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Орон нутагт сургалт зохион байгуулав 
Энэ оны 7-р сарын сүүлээс 8-р сарын эхэн хүртэлх хугацаанд 
Монголын зөгийчдийн холбоодын дээд зөвлөл ТББ-тай хамтран 
Өвөрхангай, Хөвсгөл аймаг дахь зөгийн аж ахуй эрхлэгч нарт 
сургалт зохион байгуулав. Өвөрхангай аймаг дахь сургалтыг тус 
аймгийн Зөгийчдийн холбооны хүсэлтээр Хөвсгөл аймагт сургалт 
зохион байгуулах үйл ажиллагаатай уялдуулан хэрэгжүүлэв. 
Тус сургалтаар BeeSpace (Зөгийд шаардлагатай жааз хоорондын 
зай)-ийн ач холбогдол, зөгийн бүлийн зун, намрын арчилгаа 
маллагааны менежмент зэрэг сэдэвт танхимын болон дадлагын 
хичээл хийлээ. Сургалтанд Өвөрхангай аймгийн 3 сумын 12 зөгийчин, 
Хөвсгөл аймгийн 5 сумын 46 зөгийчин тус тус оролцсон болно. 

Мөн 9-р сарын сүүлээр Булган аймаг дахь Хөдөө аж ахуйн МСҮТ-ийн 
багш нарт зөгийн бүлийн өвөлжилтийн өмнөх арчилгаа маллагааны 
тухай зааварчилгаа өгч ажиллав.     Тус сургууль нь өнгөрсөн оны 4-р 
сараас эхлэн ‘Зөгийн аж ахуй эрхлэгч’-ийн ангийг шинээр нээсэн 
бөгөөд сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, зөгийн арчилгаа 
маллагааны технологийг зааварчлах чиглэлээр бид хамтран 
ажиллаж байна. Энэ удаад өвөлжилтийн өмнөх зөгийн бүлийн 
арчилгааг сайн хийсэн мөн өвөлжилтийн бэлтгэл хангагдсан гэсэн 
дүгнэлтийг хийлээ. 

Төслийн хүрээнд Монголын зөгийн аж ахуйн хөгжлийг дэмжих 
зорилгоор нэгдсэн гарын авлага бэлтгэн гаргах зорилт тавин 
ажиллаж байна. Энэхүү нэгдсэн гарын авлага нь зөгийн аж ахуй 
эрхлэгч нарын санал, туршлагыг тусгах байдлаар эцэслэн 
боловсрогдох болно. 

  
 
 

  
 

 
Малын эмч нарын сургалт 
 
Зөгийн балны чанарыг баталгаажуулах зорилготой зөгийн эрүүл мэнд, үйлдвэрлэлийн 
хяналтыг малын эмчийн оролцоотой явуулахыг BeeDep төслөөс дэмжин ажиллаж байна. 
Энэ үйл ажиллагааг өнгөрсөн оны 4-р сард МЭЕГ-аас баталсан “Зөгийн аж ахуйд мал 
эмнэлгийн үйлчилгээ эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөх нийтлэг заавар”-ын хүрээнд 
хэрэгжүүлж байгаа буюу мал эмнэлэг, зөгийн аж ахуй хооронд гэрээгээр хамтран 
ажиллах байдлыг улсын хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэхээр ажиллаж байна (Энэхүү 
нийтлэг зааврын тухай өмнөх дугаарт танилцуулсан). 
 
Бид 9-р сарын эхээр Дархан-Уул аймгийн Орхон, Шарын гол, Дархан сумын малын эмч 
нарт зориулж зөгийн аж ахуйд дадлагын хичээл хийхийн зэрэгцээ зөгийчдөд малын эмч 
нартай гэрээгээр хамтран ажиллах шаардлага, ач холбогдлыг танилцууллаа.  
 
Малын эмч нарт чиглэсэн үйл ажиллагааг ЖАЙКА байгуулагаас хэрэгжүүлж буй “ХАА-н 
нэмүү өртгийн сүлжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулах төсөл (MONMAP)–ийн зөгийн 
балны үйлдвэрлэл, худалдааг дэмжих үйл ажиллагаатай хамтран хэрэгжүүлж байна. Энэ 
ажлын хүрээнд Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулсан малын эмч нарын сургалтанд тус 
төсөл хамтран ажилласан. 
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