
“СҮҮН ЦАЦАЛ” ТӨ СӨЛ СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 
АЛТАНБУЛАГ СУМ.  Б.ЖАВЗАНДУЛАМ 

 
 

 

 

 

 

“Аарц” 
Сэлэнгэ аймгийн 
Алтанбулаг сум.  
Б.Жавзандулам 

2020 он 
 

   

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХУГАЦАА: 2020 оны 10-12 сар  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 500,000 ТӨГ:    

Төсөл хэрэгжсэн газар  

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг 
сум, Ивцэг 3-р баг 

 

Төслийн зорилго  

Сүүн цагаан идээ боловсруулж, 
өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх  

Төслийн зорилтууд  

- Малын сүүг өрхийн 
үйлдвэрлэлээр бэлтгэн, 
боловсруулж, цагаан 
идээ, аарц бэлтгэн зах 
зээлд борлуулах 
 

Үйл ажиллагаа 

- Сүүг уламжлалт аргаар 
боловсруулж, аарц, 
ааруул, цагаан идээ 
бэлтгэсэн 

- Бэлтгэсэн аарцыг 
Сүхбаатар сумын зах 
дээр борлуулсан. 

- Өвөл хаврын улирал 
борлуулах аарцны 
нөөцийг бэлтгэн авсан. 

- Цагаан идээ борлуулж, 
олсон орлогоор малын 
хүчит тэжээл бэлтгэсэн. 
 

Төслийн хөрөнгө оруулалт 

Төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 
1.000,000 төгрөг болсоноос 
“Ногоон алт” төслөөс 500,000 
төгрөг, өөрсдөөс 500,000 төгрөг 
гаргаж санхүүжүүлсэн. 

 

ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 
 

  
Төлөвлөсөн хөрөнгийг 100 хувь 
үр дүнтэй зарцуулсан.  

Сүүг боловсруулж, аарц, өрөм, 
шар тос хийн, зах зээл дээр 1,0 
сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн. 

 

 

 

Хөлдөөсөн аарц  

 

Хөлдөөсөн сүү, өрөм, аарц 

 Хөрөнгө 
оруулалтын эх 
үүсвэр 

Санхүүжилт 

1 НАМЭМ төслөөс 500.000 

2 Өөрсдөөс 500,000 

  1.000.000 
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Төслийн санхүүжилтын зарцуулалт  

 

Төслийн санхүүжилт 100 хувьтай 
зарцуулагдсан.  

Төслийн санхүүжилт болох 
500.000 төгрөгийн дэмжлэгийг 

НАМЭМ- төслөөс 10-р сард авч 
төслийн дагуу зарцуулан. 

 
 
 

 

 

 

Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт 

 Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт Хэмжих нэгж  Тоо Нэгжийн үнэ Дүн 

1 Сүү сааль авах, аарц боловсруулах, 
борлуулах 

килограмм 330 2500-8000 990,000 

2 Аарц /нөөцөлсөн/ килограмм 200   

 Дүн    1,000,000 

 

Борлуулалт, үйлчилгээний орлого 

 Бүтээгдэхүүн Хэмжээ  Тоо Худалдах нэгжийн 
үнэ 

Борлуулалт Ашиг 

1 Аарц килограмм 300 2500 750,000 200,000 

2 Өрөм килограмм 30 8000 240.000 100.000 

     990,000 300,000 

 

 

 

 

 

 

 

СУРГАМЖ 

Сүү боловсруулах, цагаан 
идээ бэлтгэх зориулалтын 
байр, бага оврын тоног 
төхөөрөмжтэй байх 
шаардлагатай байсан. 

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН 

Төсөл хэрэгжсэнээр дараах үр дүнгүүд гарсан. Үүнд:  

⇑ Үнээний сааль сүүгээ бүрэн ашиглаж, цагаан идээ, аарц болгон боловсуулж, зах зээлд борлуулан 
гурван зуун мянган төгрөгийн ашиг олсон ба 200 кг-г нөөцлөн авсан. 

⇑ Аарцны борлуулалтаас олсон 1 сая төгрөгөөр малын хүчит тэжээл болох улаан будаа 3 тн-г 
худалдан авч, малын тэжээлийн хамгамжаа сайжруулсан. 
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ТӨСЛИЙН ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ 

Б.Жавзандулам. “Хяраан” БАХ-н ахлагч  

Манай гэр бүл  өрхийн үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж, аарц цагаан идээ 
боловсруулан зах зээлд борлуулах, нөөцлөх зорилгоор Ногоон алт төслөөс 
500 мянган төгрөгийн төслийн дэмжлэг авч, өөрсдийн мөнгөн дээрээ 
нэмэрлэн ажилласнаар багагүй ашигтай ажилласан. 

Өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж, борлуулалтын орлогоосоо малын хүчит тэжээл 
бэлтгэхэд ашиг тустай ажил болсон. 

Малчин бидний малын бэлчээрийг хамгаалах, сайжруулах талаар санаа 
тавин ажиллахын зэрэгцээ өрхийн үйлдвэрийг дэмжиж тусалж байдаг 
төслийн хамт олонд их баярлаж байна.. 
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