шаардлагатай 25 хүүхдэд
/өдрийн үйлчилгээ/, 36 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд Ñэргээн засах үйлчилгээ
үзүүлэн нийт 119 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж нийт 12.5 сая төгрөгний санхүүжилтийг
халамжийн сангаас олгож хамтарч ажилласнаар нийгмийн дэмжлэг туслалцаа
зайлшгүй шаардлагатай иргэдэд мэргэжлийн байгууллагаар дамжуулан сэтгэл
зүйн зөвлөгөө, сургалт, сэргээн засах үйлчилгээ үзүүлснээр амьдралын итгэл
үнэмшил, өөртөө итгэх итгэл, нийгэмших боломж бүрдсэн байна.
Мөн өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх
үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд
сургах үйлчилгээнд 17 сумын 88 бүлэг төсөл
хэрэгжүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж, ахмад настан-72,
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн-105, өрх толгойлсон
эх/эцэг-8, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эх/ эцэг-9
нийт 194 иргэнийг хамруулснаар зорилтот бүлгийн иргэд
өөрсдийн нөөц боломж,
ур чадвараа ашиглан нэг
нэгнээсээ туршлага судлаж хамтран хөдөлмөр эрхлэх, өрхийн орлого нэмэгдүүлэх
боломж бүрдлээ. Үүсгэл санаачлагын бүлгийг дэмжиж ажилласнаар 194 иргэн
ажлын байртай боллоо.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 269 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг
хангах, нийгмийн халамжийг зорилтот бүлэгт
чиглүүлэх,
нийгмийн
халамжийн
дэмжлэг
туслалцаа
зайлшгүй
шаардлагатай
өрхийн
гишүүн-иргэнийг зөв тодорхойлох
зорилтын
хүрээнд
Өрхийн
амьжиргааны
түвшинг
тодорхойлох
судалгааны
мэдээллийн
сан
бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж 18711 өрхийн
мэдээллийг мэдээллийн санд шивснээс 18292
өрхийн амьжиргааны түвшинг
тодорхойлоод
байна.
Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгааны үр дүнгээр
амьжиргааны түвшингийн 1 дүгээр бүлэгт үнэлэгдсэн Хүнсний эрхийн бичгийн
үйлчилгээнд нийт 246 өрхийн 1612 гишүүн-иргэн /том хүн-818, хүүхэд 794/ Үүнээс
120 өрх цахим эрхийн бичгээр, 16 сумын 128 өрх цаасан эрхийн бичгийн
үйлчилгээнд хамрагдаж 130,0 сая төгрөгийн санхүүжилт олголоо.
Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдсан өрхийн гишүүниргэдэд хүнсний цахим эрхийн бичгээр үйлчлэх хүнсний дэлгүүр сонгон
шалгаруулж, 19 хүнсний дэлгүүрийг сонголоо. Жаргалант сумаас хүнсний эрхийн
бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа 115 өрхөөс сэтгэл ханамжийн судалгаа
авч судалгааны дүнгээс үзвэл нийт өрхийн 98,5 хувь нь хүнсний эрхийн бичиг
болон хүнсний дэлгүүрийн үйл ажиллагаанд сэтгэл ханамж өндөр гэсэн үзүүлэлт
гарсан байна.

Өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд 405 өрхийг сонгон авч
өөрсдийнх нь
оролцоотойгоор өрхийн хөгжлийн
төлөвлөгөө боловсруулан, өрхүүдийг долоо хоног бүр
сургалтуудад хамруулж, өрхийн дэвтэр хөтлөлт, өрхийн
хөгжлийн
төлөвлөгөөний
дагуу
хийсэн
ажлын
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, “Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө
боловсруулах арга зүй” сургалт зохион байгуулав. Өрхийн
хөгжлийн төлөвлөгөөний дэвтрийг хэвлүүлэх зардлыг
аймгийн
“Гэр
бүлийн
хөгжлийн
хөтөлбөр”-ийн
санхүүжилтээс шийдвэрлэж, нийгмийн ажилтны дэвтэр 410 ширхэг, өрхийн дэвтэр
410 ширхэг, 30 ширхэг багц үзүүлэн, нийгмийн ажилтны гарын авлага 30 ширхэгийг
хэвлүүлж баг, сумын нийгмийн ажилтнуудад хүргүүлэв.
Жаргалант сумын 180 өрхөд хөдөлмөр эрхлэлт,
харилцааны талаар мэдлэг олгох сургалт зохион байгууллаа.

амьдрах

ухаан,

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр:
Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр нийт 1110 ажил олгогчоос 2158 ажлын
байрны захиалга авч, 1767 иргэнийг ажлын байранд зуучлан, “Ажилтай орлоготой
Монгол хүн” хөтөлбөрийн хүрээнд 7 дэд хөтөлбөр, 1 төсөл хэрэгжүүлснээр
шинээр 1735 ажлын байр бий болсноос 981 нь байнгын ажлын байр бөгөөд 12
сард 1725 бүртгэлтэй ажилгүй иргэд байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 9,7
хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
ХЗЗ-ийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд 1509 ажил идэвхитэй хайгч
иргэн бүртгэлтэй байгаа бөгөөд нийт 904 ажил олгогчоос 2194 ажлын байрны
захиалга хүлээн авч, 1813 иргэнийг зуучиллаа.
Ажилд зуучлагдсан иргэдээс
байнгын ажлын байранд 1244, улирлын чанартай ажлын байранд 420, түр ажилд
149 иргэн тус тус зуучлагдсан байна.
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө
өгөх үйлчилгээнд нийт 1995 иргэнийг хамруулснаас:
Хугацаат цэргийн албан хаагч 51, ажилгүй иргэн 182,
Ховд их сургуулийн төгсөгч
89,
Үндэсний
мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдсан
суралцагч -445, ажилтан албан хаагч 170, ЕБÑ-ийн
ахлах ангийн сурагчид -515, хорих ангийн хүмүүжигч 15, ХБИ -52, төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан иргэн 114, сургууль завсардсан иргэн 40,
МÑҮТ-ийн төгсөгчид – 83, ажил олоход хүндрэлтэй иргэн - 125 нийт 1881 иргэнийг
бүлгийн сургалт зөвлөгөөнд хамруулж, 114 иргэнийг
ганцаарчилсан зөвлөгөөнд хамруулав.
Хөшөөтийн
уурхайд
ажилтан
элсүүлэх
хөдөлмөрийн яармагийг Дарви, Цэцэг сумдын
Хөшөөт, Мөрөн багуудад,
төгсөгчдийг ажлын
байранд зуучлах яармагийг 2 удаа, “Ажлын байр
танилцуулах өдөрлөг” –ийг Ховд Их сургуультай

хамтран зохион байгууллаа.
Ховд Политехник коллежийг 2014 оны 1-р сард төгссөн 380, 6-р сард
төгссөн 203 төгсөгчийн мэдээллийг бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд оруулан
байршуулж, төгсөгчдийг ажлын байранд зуучлах “ Хөдөлмөрийн яармаг”-ийг 2
удаа зохион байгууллаа.
“Аж ахуй эрхлэлтийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн ХЭДÑ-ийн жижиг зээлийн
хүрээнд нийт 156 иргэн, 10 хоршоо, нөхөрлөлд 524500,0 мянган төгрөгийн
зээлийг олгож, шинээр 302 байнгын, 25 түр ажлын байр бий болж, 90 ажлын байр
хадгалагдсан байна. Зээлийн хүүгийн нөхөн төлбөр 14 иргэнд 2040,7 мянган
төгрөг олгосон байна.
Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд
санхүүгийн дэмжлэгт
хамрагдахыг хүссэн иргэдээс 50 төслийг хүлээн авч, 45 иргэнд 40,0 сая төгрөгийн
дэмжлэг үзүүлсэн байна.
Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
хөтөлбөрт хамрагдах сумдыг аймгийн хөдөлмөр
эрхлэлтийн салбар зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн
7
сумыг сонгосноос тухайн
сумын Амьжиргааг
дэмжих зөвлөлийн өргөтгөсөн хурлаар хөтөлбөрт
хамрагдах өрхүүдийг сонгох ажлыг зохион
байгууллаа. Ñонгогдсон өрхүүдийн гишүүдийг
2
өдрийн сургалтанд хамруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих
үйлчилгээ
арга
хэмжээнд
хэрхэн
хамрагдах, бизнес санаагаа хэрхэн олох, мал маллагааны үеийн хөдөлмөрийн
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн зэрэг асуудлаар сургалт зөвлөгөө өгч, 30 малчин
өрхөд нийт 3000 толгой мал худалдан авч өгөх ажлыг зохион байгууллаа.
Хөтөлбөрт хамрагдсан малчдыг БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Шинжан Уйгарын Үрэмч
хот болон Цонж аймгуудад туршлага судлах аялалд явууллаа.
“Эзэнтэй Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд нийтийг хамарсан ажлын 32 төслийг
хүлээн
авч
судлан,
28
төслийг
сонгон
шалгаруулснаас 246 иргэнийг түр ажлын байраар
ханган 50000,0 мянган төгрөг, ногоон ажилд 186
иргэнийг түр хугацаагаар ажиллуулан 63360,0 мянган
төгрөг зарцуулсан байна. Жаргалант сумын 12 баг
тус бүрт 3, нийт 36 ахмад настныг 3 сарын
хугацаагаар гэрээгээр ажиллуулан, Буянт голын ай
савыг цэвэрлэх ажилд хамрагдсан 2000 оюутанд
хөдөлмөр хамгааллын маск, бээлий, уутыг ХЭДÑ-аас
санхүүжүүлэн олгов.
Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөрийн тусгайлсан багц үйлчилгээгээр нийгмийн
халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрхийн хөдөлмөрийн насны 70
иргэнд 3 хоногийн сургалт зохион байгуулж, хамрагдсан 40-с дээш насны 25
иргэнийг сонгон, “40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
хөтөлбөр” - ийн төмс хүнсний ногоо тариалах төсөлд хамрууллаа.

Хөтөлбөрийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх арга хэмжээний
хүрээнд
малчдын хөтөлбөрт хамрагдсан 30 малчин, ХБИ-дийн хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан 36 иргэн, сургууль
завсардсан 9 иргэнийг тус тус эмнэлгийн анхан шатны үзлэг шинжилгээнд
хамруулж, байнгын ажлын байранд зуучлагдан орсон 10 иргэний ажилд ороход
шаардлагатай эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан үзлэгийн төлбөрийг
холбогдох санхүүгийн бичиг баримтыг үндэслэн буцааж олголоо.
Хөдөлмөрт
бэлтгэх
хөтөлбөрийн
ажил
олгогчийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд 2013 онд
гэрээ байгуулсан 24 ажил олгогчоос гэрээний
хугацаа нь дууссан
16 ажил олгогчид 45550,0
мянган төгрөгний урамшууллыг олгов.
Шавь сургалтаар нийт 5 мэргэжлээр 24
иргэнийг
мэргэжлийн
ур
чадвартай багшид
дагалдуулан сургаж чадамжийн гэрчилгээ олгож,
цаашид бүлгээрээ ажиллах хүсэлтэй 10 иргэнд Дэлхийн зөн ОУБ-аас ажлын
байрны тоног төхөөрөмж олгосон байна.
Үйлдвэрлэл дээрх сургалтаар үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж, шинэ ажилтан авах
боломжтой компаниудтай гэрээ байгуулан, 32 ажилгүй иргэнийг 3 мэргэжлээр, 13
аж ахуйн нэгжийн захиалгаар сургаж төгсгөлөө.
2014 онд Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд
ХЭДÑ-аас нийт 98010,0 мянган төгрөгийг зарцуулж, 448 иргэнийг хамруулсан
байна.
40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд байгаль
хамгаалах, осол гэмтлээс сэргийлэх, хог хаягдлыг
бууруулахад хяналт тавих ажилд нийт 57 иргэнийг
4 сарын хугацаанд ажиллуулж, түр ажлын байраар
хангаж, сонгогдсон иргэдэд Цагдаагийн хэлтсийн
ажилтнууд зөвлөгөө өгч, үзүүлэх сургууль- дадлагын
ажил зохион байгуулав. Мөн хөтөлбөрийн хүрээнд 2,5
га-д төмс хүнсний ногоо тариулах ажлыг зохион байгуулж, талбай бэлтгэх, үр
болон бордоо авах, газрыг хагалуулах, тариалалт эрхлэхэд
25 иргэнийг
ажиллуулж, нийт 82 иргэнийг түр ажлын байртай болгон, 34000,0 мянган төгрөгийг
ХЭДÑ-аас зарцуулсан байна.
“Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээний баг
ажиллуулах” төслийн хүрээнд аймгийн төвд ахмад
мэргэжилтний 20 бүлэг, хөдөөгийн сумдад тус бүр 1
ахмад мэргэжилтний зөвлөх баг 3 сарын хугацаанд
ажиллуулснаар барилгын салбарт 3, боловсролын
салбарт 5, эрүүл мэндийн салбарт 6, ХАА салбарт
14, бусад салбарт 8 ахмад настны баг нийт 105 ахмад

туршлагатай мэргэжилтнүүд
төгрөгийн цалинг олголоо.

залуу ажилтнуудад зөвлөгөө

өгч, 35000,0 мянган

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн “ Ажлын гараа “
төслийн хүрээнд “ Төлчин илгээх” арга хэмжээг хөдөөгийн бүх сумдад зохион
байгуулж, нийт 184 залуучууд төл хүлээн авах ажилд 1 сарын хугацаанд ажиллаж
цалин хөлс авсан байна. Буянт, Мянгад сумдад зохион байгуулсан “Төлчин илгээх”
ажлын нээлтийн арга хэмжээнд Хөдөлмөрийн
хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн нар биечлэн
оролцож,
иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өглөө.
Мөн
төслийн хүрээнд
11 суманд жишиг
өвөлжөө барьж, Зэрэг суманд багийн төвийн
байрны засвар хийж, Мянгад суманд хадлангийн
байр барьсан бөгөөд нийт 195 залуучууд
ажиллаж, 54243,6 мянган төгрөгийн цалин хөлс
олгосон байна. Тус хөтөлбөрийн “Ñумын залуус”
төслийн хүрээнд сумдад нийт 190 оюутан залуучууд баг болон ажиллаж, сум орон
нутгийн хөгжил, олон нийтэд чиглэсэн төрөл бүрийн ажлыг зохион байгуулж, түр
ажлын байраар хангагдан оюутан тус бүр 200,0 мянган төгрөнийн цалин хөлс
авсан байна.
Энэхүү төслийн хүрээнд хөдөөгийн сум бүрт 4 оюутан баг болон
ажилласан бол Ховд их сургуультай хамтран хэрэгжүүлсэн “Шинэчлэлд залуусын
оролцоо” арга хэмжээнд тус сургуулийн 122 оюутан Жаргалант сумын 12 баг дээр
21 хоногийн хугацаанд ажиллаж, оюутан залуучууд
аймгийн төвийн нийт айл өрхүүд, хувийн хэвшлийн аж
ахуйн нэгж, байгууллагуудаас хөдөлмөр эрхлэлтийн
байдал,
үйлчилгээний талаар сэтгэл ханамжийн
түүвэр судалгаа авч, аймгийн төвд баригдаж байгаа 32
барилгын обьект дээр очиж хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны талаар сурталчилгаа хийж, мэргэжлийн
сургууль төгссөн, шинээр хөдөлмөрийн зах зээлд гарч байгаа залуучуудын ажлын
байрны асуудлаар телевизийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, Жаргалант суманд
бүх нийтийн цэвэрлэгээний ажил, сайн үйлсийн аян өрнүүлэх зэрэг олон
ажлуудыг санаачлан зохион байгууллаа.
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 569
хүн хамрагдаж, ХЭДÑ-аас 116500,0 мянган төгрөг зарцуулсан байна.
ХБИ-ий хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдээс нийт
50 төсөл ирүүлснээс 36 иргэнд 30,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, 36
шинэ ажлын байр бий болсон байна. Үүнд хувцас үйлдвэрлэл, оѐдлын чиглэлээр
5, модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 6, гутал болон суран эдлэл
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр тус бүр 3, хүнсний ногоо тариалалтын чиглэлээр 2 ,
түүнчлэн тахиа үржүүлэх, сүлжмэл эдлэл хийх, шахмал түлш үйлдвэрлэх зэрэг
чиглэлүүдээр төслүүд хэрэгжиж байна.

ХБИ-ээс шүрэн урлалын сургалтанд 3 хүн , цэцэрлэгийн туслах багшийн
сургалтанд 12 иргэн хамрагдаж, 2160,0 мянган төгрөг, 36 иргэнийг аж ахуй
эрхлэлтийн сургалтанд хамруулж 1260,0 мянган төгрөгийг ХЭДÑ-аас зарцуулж,
ХБИ-г ажлын байраар хангасан 2 аж ахуйн нэгжид ажил олгогчийн урамшуулал
4246,8 мянган төгрөгийг олгов.
Жил бүрийн 4 дүгээр сарыг “ХАБЭА-н сар”
болгосон уламжлалын дагуу нээлтэнд аймгийн төв
талбайд 42 аж ахуйн нэгж байгууллагын 500 гаруй
хүн оролцож, аяны хүрээнд хөдөлмөр хамгааллын
хувцас хэрэгслийн үзэсгэлэн,
781 хүнд сургалт
зохион байгуулж, 5000 ш гарын авлага иргэд, аж
ахуйн нэгжүүдэд тарааж,
80
аж ахуйн нэгж,
байгууллагуудад зөвлөн туслах үйлчилгээг 1200 гаруй ажилтанд үзүүллээ.
“Эрүүл- Аюулгүй ажлын байр”-ыг нэмэгдүүлэх,
олон нийтэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн
ач холбогдлыг
сурталчлан таниулах
зорилгоор “Дэвжээ ” тэмцээн зохион байгуулж, 5
байгууллага
оролцлоо.
Үйлдвэрийн
осол,
хөдөлмөрийн маргаантай холбоотой иргэдийн
мэдээлэл
авах
99431617
тусгай
дугаарыг
ажиллуулж байна.
Хөшөөтийн уурхайд ажилтан элсүүлэх хөдөлмөрийн яармагийг Дарви,
Цэцэг сумдын Хөшөөт, Мөрөн багуудад, төгсөгчдийг ажлын байранд зуучлах
яармагийг 2 удаа,
“Ажлын байр танилцуулах өдөрлөг”, Ховд политехник
коллежийг 2014 оны 1-р сард төгссөн 380, 6-р сард төгссөн 203 төгсөгчийн
мэдээллийг бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд оруулан байршуулж, төгсөгчдийг
ажлын байранд зуучлах “ Хөдөлмөрийн яармаг”-ийг 2 удаа зохион байгууллаа.

