
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2022 

ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН  АЖЛЫН  ТАЙЛАН 

Байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээ, аймгийн удирдах ажилтнуудын 

шуурхай хуралдаанаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн талаарх 

мэдээллийг долоо хоног бүр аймгийн ЗДТГазарт цахим болон бичмэлээр 

хүргүүлэн ажиллав. 

Аймгийн Засаг дарга 2022 онд БОАЖСайдтай байгуулах орон нутгийн 

төсвөөр хэрэгжих гэрээнд тусгах ажлуудын санал, “Тэрбум Мод” үндэсний 

хөдөлгөөний хүрээнд 2022-2030 онд хэрэгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөө, аймгийн 

хэмжээнд улсын төсвөөр хийх ойжуулалт болон ойн зурвас байгуулах ажлын 

саналыг тус тус  БОАЖЯ-д хүргүүлэв.  

БОАЖЯ-ны статистик мэдээллийн санд 2021 оны БОХ 6.1-6.10 маягтын дагуу 

мэдээллийг  сум тус бүрээр орууллаа.  

Ховд, Увс аймгуудад малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай 

холбогдуулан зэрлэг амьтдын шилжилт хөдөлгөөний мониторингийн судалгааг 

хийж долоо хоног бүрийн 5дахь өдөр аймгийн Онцгой байдлын газарт мэдээ өгч 

ажиллаж байна.  

Иргэн,  ААН байгууллагын 6 төслийн баримт бичигт БОНБЕҮ-ний дүгнэлт 

гаргаж хүргүүлэв.  

Байгаль орчны чиглэлийн үндэсний хөтөлбөрүүдийн 2021оны биелэлт, 

Байгууллагын 2022 онд хийж хэрэгжүүлэх  гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Монгол улсын 

хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгах ажлын саналыг  аймгийн ЗДТГ-ын  

ХОХБТХ-д тус тус хүргүүлэн ажиллаа.  

Байгууллагын дотоод журмыг Хөдөлмөрийн тухай шинэчилсэн хуулийн дагуу 

өөрчлөлт оруулан албан хаагчдын хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулав.  

Байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан хаагч нарын 2022 оны 

хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн байгуулав. 

МУ-ын Терроризмтой Тэмцэх Зөвлөлөөс зохион байгуулагдсан 2 өдрийн 

танхимын сургалтад холбогдох албан тушаалтануудыг оролцуулав.  



Аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, 

аймгийн Прокурорын газар, аймгийн МХГ-тай хамтран сумдын 9 байгаль орчны 

хяналтын улсын байцаагч, 15 байгаль хамгаалагчдын мэдлэг чадавхыг нь 

дээшлүүлэх зорилгоор “Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, түүний 

хэрэгжилт, Байгаль орчны тухай багц хуулийн хэрэгжилт хэрэгжүүлэхэд анхаарах 

асуудал” сэдэв сургалт зохион байгууллаа.  

Уг сургалтын үеэр зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахад 

анхаарах асуудал, зөрчлийн тухай хуулиар хүлээсэн эрх үүргийн хэрэгжилт, анхны 

шатны хэрэг бүртгэлийн үйл ажиллагаа явуулах, төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн 

дүрэм, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, байгууллагын 

дотоод журмыг мөрдөж ажиллах, сумдын байгаль орчны статистик мэдээллийг 

БОХ маягтыг бөглөх, төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгах 

ажлуудын талаар санал солилцож, зөвлөгөө өгч ажиллав.  

  

Байгууллагын 2021 оны хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг Засаг даргын 

зөвлөлд танилцуулан тайлагнав.  



 

 

Аймгийн  МХГазартай хамтарсан хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийн 

дагуу эргүүл хийх явцад Бугат сумын 3-р багийн иргэн З Бугат сумын 4-р багийн 

нутаг дэвсгэрт оршдог ойн сан бүхий газраас  зөвшөөрөлгүй түлээний мод бэлдэж 

авч ирсэн зөрчил, Бугат сумын 3-р багийн иргэн Е ба Ж нар голын голдирлоос 

хууль бусаар хайраг ачиж байсан зөрчлийг илрүүлж, Цагдаагийн газарт шалгуулж 

байна.  

           



  

 

Толбо нуурт амралт зугаалгаар ирсэн ард иргэдэд хог хаяхгүй байх, цэвэр 

орчинд амьдрах талаар тус сумыг хариуцсан байгаль хамгаалагч нар зөвлөгөө өгч, 

хяналт тавьж, Толбо нуурын эрэг болон хар зам дагуу байрлуулсан хогийн савын 

хогийг ачиж  цэвэрлэх ажлыг Толбо сумын ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулав.  

  

Байгууллагын 2021оны санхүүгийн тайланг гаргаж, хянуулахаар аймгийн 

Аудитын газарт хүргүүлэв.  

Бусад холбогдох байгууллагуудад гаргаж өгөх мэдээ мэдээллийг хугацаанд 

гаргаж өгч ажиллав.  

 

БОАЖГ-ын дарга                          Ш.Марат 


