
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БҮРД СУМЫН 2021 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
БИЕЛЭЛТ  

2021 он                                                                                                                                                                           ОНГОН  
 

Д/д Төлөвлөгөө Биелэлт Үнэлгээ 

1 Гэр бүлийн хэрэгцээний 
зориулалтаар сумын төвд 17 
иргэнд 1.5282 га газрыг 
өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн. 

ГЗБТөлөвлөгөөний дагуу Сумын засаг даргын 10 дугаар 
сарын 19-ны А/101 тоот захирамжаар 9 иргэнд  0,8996 га, 11 
дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/111 тоот захирамжаар 5 
иргэнд 0,3631га нийт 14 иргэнд 1,2627га газрыг өмчлүүлсэн. 

85% 

2 Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний 
зориулалтаар улсын чанартай 
авто зам дагуу 10 иргэнд 0,7 га 
газрыг өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн. 

хүсэлт ирээгүй. хүсэлт ирээгүй. 

3 Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх 
зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын 
хэмжээ байршил 4 давхар 2 
нийтийн орон сууц барих 

Төсөл хэрэгжээгүй Төсөл хэрэгжээгүй 

4 Их монгол хороололд худалдаа 
үйлчилгээний газрын 
зориулалтаар 0,22 га газрыг 
дуудлага худалдаагаар олгохоор 
төлөвлөсөн. 

Сумын засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдрийн 
газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа дахин явуулах тухай  
А/107 тоот захирамжаар Онгон 5 дугаар баг Их монгол 
хороололд байрлалтай 2194м2 газрын дуудлага худалдааг 
11 дүгээр сарын 12-ны өдөр танхимаар зохион байгуулж 
хамгийн өндөр үнэ хэлж ялагч болсон Д.Оргодолд 11 дүгээр 
сарын 22-ны өдрийн А/115 тоот захирамжаар 2194м2 газрыг 
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний зориулалтаар 
эзэмшүүлсэн. 

100% 

5 Бэлчээрийн газрын ашиглалт, 
хамгаалалтын арга хэмжээний 
төлөвлөлт мэрэгчидтэй тэмцэх 
ажил 5 багийн хэмжээнд 10000 га 
хамгаалахаар төлөвлөгдсөн. 

Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын  “Хөх дэл” Отрын 
бүсийн захиргаанаас Бүрд сумын нутаг Хөх дэл уул, 
Замбалын хар уул, Улаан толгойн бүрд, Боловсон, Мөнгөн 
овоот, Ар царам, Өвөр царам, хойд бөөр орчимын 10000га 
талбайд Сумын засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 29-

100% 



ны өдрийн А/106 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан 
11 дүгээр сарын 10-ны өдрийг хүртэл хөнөөгч мэрэгчтэй 
тэмцэх ажлыг өндөр хэмжээнд зохион байгуулсан. 

6 2021 онд Өвөлжөө хаваржааны 
зориулалтаар 40 иргэнд 2,8га 
газрыг олгохоор төлөвлөснөөс 

Сумын засаг даргын 05 сарын 28-ны өдрийн  А/63 дугаар 
захирамжаар 12 иргэнд өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар 
0.84 га газрыг эзэмшүүлж  гэрээ байгуулж, ГЭЭГэрчилгээ 
олгон ГХГЗЗГ-ын даргын 2010 оны 16, 17-р журмын дагуу 
шинээр нэгж талбарын дугаар өгч хувийн хэрэг нээсэн. 

35% 

7 Иргэнд амины орон сууцны 
зориулалтаар Их монгол 
хороолол 8 айлын орон сууцны 
баруун талд 3 айлын 0,21 га  
газар эзэмшүүлэх / Нэг загварын 
хашаа, байшин, хаус барих/. 

Төлөвлөгөөний дагуу Сумын засаг даргын 11 дүгээр сарын 
10-ны өдрийн А/110 тоот захирамжаар Онгон багийн нутаг 
дэвсгэр Их монгол хороолол 8 айлын орон сууцны баруун 
талд 1 иргэнд 0,07га газрыг амины орон сууцны 
зориулалтаар эзэмших эрх олгосон. 

33% 

8 Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмал олборлох зориулалтаар 
үйл ажиллагаа явуулах газрын 
төлөвлөлт 

Тойны ар, мухар булагаас элс хайрганы олборлолт хийж 
сумын төвд шинээр баригдаж, засварлагдаж буй барилга 
байгууламжын ашиглалтанд хяналт тавьж тодорхой заасан 
цэгээс олборлолт хийлгэн ажиллаж байна. 

100% 

9 Иргэн, ААНБ-д малын тэжээлийн 
ургамал тариалах зориулалтаар 
Их боригдой 2 дугаар багын нутаг 
500 га төлөвлөгдсөн. 

2021 оныг аймгийн Хөдөө аж ахуйг дэмжих жил болгон 
заралсантай холбогдуулан сумын хэмжээнд атаршсан 
тариалангийн газрын Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн 5/01 тоот тогтоолоор 
сумын тусгай хэрэгцээнд авч ашиглах журмыг баталсан. Энэ 
жилийн хувьд 160 га-д малын тэжээлийн ургамал хашаа 
барин тариалан 100 хувийн гүйцэтгэлтэй ургацыг хураан 
авсан. 

100% 

  Нийт үнэлгээ 80% 
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