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                             ХЭРЭГЖҮҮЛСЭНХУГАЦАА: 2020 ОН  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨГ: 3.963.000 

Төсөл хэрэгжсэн газар 

Говь-Алтай аймгийн Баян 
Уул сум Баян тал БАХ. 
Багийн төвд байрлалтай 
өвсны фондын дээврийг 
сэргээн засварлах төсөл 

Төслийн зорилго      
 Малчдын эх үүсвэр болсон 
малыг ган зудын эрсдлээс 
хамгаалах, ган зудыг хохирол 
багатай даван туулахөвс 
тэжээлийн аюулгүйн фондтой 
болход нь туслах 
. Төслийн зорилтууд 

Зорилт 1 Урт нь 11 метр, өргөн  

нь7метр,өндөр нь 2,5 м 

агуулахын дээврий гшинэчлэх 

тооцооны дагуу шаардагдах 

материалаа татаж бэлтгэх  

Зорилт 2 Агуулахын засварт 

ажиллах малчидтай уулзаж 

ярилцан хэрхэн  яаж ажиллах 

хугацаагаа тохирох.  

Зорилт 3  Засварын ажлаа хийж 

гүйцэтгэж сум орон нутагт 

хүлээлгэн өгөх  

 

Үйл ажиллагаа 

Уг ажлын хүрээнд    Энэхүү 
үйл ажиллагааг СБАХ-ын 
тэргүүн БАХ-ын ахлагч нар 
хариуцаж 12 малчин 5  
хоногийн хугацаанд хийж  
гүйцэтгэсэн.  
Агуулахын дээврийн шувуу 
нурууг, дээврийн төмөр, унь 
банз зэргийг шинээр сольж 
мөн шинээр нуруутай болгож 

өндөлөсөн. Агуулахын 
барилгыг урт удаан 
хугацаанд ашиглах зарчмыг 
баримтлан хариуцах эзэнтэй 
болгож Багийн ИНХ-ын дарга 
малчидад нь хүлээлгэж 
өглөө. 
 
Төслийнхөрөнгө оруулалт 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

эх үүсвэр 

Санхүүжилт, 
төгрөг 

Төслөөс 2.143.000 
ОНХС  
СБАХ  
Малчид 1.820.000 
Нийт 3.963.000 
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Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт 

Төслийн санхүүжилтийг юунд зарцуулсан талаар доорх хүснэгтэнд мэдээлэл оруулна 

№ Хөрөнгө оруулалтын 
зарцуулалт 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо Нэгжийн 
үнэ 

Нийт, төг 

1 Дээврийн төмөр метр 108 8500 918000 
2 Хүрээ төмөр ш 11 2500 27500 
3 Шрүп ш 2 20000 40000 
4 5с-ын банз Ш 20 1600 320000 
5 Хадаас кг 10 5000 50000 
6 Дээврийн нуруу мод Ш 3 60000 180000 
7 Цэвэр банз ш 10 8000 80000 
8 3с-ын банз ш 20 7000 140000 
9 Тээврийн зардалд    230500 
10 Цалин     100000 
11 Хоол хүнс    57000 
12 Төслөөс  нийт 

                                                                                                            
 

   2143000 
13      
14 Малчдын хөдөлмөр оролцоо Хүн/хоног 

  
60 30300 1820000 

15      
16 Нийт дүн    3963000 
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ТАЙЛАН БИЧСЭН   Н.БАТБАЯР  

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН 

Төсөл хэрэгжснээр гарсан үр дүн:Өвсны агуулах нь тус багийн төвд байрладаг шуурганы 
улмаас дээвэр нь унаж өвс тэжээл агуулах боломжгүй болсон Энэхүү агуулах засварлагдаж 
ашиглалтанд орсноор Хүйсийн говь багийн Баян тал БАХ-ын 84 малчин өрхийн 270 ам бүл 
төслийн үр шимийг бодитоор шууд хүртэж байна. Мөн Баян тал БАХ-ын Иргэдийн нийтийн 
хурлын дарга Б.Гансүх ярихдаа манай баг энэ төслийн үр шимийг хүртэж байна энэ агуулхын 
барилга 2015 онд хүчтэй шуурганы улмаас дээвэр нь хууларч унасан малчид өөрсдийнхөө хүч 
боломжоороо засварласан боловч дахин хотойж унасан одоо бол бүдүүн дүнзэн модоор нуруу 
хийж төмөр болон бусад материалыг нь засварласан нь чанарын хувьд үнэхээр сайн боллоо 
малчид хадлан тэжээлээ агуулах болсонд баяртай байгаа. 

 

ТӨСЛИЙН ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ 

Энэхүү агуулах засварлагдаж ашиглалданд орсноор говь нутгийн буюу Хүйсийн говь багийн  

Баянтал БАХ-ын  38,0 мянган мал ган зудын эрсдлээс тодорхой хэмжээгээр хамгаалагдаж,  

81 малчин өрхийн 270 ам бүл төслийн үр шимийг бодитойгоор хүртэж эхэллээ.  

. 
 

ТӨСЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ 

Төслийг зориулалтын дагуу хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд төсөл хэрэгжүүлэх явцад ямар нэгэн өөрчлөлт  
хүндрэл бэрхшээл гараагүй. Энэ жилийн тухайд хур бороо ихтэй байсан болохоор цаг хугацааны хувьд 
бага зэрэг хойшлогдсон. 
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