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“ Бэлчээрийн 
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Төсөл хэрэгжсэн газар 

Цэцэг сум ,  Баян-Овоо баг 
Шуудуу БАХ,  

Төслийн зорилго 

Баян-Овоо баг Шуудуу 
бэлчээр ашиглалтын 
хэсэгт бэлчээрийн 
ургамал гарц, даац 
хэтрэлт, фото 
мониторингийн 5 жилийн 
үр дүнгийн харьцуулалт, 
Үүнээс гарах үр дүн 
цаашид анхаарах 
талаархи асуудлуудыг 
хэсгийн малчдад 
танилцуулж сумын 
ИТХурал , багийн 
ИТХуралд уламжилж 
үүнээс гарах журам 
,бэлчээр хамгаалахад 
хийгдэх асуудлууд болон 
цаашид хийх ажлын 
төлөвлөгөө гаргах. 

Төслийн зорилтууд  

Уг төслийг 
хэрэгжүүлснээр Шуудуу 
БАХ-ын зуслан 
намаржааны бэлчээрийг 
3 жил өнжөөж сэлгэлт 
хийх, сэргээх, малын тоо 
толгойг бууруулах, 
чанаржуулах, отор 
нүүдлийг илүүтэй хийдэг 
болох,  

Үйл ажиллагаа 

Төслийн хүрээнд хийсэн 
үйл ажиллагаа авч 
хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, тодорхой дэс 
дараалалтай болно. 

  

Хөрөнгө 
оруулалтын 

эх үүсвэр  

Санхүүж
илт, 

төгрөг 

Төслөөс 500000 
ОНХС 300000 
СБАХ - 
Нийт 800000 

 

 

Зураг 
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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 Бензин, шатахуун  л 72 1380 100000 
2 Бэлчээрийн зураглал,фото 

мониторингын зураг хэвлэл 
ш 5 35000 175000 

3 Танилцуулга хуудас ш 210 2500 525000 
4      

 Нийт    800000 
 

Борлуулалт, үйлчилгээний орлого 

Төсөл хэрэгжсэнээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үзүүлсэн үйлчилгээ, тэдгээрээс олсон орлогын 
талаар энэ хүснэгтэнд мэдээлэл оруулна.  
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№ Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ Хэмжих 
нэгж 

Тоо Нэгжийн 
үнэ 

Нийт, төг 

      
      
      
      
 Нийт     

 

 

 

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН 

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

Бэлчээрийн зураглалын жил жилийн харьцуулалт ургацын хэмжээ, даац хэтрэлтийн хэмжээг 
тодорхойлж танилцуулга хийж малчдад мэдээлж гарын авлагатай болгосноор БАХ-н малчдын 
мэдээллийн сан нэмэгдэж, малчид малын тоо толгойндоо хяналттай болж, бэлчээрээ сэлгэх, 
сэргээх, өнжөөх, нутаг сэлгэх зэргээр олон талын санаа санаачлагатай, хариуйлагатай болсон. 
Энэ багийн БАХ-н малчид хамрагдсанаар бусад багийн БАХ-н малчид баг, хэсэгтээ туршлага 
солилцон  журам гарган бэлчээрээ хамгаалж байна. 

⇑ 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  

Энэ төсөл хэрэгжиснээр нэг багийн 210-н малчин хамрагдсанаас гадна бусад багийн малчид 
журамд хамрагдаж бэлчээр хамгаалах, сэлгэх өнжөөх отор нүүдэл хийх олон талын арга авч 
хэвшүүлнэ байна. Мөн тухайн багийн зуслангийн бэлчээрт хот айлуудын дунд хог хаягдал, 
сэг сэвсийг малчид өөрсдөө санаачлан цэвэрлэсэнээр БАХ-н зуслан намаржаа хоггүй, айл 
хот нь хогийн цэгтэй болсон. 

 

ТӨСЛИЙН ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ 

Цэцэг сум, Баян-овоо баг, Шуудуу  БАХ-н 210 малчин өрх  
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ТӨСЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ 
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