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“Эхэн худаг”  
 

 

 
Ховд аймаг 

Ховд сум 
Салбан БАХ  
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Төсөл хэрэгжсэн газар 

Ховд аймаг Ховд сум 

 

Төслийн зорилго  

Хаваржааны бүст усны 
хангамж муу бэлчээр 
хүрэлцэхгүй учир 
ашиглагдахгүй булагдсан 
худагыг малтаж гарган, 
дахин сэргээж устай 
болгож бэлчээрийг бүрэн 
ашиглах зорилготой 
 
 

 

Төслийн зорилтууд  
Уг  төслийг  хэрэгжүүлсэнээр  
Салбан БАХ-н 13 өрх ундны 
усаар хангагдаж, 8000 гаруй 
толгой мал уух устай болж, усны 
хомсдлоос үүдэн ашиглагдахгүй 
байгаа бэлчээрийг ашиглаж 
бэлчээрийн талхлалтаас 
хамгаалагдаж байна  

 

 

 

Үйл ажиллагаа 

Худагыг малчид хүч 
хөдөлмөрөө гарган гар 
аргаар сэргээн малтаж 
худагны чулуун 
доторлогоог хийж, гадна 
талд амбаар барин 
хамгаалалтанд авлаа. 

Төслийн зүүгээс ус татах 
мотор, шатахууны дэмжлэг 
үзүүлсэн. 

 

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.  
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Зураг 

 
 

 

 
 

 

 

Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт 

Төслийн санхүүжилтийг юунд зарцуулсан талаар доорх хүснэгтэнд мэдээлэл оруулна 

№ Хөрөнгө оруулалтын 
зарцуулалт 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо Нэгжийн 
үнэ 

Нийт, 
төг 

1 Насос ажиллуулах мотор ш 1 600000 600000 
2 Дизель түлш л 222 1800 400000 
3      
      

 Нийт    1000000 
 

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     

 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

эх үүсвэр  

Санхүүж
илт, 

төгрөг 

Төслөөс 1000000 
ОНХС - 
СБАХ  
малчид 500000 
Нийт 1500000 

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН 

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

 

 

 

 
 

ТӨСЛИЙН ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТӨСЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ 

Төслийн зориулалт, зарцуулалт өөрчлөгдсөн бол учир шалтгааныг тодорхой бичиж ирүүлнэ 
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