
НОГООН ТЭЖЭЭЛ АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЧУЛУУТ СУМ БУУЦНЫ 
ХӨЛД ТЭЖЭЭЛ ТАРИАЛАХ  

 

-                          

 

 

Ногоон 
тэжээл 

Архангай аймгийн 
Чулуут 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 Чулуут сум  

Төслийн зорилго  

Малын нэмэгдэл тэжээлийн 
нөөц бүрдүүлэх замаар 
бэлчээрийн даац ачааллыг 
бууруулах. 

Төслийн зорилтууд 

Чулуут сумын БАХ-ийн малчид  
өвөлжөөний газрын хөл бууцанд 
ногоон тэжээл тариалах.  

 

Үйл ажиллагаа 

Чулуут сумын Тусгалт, Наран, 
Бумбат, Баянхайрхан БАХ-
үүдийн нийт 15 малчин өрх 
өвөлжөөний газрын хөл бууцанд 
ногоон тэжээл тариалах жижиг 
төслийг НАМЭМ төслийн 
дэмжлэгтэй хэрэгжүүлсэн. 
Төслийн хүрээнд хүрээнд нийт  
2,1 орчим га талбайд ногоон 
тэжээл тариалж 6 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 
Тэжээл ургалтын явц 
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Сургамж: Төсөл хэрэгжүүлэх хуагцаанд хур тундасны хэмжээ баг гандуу байсан зэрэг шалтгааны 
улмаас зарим айлуудын бууцны хөлд тарьсан тэжээл ургаагүй зэрэг дутагдал гарсан болно. 

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 525 900 472,500 
2 Тээврийн хөлс  кг 525 150 78,750 
3 Ажлын хөлс болон бусад ш 15 30000 450,000 
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 6 350.000 2.100.000 
      

      
      
 Нийт    2.100.000 

Төслийн үр дүнд нийт 6 орчим тонн ногоон тэжээл бэлтгэж малчид өвөл хаварт малдаа өгөх 
нэмэгэдэл тэжээлийн тодорхой хувийг хангасан болно. 

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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