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Төслийн зөвлөлдөх багийн 3-р хурлыг амжилттай зохион 
байгуулав 
2022 оны 2-р сарын 23-нд BeeDep-MONGOL 2 төслийн зөвлөлдөх багийн 3-р хурлыг цахимаар 
зохион байгууллаа.  
Зөвлөлдөх багийн гишүүд нь ХХААХҮЯ болон бусад холбогдох байгууллага, агентлагууд, 
эрдэм шинжилгээний байгууллага, мөн төрийн бус байгууллагын төлөөлөлүүдээс бүрддэг. Тус 
төслийн хэрэгжих хугацааг КOВИД-19-ийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан энэ оны 12 сар хүртэл 
буюу нэг жилийн хугацаагаар сунгагдсан билээ.  
Энэ удаагийн хурлаар төслийн үйл ажиллагааны явцын тайланг хэлэлцэв.  Мөн төслийн үйл 
ажиллагааны үр дүнд бий болох зөгийн аж ахуйн хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн нэгдсэн гарын 
авлагыг төсөл дууссаны дараа хэрхэн үр дүнтэй, тогтвортой  ашиглах арга замын тухай хэлэлцлээ. 
Зөвлөлдөх багийн гишүүн байгууллага болох Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн төв (RDC) нь нэгдсэн 
гарын авлагын ашиглалт, болон сургагч багш нарыг бэлтгэх ажлыг хариуцаж байхаар шийдвэрлэлээ.   
Мөн төслийн зүгээс үлдсэн хугацаанд зөгийн аж ахуйн сургагч багш нарыг бэлтгэхэд анхаарал хандуулж ажиллана. 

Зөгийн аж ахуй эрхлэгчид, малын эмч нарт зориулан “Зөгийн 
балны чанарын хяналт” сэдэвт сургалт зохион байгуулав 
Гуравдугаар сарын 09-13-ны өдрүүдэд зөгийчид болон малын эмч нарт зориулан 
зөгийн балны чанарын хяналтын тухай сургалтыг зохион байгуулсан. 
2020 онд Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас баталсан “Зөгийн аж ахуйд мал эмнэлгийн 
үйлчилгээ болон эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөх нийтлэг заавар”-ын дагуу зөгий аж 
ахуй эрхлэгчид нь зөгийн бал үйлдвэрлэлийн хяналтыг хэрэгжүүлж улмаар малын 
эмчээр хянуулсны үндсэн дээр зөгийн баланд МЭ-ийн гэрчилгээ олгогдохоор заасан 
байдаг. Нөгөө талаар ЖАЙКА байгууллагаас хэрэгжүүлж буй ХАА-н бүтээгдэхүүний 
нэмүү өртгийн сүлжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулах (MONMAP-AVC)               
төслөөс зөгийн балны мөшгих системийн хөгжүүлэлтийг хэрэгжүүлж  байгаа бөгөөд 
энэ оны 3-р сард туршилтын үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.     Энэ удаагийн сургалтыг 
MONMAP-AVC төсөл болон RDC хамтран хэрэгжүүлж, мал эмнэлгийн нийтлэг 
заавар болон мөшгих системийг хэрхэн ашиглах тухай танилцуулж, малын эмчид 
зөгийн аж ахуйн талаар суурь мэдлэг олгов. 

“Хаврын улирлын зөгийн маллагааны технологи болон ЗАА-н 
маркетинг” сэдэвт сургалт зохион байгуулав  
Гуравдугаар сарын сүүлийн арав хоногоос эхлэн зөгийн бүлийг өвөлжөөнөөс гаргаж 
эхэлдэг хугацаа бөгөөд энэ нь жаазны тоог тохируулах, тэжээлийн менежментийг 
хэрэгжүүлэх хариуцлагатай үе юм. Энэ үеийн зөгийн бүлийн арчилгаа 
маллагаа нь бал хураалт эхлэх хугацааг тодорхойлох, тухайн жилийн 
үйлдвэрлэлийн бүтээмжид нөлөөлдөг билээ.   
Гуравдугаар сарын 22-24-ний өдрүүдэд Дархан-Уул аймгийн зөгийн 
сууриудаар очиж, зөгийн маллагааны нөхцөл байдалтай танилцаж, 
технологийн зааварчилгаа өгөв. Мөн 3-р сарын 26, 27-нд хаврын 
арчилгаа маллагааны арга ажиллагаа болон зөгийн балны маркетинг 
сэдвээр сургалт зохион байгуулав.  
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