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Сонгогдсон гишүүдийг сургалтанд хамруулах
Зөгийн багаж тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Чанар стандартын шаардлага хангасан зөгийн бүл нийлүүлэх
Сургалтын гарын авлага материал бэлтгэн өгөх
Газар дээр нь очиж зөгийн аж ахуй эрхлэх заавар зөвлөмжийг өгч ажиллах
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Төслийн хэрэгжилтийг харуулсан фото
зургууд

 Сонгогдсон гишүүдийг сургалтанд бүрэн хамруулж гарын авлага материалаар
хангаж ажиллалаа.
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Сургалтанд нийт 30 иргэн хамрагдсанаас эмэгтэйчүүд 16, эрэгтэйчүүд 14 хамрагдлаа.
Мөн зөгий сонирхогч 5 иргэн хамрагдлаа.

 Зөгийн багаж тоног төхөөрөмж нийлүүллээ.
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Төсөлд хамрагдсан гишүүдэд зөгийн аж ахуй эрхлэхэд шаардлагатай багаж тоног
төхөөрөмжийг ОХУ‐ын Улан‐Үд хотын зөгийн тоног төхөөрөмжийн дэлгүүрээс шаардлага
хангасан багаж тоног төхөөрөмжийг нийлүүллээ.

 Чанар стандартын шаардлага хангасан 90 зөгийн бүл нийлүүллээ.

4

Төсөлд хамрагдсман 30 гишүүдэд Монгол орны байгаль цаг уурт дасан зохицсон
үүлдэрлэг байдал, ажлын бүтээмжээр стандартад нийцсэн 90 зөгийн бүлийг
нийлүүллээ.
 Газар дээр нь очиж зөгийн аж ахуй эрхлэх заавар зөвлөмжийг өгч ажиллаа.
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Төсөлд хамрагдсан 30 гишүүдтэйгээ байнгын ажлын уялдаа холбоотой байж тэдэнд
зөгий маллах арга туршлагыг харамгүй хуваалцан газар дээр нь очиж заавар зөвлөмж
өгч ажиллаж байна.
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Төсөлд хамрагдсан 6 аймгийн 30 гишүүдэд 90 бүл зөгийг нийлүүлсэн.
30 гишүүдмйг сургалтанд хамруулан зөгийн аж ахуй эрхлэх мэдэгдэхүүнтэй
болсоноор зөгий аж тахуйг өргөжүүлэн хөгжүүлэх боломж бий болсон.
Нийт 30 өрх нь төсөлд хамрагдах хугацаандаа зөгий маллах арга ажиллагааны
талаар заавар зөвлөмжийг төсөл хэрэгжүүлэгчдээс өөрийн зөгийн суурин дээр
нь авч ажилласан бөгөөд байнгын зөвлөгөөг авч ажиллаж байна.
Төсөлд хамрагдсан нийт 30 өрх нь 90 бүл зөгийнөөс дунджаар 1800 кг бал
хураан авсныг зах зээлийн дундаж ханшаар үнэлэхэд 27 000 000 төгрөгийн
ашиг орлогыг олж өрхийн амьжиргаагаа дээшлүүлсэн байна.
Зөгийн аж ахуйг сурталчлах үүлдэр ашиг шим бүтээгдэхүүнээ сурталчлах,
хамтарч ажиллах боломж нээгдсэн.
Экологийн өндөр ашиг шимт зөгийн бүтээгдэхүүнээр хүн амын хүнсний
хэрэглэгээ болон бусад эм эмчилгээ гоо сайхны бүтээгдэхүүн болон аж
үйлдвэрийн онцгой ач холбогдол бүхий бүтээгдэхүүнийг улс орондоо
үйлдэрлэхэд үйлсэд оруулж буй бодит үр дүн юм.
Мөн төсөлд хамрагдсан бүлгийн гишүүд нь зөгийн аж ахуйгаа өргөжүүлэн
хөгжүүлж байгаль эх дэлхийгээ хайрхлан хамгаалж өрхийн орлогоо нэмэгүүлэх
юм . Үүнтэй уялдаж шинээр ажлын байр нэмэгдэж Монгол улсад
ажилгүйчүүдийн тоо буурахад тодорхой хувь нэмэр оруулж байгаа юм.
Төсөл хэрэгжүүлэгч хоршооны хувьд өөрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг олон
нийтэд сурталчлан таниулж олонд танигдах зэргээр цаашид олон түншлэлтэй
болж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх чухал ач холбогдолтой юм.
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