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СБАХ  

 

 

Төсөл хэрэгжсэн газар 
Өвөрхангай АБАХ-ны тэргүүн 
Л.Жаргалбаатар 
 
Төслийн зорилго  
 Малын тэжээл үйлдвэрлэж, 
тэжээлийн нөөц нэмэгдүүлэх 
 
Төслийн зорилтууд  
 
1.Халгай, лууль, овъёсыг 
ногоон үед нь хураан авч 
шахмал тэжээл хийх. 
2.Тэжээл үйлдвэрлэлийн  
техник, тоног 
төхөөрөмжийг ажилд 
жигдрүүлэх 
3.Ажилчдыг сургах, 
дадлагажуулах. 
 

Үйл ажиллагаа 
 

1.Малын тэжээл үйлдвэрлэх 
тоног төхөөрөмж,түүхий 
эдийг бэлтгэх  
 
2.Малын тэжээлийн үйлдвэрлэ 
лийн жорыг ХААИС 
лабораториор дүгнэлт 
гаргуулах . 
 
3.Туршилтаар үйлдвэрлэх 
 
4. Малын тэжээл тариалах 
тоног төхөөрөмжтэй болох 
 
5.Малын тэжээл 4 гад 
тариалсан. 
 

 

Төслийн хөрөнгө оруулалт 
 
Хөрөнгө 
оруулалтын эх 

  

Санхүүжилт, 
төгрөг 

Төслөөс 5000 000₮ 
Өөрийн хөрөнгөөр 3 000 000₮ 

 Нийт 8 000 000₮ 
  
Төслийн санхүүжилтийн эргэн 
төлөгдөх нөхцөлтэй.  
 
Сургамж:  
1.Цаашид ногоог нойтон 
шимтэйд нь хэрчих тоног 
төхөөрөмж олж бэлтгэх  
шаардлага байна. 
2.Үйлдвэрлэлийг тасралтгүй 
тогтмолжуулах шаардлагатай

                                              Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт 
№ Хөрөнгө оруулалтын 

зарцуулалт 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо Нэгжийн үнэ Нийт, төг 

1 Малын тэжээл үйлдвэрлэлийн 
тоног төхөөрөмж бэлтгэх 

ширхэг 2 1ш  х 3 000 000 ₮ 3 000 000 /ӨВ АБАХ өөрийн 
хөрөнгийн оролцоо/ 

2 Малын тэжээл үйлдвэрлэх 
сургалт төлбөр 

хоног 3 хүн х 
10 

 

20 000 770 000₮ Төслийн 
хөрөнгөөс 

3 Малын тэжээлийн түүхий эд 
бэлтгэх 

тн 2 1000 000 2 000 000 

4 Хэрчигч төхөөрөмж ш 1 2 230 000  2  230 000 

 Нийт төг - - 10 000 000 

 

 

 

 
“Малын тэжээл үйлдвэрлэл”  

эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 
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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 

1 Малын шүүст, шимт тэжээл кг 3000 1000 3 000 000 
 Нийт төг - - 3 000 000 
 

 
 

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН 

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

⇑ борлуулалт нэмэгдсэн байдал,                              3,0 сая ₮ 
⇑ шинэ  бүтээгдэхүүн бий болсон                            Шимт шүүст тэжээл     
⇑ шинээр бий болсон  хөрөнгө                                 Малын тэжээлийн цех   
⇑ цэвэр ашиг                                                              230 000 ₮ 
⇑ нийгмийн ашиг тус              Ажлын байр 2 нэмэгдсэн. Малчдад үйлчлэх үйлчилгээ бий болов  
⇑ амьжиргааны түвшин, орлого нэмэгдсэн байдал:  тэжээл үйлдвэрлэгчид  1.0 сая ₮ орлого олов 
⇑ шинээр нэмэгдсэн ажлын байр,                               2 
⇑ үр шим хүртсэн хүмүүсийн тоо г.м                           8 

 

ТӨСЛИЙН ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ 

Төслийн үр шимийг хүртсэн нэг болон нэлээн хэдэн хүн, байгууллагын өөрсдийнх нь ярьсан яриаг тухайн 
хүний харъялагдах аймаг, сум, байгууллага, БАХ-ийн нэр, овог нэртэй нь бүтэн оруулж бичнэ. Зураг 
оруулна.  

1.Зүүнбаян-Улаан СБАХ-ны Цохиот БАХ-ийн малчин Т.Батмөнх: Халгай, овъёсыг ногоон шимтэйд малын тэжээл 
болгосон нь малд сайн тэжээл болсон байна. Ядарч доройтосон малд бүр тохиромжтой юм. Цаашид өргөжүүлэх 
шаардлага байна. Уг манайх нь гадаа зөөврөөр тоног төхөөрмжөө авч ирж тэжээл бэлтгсэн нь малчдад нөөц 
боломжоороо тэжээлээ нөөцлөх боломж бүрдүүлж байгаад баяртай байна. Үүнийг өргөжүүлэх шаардлага байна. 

2.Уянга сумын 2-р багийн Засаг дарга Ц.Эрдэнэхүү: Өв АБАХ-ны хийсэн шимт шүүст тэжээлийг төөнүүрээр 
хөнгөлөсөн хурганд өгөхөд богино хугацаатай байсан ч жингий нь нэмэгдүүлж байсан.Ер нь ахиухан үйлдвэрлэж 
хавар доройтсон малд өгвөл илүү үр дүнтэй баймаар юм билээ. Орон нутагт халгай, лууль зэргийг ашиглаж малын 
тэжээлийн нөөц нэмэгдүүлэх боломжтой санагдсан.  

ТӨСЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ 

Төслийн зориулалтын дагуу хийж, хөрөнгийг зарцуулсан. Цаашид үйлдвэрлэлийг бусад төсөл 
хөтөлбөртэй хамтарч өргөжүүлэх шаардлагатай.Тэжээлийн дээжийг ХААИС-ийн лабароторит явуулж 
шинжилгээ дүгнэлт гаргуулсан.    

        

Өв АБАХ тэргүүн:                                         Л.Жаргалбаатар 
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