
 
 

Төсөл хэрэгжсэн газар 
Өвөрхангай Бат-Өлзий СБАХ 
 
Төслийн зорилго:  
 
 Царгас тариалж, малын 
тэжээлийн нөөцийг нэмэгдүүлж 
малчдад үйлчилэх  
 
Төслийн зорилтууд  
 
1.Хамгаалах хашааг сэлбэж 
засварлах 
 
2.Царгас 3 га-д тариалах.  
 
3. Малын тэжээлийн нөөц 
бүрдүүлэх. 

 
 

Үйл ажиллагаа 
 

1.СБАХ 3 га газрыг хашиж, царгас, 
ногоон тэжээл тариалж, 6тн 
царгас, 9тн овъёс, нийт 15 тн 
тэжээл хураан авч малдад 
борлуулсан. 
2.Услалтын суваг татаж, хашааг 
сэлбэсэн. 
3.БАХ-ийн гишүүн малчдад  
хөнгөлөлтэй үнээр малын тэжээл 
нийлүүлсэн. 
 
Төслийн хөрөнгө оруулалт 

Хөрөнгө 
оруулалтын эх 

  

Санхүүжилт, 
төгрөг 

Төслөөс 2 200 000₮ 
Өөрийн хөрөнгөөр 1 800 000₮ 

 Нийт 4 000 000₮ 

Төслийн санхүүжилтийн эргэн 
төлөлт:  2021 онд төлнө.  
 
Сургамж: 1.Төслийн хөрөнгө бага ч 

гэсэн ихээхэн тус дэм болж байгаа. 

Нийт шаардлагатай хөрөнгийн 

хэжээнд 5,0 доошгүй сая ₮-ийн  

санхүүжилт өгвөл нийлээд ажил 

хийх боломжтой. 

2.БАХ малчид бэлтгэсэн малын 

тэжээлийг үнэгүй зүгээр авах гэдэг 

сонирхолтой, төсөл авчихаад үнээр 

тэжээл өглөө гэдэг хэл ам гарч 

байна. Зөв ойлгуулахад анхаарч 

байна.   

Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт 

№ Хөрөнгө оруулалтын 
зарцуулалт 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо Нэгжийн 
үнэ 

Нийт, төг 

1 Малын тэжээл тариалах хашааг 
сэлбэх, усжуулахад 

ш 1 2 200 000 2 200 000  

2 Услах, арчлах, хураах зардал төг - - 1 800 000 

 Нийт төг - - 4 000 000 

 
 

 

      

 

 

 

 

 
“Царгас тариалалт” 

  эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 
төсөл 

Бат-Өлзий  СБАХ-ны 
тэргүүн Х.Алтанцэцэг 
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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 Царгас Кг 6000 350 2 100 000 
2 Овъёс кг 9000 250 2 250 000 

 Нийт кг 15000 - 4 350 000 
 

 

 

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН 

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

⇑ борлуулалт нэмэгдсэн байдал,                             4.3 сая ₮ 
⇑ шинээр бий болсон  бүтээгдэхүүн                        малын тэжээл      
⇑ шинээр бий болсон  хөрөнгө                                 Малын тэжээл тариалах хашаа   
⇑ цэвэр ашиг                                                               350 000 ₮ 
⇑ нийгмийн ашиг тус                                                Малчдад тэжээлээр  үйлчлэх үйлчилгээтэй  

болов  
⇑ амьжиргааны түвшин, орлого нэмэгдсэн байдал:    350 000 ₮ орлого олов 
⇑ шинээр нэмэгдсэн ажлын байр,                               1 
⇑ үр шим хүртсэн хүмүүсийн тоо г.м                           85 

 

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. Бат-Өлзий СБАХ-ны БАХ-ийн ахлагч Д.Дэлгэржаргал : Царгас тариалсан нь амжилттай болсонд 
талархаж байна. Ажиллагаа их шаарддаг юм билээ. Тэжээлээс манай БАХ-д хуваарилсанд 
талархаж байна. Үнэ нь зах зээлд борлуулж байгаа малын тэжээлээс хямд байвал зүгээр байна. 
Малчид төсөл хэрэгжүүлсэн юм бол үнэгүй өгч болддоггүй юм уу гэсэн саналтай байна. Цаашид 
малын тэжээлийг хямдад нь авч нөөцлөх шаардлагатай юм байна.   

 

ТӨСЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ 
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              Төслийн зориулалтын дагуу хийж, хөрөнгийг зарцуулсан, зориулалтыг өөрчлөөгүй.  

        

Бат-Өлзий СБАХ-ны тэргүүн:                                         Х.Алтанцэцэг 
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