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 “ТЭЖЭЭЛ 
тариалалт” 

 
 
ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ:  
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ХАЛИУН СУМ. 

 
 

“ХАЛИУН СҮРЭГ-МАЛЧДЫН 
ХОЛБОО” ТББ 

“БУРХАН БУУДАЙ” БАХ 

         

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХУГАЦАА: 2020.05.20-2020.09.20  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ       1488000 

   
Төсөл хэрэгжсэн газар:Говь-Алтай 
аймгийн Халиун сумын Чацран 
багийн “Бурханбуудай” БАХэсэг.  
Ёлтонгийн систем 

Төслийн зорилго:  Малын тэжээл 
бэлтгэлийг нэмэгдүүлэх, ногоон тэжээл 
тариалах 

Төслийн зорилт:  Хуучин тариалангийн  
талбайн усалгааг ашиглан , хашилт 
хамгаалалтын шуудууг сэргээн гар аргаар 
малтан мал орохоос хамгаалж 2,0 га 
талбайд хөрс боловсруулалт хийн газрыг 
хагалан тэгшлэж  овьёосны үр тариалан 
ногоон тэжээл хураан авч ашиглах 
Үйлажиллагаа.  Төслийг хэрэгжүүлэхийн 
тулд: 

-  хамгаалалтын шуудууг гараар сэргээн 
малтахад / гүнээрээ 1,8м, өргөнөөрөө 1,0м 
уртаараа 500м шуудууны шороог малтах / 
10хүн 5хоног ажиллав 

- Тариалангийн талбай дотор усалгаа хийх 
зориулалттай 300м сувгийг 5хүн 2 хоног 
гараар малтаж хийж гүйцэтгэв 

- 2,0 га талбайг трактороор тэгшилж, 
хагалж борнойдоход Алтайн зангилаа 
хоршоогоор зуучлуулан компанын 
техникийг түрээсээр ашиглан хийж 
гүйцэтгэв 

- овьёосны үрийг гараар суулган усалгаа 
арчилгаа хийснээр  9 сард ургацаа хурааж 
гар аргаар переслэж 340 боодол өвс 
бэлтгэлээ  

 

Ажиллагсадын хөдөлмөр хамгаалал, хоол 
хүнс, ажлын хөлсийг СБАХ, БАХ-ийн 
малчдаас санхүүжүүллээ. / 1400000 төг / 

          Хөрөнгө оруулалт: 

Төслөөс 1488000 төгрөг, БАХ-с 1400000 
төгрөг зарцууллаа  

Баримтжуулалт:  

      

                      

 

Шинээр талбайг хагалуулан, тэгшилж 
овьёосны үрийг гарааг суулгаж байна 

   

  

    

Овьёос ургасан ба гар хадуураар 
хурааж байгаа байдал, гар пересээр 
боож байгаа ба хадлангаа нөөцөлсөн 
байгаа нь 

Төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа энэ 
жилийн байдлаар 200кг овьёосны үр 
хураан авч, 6,8тн ногоон тэжээл бэлтгэлээ 

Зарцуулалт: Төсөлд төлөвлөвлөсөн 
хөрөнгийг 100 хувь зарцуулсан болно 

Төсөл хэрэгжүүлэхэл гарсан хүндрэл 
бэрхшээл сургамж : Төслийг 
хэрэгжүүлэхэд онцгой хүндрэл бэрхшээл 
гараагүй бөгөөд малын тэжээл бэлтгэл   
нэмэгдсэнд малчид ихээхэн баяртай 
байлаа  

Хөрөнгө 
оруулалты
н эх үүсвэр 

Санхүүжилт, сая 
төгрөг, оноор 

 

Төслөөс 1488000 
ОНХС  
МАЛЧИД 1400000 
Хоршоо  
Нийт 2888000 



        Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт 

№ Хөрөнгө оруулалтын 
зарцуулалт 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо Нэгжийн 
үнэ 

Нийт, төг 

1 Овьёосны үр кг 360 800 288000 

2 шатахуун л 100 2100 210000 

3 Техник ашигласны төлбөр төг   988000 

4 Хоол хүнс, ажлын хөлс төг   1400000 

      

      

      

 

 дүн    2886000 

 

Борлуулалт үйлчилгээний орлого 

№ Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ Хэмжих 
нэгж 

Тоо Нэгжийн 
үнэ 

Нийт, төг 

1 Ногоон тэжээл тн 6.8 320000 2176000 
2 овьёос кг 200 800 160000 
      
      
 Нийт    2336000 

 

               ТАЙЛАН НЭГТГЭН БИЧСЭН............................./ А.ЭРДЭНЭСҮРЭН / 
 

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН 

. Үүнд:  
1. Ирэх жил 2,0 га-д тариалах овьёосны үрийн нөөцтэй болов 
2. 6.8 тн ногоон тэжээл хураан авч нөөцөллөө 
 

ТӨСЛИЙН ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ 

БАХ-ийн 15 өрхийн 41 хүн 
 
 

 


