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бэлчээр”  

 

 

 
Ховд аймгийн 
Мөнххайрхан 

сумын 
АХУУНА БХН  

   

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХУГАЦАА: 2020 ОНЫ 11 САР  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨГ:  2000000  

Төсөл хэрэгжсэн газар 

Ховд аймаг Мөнххайрхан 
сум   

 

Төслийн зорилго  

Алтайн өндөр уулын өвөр 
талын нутаг малын 
тэжээлийн нөөцийн 
хомсдолд өртөмтгий, үе 
үеийн зудад мал сүрэг 
олноор хорогдох, 
малчдын амжиргааны 
нөхцөл тогтворгүй үед 
төл малыг хамгаалах, 
хадлан бэлтгэх, өвсний 
нөөц бүрдүүлэх  
зорилготой . 
Төслийн зорилтууд  
Уг  төслийг  хэрэгжүүлснээр  
талбайдаа   жил бүр малын 
тэжээлийн ургамал тариалж 
өөрсдийн өрхийн хэрэгцээ, 
БАХэсэгт байгаа өрхийг хангах  

Үйл ажиллагаа 

Төслийн хүрээнд хийсэн 
үйл ажиллагаа, авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг 
тодорхой дэс дараатайгаар 
бичнэ. 

Төслийн хөрөнгө 
оруулалт 

Төсөл хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдсан нийт хөрөнгө 
оруулалтыг, хөрөнгө 
оруулалтын эх 
үүсвэрүүдтэй нь доорх 
хүснэгтэнд бичнэ. 
Хүснэгтэнд мөр нэмж 
санхүүжилт авсан 
газруудыг нэмж оруулж 
болно.  

Хөрөнгө 
оруулалтын 

эх үүсвэр  

Санхүүж
илт, 

төгрөг 

Төслөөс 2000000 
ОНХС - 
СБАХ - 
малчид 2000000 
Нийт 4000000 
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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 Модон шон ш 255 5000 1275000 
2 Тор боодол 11 165000 1815000 
3 хадаас кг 20 10000 200000 
 Замын зардал/бусад/    710000 

 Нийт    4000000 
 

Борлуулалт, үйлчилгээний орлого 

Төсөл хэрэгжсэнээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үзүүлсэн үйлчилгээ, тэдгээрээс олсон орлогын 
талаар энэ хүснэгтэнд мэдээлэл оруулна.  

№ Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ Хэмжих 
нэгж 

Тоо Нэгжийн 
үнэ 

Нийт, төг 

      
      
      
      
 Нийт     

 

 

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН 

Төсөл хэрэгжихээс өмнөх үетэй харьцуулахад төсөл хэрэгжснээр гарсан үр дүнгүүдийг тодорхой тоо 
баримттай, график дүрстэй оруулна. Үүнд:  

⇑ борлуулалт нэмэгдсэн байдал,  
⇑ шинээр бий болсон  бүтээгдэхүүн,  
⇑ шинээр бий болсон  хөрөнгө,   
⇑ цэвэр ашиг,  
⇑ нийгмийн ашиг тус,  
⇑ амьжиргааны түвшин, орлого нэмэгдсэн байдал,  
⇑ шинээр нэмэгдсэн ажлын байр,  
⇑ үр шим хүртсэн хүмүүсийн тоо г.м  
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ТӨСЛИЙН ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ 

 

 

 

             Төслийн үр дүнг нийт Алаг багийн Ахууна байгаль хамгаалах нөхөрлөлийн нийт малчид 

хүртэнэ. Ашиг хүртэж эхлэх хугацаа 2021 оны намраас бог, бод малын төл оруулж чоно нохойноос 

хамгаална. Ахууна нөхөрлөлийн 13 өрх 25 хүн ашиг хүртэнэ. 

Мөн байгаль хамгаалагдан нөхөн сэргэнэ. 

 

ТӨСЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ 

Төслийн зориулалт, зарцуулалт өөрчлөгдсөн бол учир шалтгааныг тодорхой бичиж ирүүлнэ 
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