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ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХУГАЦАА: 2020 ОНЫ 7- 8 САР  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨГ:   1,600,000 

Төсөл хэрэгжсэн газар 

Архангай аймаг Ихтамир сум, 
Бугат баг Хүнүйн гол БАХ .  

Төслийн зорилго  

Малын чанар, таваарлаг 
байдлыг нэмэгдүүлэн зах 
зээлийн эргэлтэнд оруулах 
замаар бэлчээрийн ачааллыг 
бууруулах боломжийг бүрдүүлэх 

Төслийн зорилтууд  

Ургамлын сайн, төлөв байдал 
сайжрах, сэргэн ургах боломж 
бүхий өвөлжөө, хаваржаа 
орчмын бэлчээрийн талбайгаас 
сонгон хашиж хамгаалах. 

Үйл ажиллагаа 

Хүнүйн гол БАХ-ийн ахлагч 
Энхбаяр ахлагчтай 5 өрхийн 
гишүүн малчид Хүнүйн гол БАХ-
ийн ар шивэрт гэх газарт 
өвөлжөөний орчимд хашаалсан 
байсан 1га орчим талбайг 
төслийн дэмжлэгтэй өөрсдийн 
хүчээр талбайн хэмжээг 
томруулан хашиж хамгаалан 

нийт 3 га талбайг ногоон 
конвейрын зориулалтаар 
ашиглах боломжтой болгосон. 

Талбайг хашаалахдаа төмөр 
тороор хашаалсан ба хуучин 
барьсан хашаа нь шургааг мод 
байсан болно. 

Төслийн хөрөнгө оруулалт 

Төслийг хэрэгжүүлхэд 
материалын зардал ажиллах 
хүчний хөлс, шатхууны зардал, 
хоол хүнсний зардал гэх мэт 
зардлуудыг НАМЭМ төсөл 
болон малчдаас оруулан 
хэрэгжүүлсэн болно. 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

эх үүсвэр  

Санхүүжилт, 
төгрөг 

Төслөөс 800,000 
ОНХС  
СБАХ  
Малчид 800,000 
Нийт 1,600,000 

 

 

Зураг 
Хэрэгжүүлсэн жижиг төслийн үр дүнтэй, НАМЭМ 
төсөл болон МБАНХ-ы баг бүрэлдэхүүн  газар 
дээр нь танилцаж буй үйл явц.   

 

Зураг 
Ногоон конвейрын зориулалтаар хашаалсан 
талбайн ерөнхий зураг  
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Сургамж 

Бэлчээрийн төлөв байдал доройтсон улмаар малын тэжээл өвс ногоо багассаар байгаа тул цаашид 
энэ төрлийн арга хэмжээг хамтын хүчээр хийж хэрэгжүүлэх

 

 

 

Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт 

Төслийн санхүүжилтийг юунд зарцуулсан талаар доорх хүснэгтэнд мэдээлэл оруулна 

№ Хөрөнгө оруулалтын 
зарцуулалт 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо Нэгжийн 
үнэ 

Нийт, төг 

1 Хашааны төмөр тор  Боодол  10 75000 750,000 
2 Тээврийн хөлс  ш 1 50,000 

 

50,000 
3 Шатхууны зардал  летр 30 2500 75,000 
4 Хоол хүнсний зардал  өдөр 50000 5 250,000 
5 Ажиллах хүчний хөлс  Хүн/өдөр  5/5 95000 475,000 
 Нийт    1,600,000 

 

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 

      
      
      
      
 Нийт     

 

 

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,-Жил бүр ашиглах  
⇑ шинээр бий болсон  хөрөнгө,- 3 га хашаалсан тайлбай 
⇑ цэвэр ашиг,-   
⇑ нийгмийн ашиг тус, - БАХ-ийн гишүүн өрх  
⇑ амьжиргааны түвшин, орлого нэмэгдсэн байдал,  
⇑ шинээр нэмэгдсэн ажлын байр,  
⇑ үр шим хүртсэн хүмүүсийн тоо- 3 өрх  
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ТӨСЛИЙН ҮР ШИМ ХҮРТЭГЧ 

Хүнүйн гол БАХ-ийн ар шивэрт бүлгийн гишүүдийн хурлын үеэр:  

Хүнүйн гол БАХ-ийн ахлагч Энхбаяр: бид 2019-2020 оны хавар 03-04 
сард хуучин хашаалсан байсан 1 га орчим талбайдаа 2 үхэр шахаж 
нэмэгдэл тэжээлээр тэжээн зах зээлд борлуулсан тухайн үеийн 
бэлчээрээрээ явж байгаа малаас 30%-ийн илүү жин дарсан. Мөн хаврын 
улиралд өвс тэжээлийн хомсдолд орж сульдаж дорйотсон 50 орчим 
хургыг мөн хашаанд хашаалж ус болон нэмэгдэл тэжээлээр тэжээсээр 
онд оруулсан. Тиймээс бид цаашид дээрх үйл ажиллагааг илүү өргөн 
хүрээгээр  биелүүлэх боломж бүрдлээ гэж үзэж байна.  

 

ТӨСЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ 

Төслийн зориулалт, зарцуулалт өөрчлөгдсөн бол учир шалтгааныг тодорхой бичиж ирүүлнэ 
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