
НОГООН ТЭЖЭЭЛ АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМ 
БУУЦНЫ ХӨЛД ТЭЖЭЭЛ ТАРИАЛАХ  

 

                          

 

 

Ногоон 
тэжээл 

Архангай аймгийн 
Жаргалант сум 

Бууцны хөлд 
тэжээл тариалах 

 
 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccx   

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХУГАЦАА: 2020 ОНЫ 6- 10 САР  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨГ 1,000,000 

Төсөл хэрэгжсэн газар 

Архангай аймаг Жаргалант сум 
Эрдэнэ-уул баг Мухар элгэд 
БАХ 

Төслийн зорилго  

Малын нэмэгдэл тэжээлийн 
нөөц бүрдүүлэх замаар 
бэлчээрийн даац ачааллыг 
бууруулах. 

Төслийн зорилтууд 

Жаргалант сумын Эрдэнэ уул 
багийн Мухар элгэд БАХ-ийн 
малчид өвөлжөөний газрын хөл 
бууц бүхий газрыг хашиж 
хамгаалах ногоон тэжээл 
тариалах.  

Үйл ажиллагаа 

Мухар элгэд БАХ-ийн малчид 
өвөлжөөний бүс нутгийг зуны 
цагт малын хөлөөс чөлөөлж 
хашсан ба өөрсдөө зун намрын 
цагт хашаанаас холдож 
нутагладаг. Төслийн хүрээнд 
хүрээнд өвөлжөөний бүс орчмыг 
хашаалсан хашааг сэлбэж 

янзлах, мал орхоос хамгаалах 
зэрэг ажлыг гүйцэтгэж өвөлжөө 
орчмын хөл бууц бүхий газарт 
гар аргаар мөрлөж, цацах 
байдлаар ногоон тэжээл 
тарьсан. Нийт 13 өрх 1,9 орчим 
га талбайл ногоон тэжээл 
тариалж 7,5 тонн орчим тэжээл 
бэлтгэн авсан.   

Төслийн хөрөнгө оруулалт 

Төсөл хэргжүүлэхэд нийт 1 сая 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 
шаардлагатай байсныг НАМЭМ 
төсөл болон малчдаас хамтран 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
бүрдүүлж хэрэгжүүлсэн болно.  

Хөрөнгө 
оруулалтын 

эх үүсвэр  

Санхүүжилт, 
төгрөг 

Төслөөс 500.000 
ОНХС  
СБАХ  
Малчид 500,000 
Нийт 1,000,000 

 
 

 

Зураг 
Хашиж хамгаалсан талбай  

36  

Зураг 
Хамгаалсан талбай доторх тэжээл болон 
хадлангийн ургац 
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Сургамж: Тайлант хугацаанд тэжээлийн үрийн хувьд чанар муутай үр таарснаас хангалттай 
хэмжээнд ургац авсангүй гэж үзэж байна. Тиймээс дараа жилүүдэд чанарын баталгаа бүхий сайн 
чанарын үрийг авхаар төлөвлөж байна. 

Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт 

Төслийн санхүүжилтийг юунд зарцуулсан талаар доорх хүснэгтэнд мэдээлэл оруулна 

№ Хөрөнгө оруулалтын 
зарцуулалт 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо Нэгжийн 
үнэ 

Нийт, төг 

1 Үр худалдаж авах  кг 520 900 468000 
2 Тээврийн хөлс  кг 520 150 78000 
3 Ажлын хөлс болон бусад ш 13 35000 455,000 
4      
 Нийт    1,000,000 

 

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 Ногоон тэжээл  тн 7.5 350.000 2.625.000 
      

      
      
 Нийт    2.625.000 

Төслийн хүрээнд нийт 13 малчин өрх 7.5 тонн ногоон тэжээл бэлтгэсэн, үүнийг зах зээлээс 
худалдаж авсан нэг тонныг 350,000 орчим нийт 2,6 сая төг мөн тээврийн хөлс гарах байлаа. 

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН 

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

⇑ 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  
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ТӨСЛИЙН ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ 

Төслийн үр шимийг хүртэгч Жаргалант сумын Эрдэнэ-уул багийн Мухар элгэд 
БАХ-ийн ахлагч  малчин П.Чадраабал:  

Хөл бууцанд тэжээл тариалах ажлыг төслийн дэмжлэгтэй 2 жил хэрэгжүүлж үзлээ 
маш амжилттай, чухал ажил болсон. Үүнд манай БАХ-ийн малчид сэтгэл өндөр 
байгаа. Тиймээс бид цаашид өөрсдөө үргэлжлүүлэн жил бүр тариалалтыг хийж явах 
болно. БАХ-ийн нийт малчдынхаа өмнөөс Швейцарын хөгжлийн агентлагийн 
НАМЭМ төсөлд талархаж буйгаа илэрхийлъе.  

 

 

 
 

ТӨСЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ 

Төслийн зориулалт, зарцуулалт өөрчлөгдсөн бол учир шалтгааныг тодорхой бичиж ирүүлнэ 
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