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• ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЯВУУЛАХ ОРЧИН 

ӨӨРЧЛӨГДСӨН

• МЭДЛЭГ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ТҮГЭЭХ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 

ОЛОЛТЫГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛД НЭВТРҮҮЛЭХ ХУУЧИН ТОГТОЛЦОО 

ЗАДАРСАН

• ЧӨЛӨӨТ ӨРСӨЛДӨӨН БИЙ БОЛЖ ТӨРӨЛ БҮРИЙН 

МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ХЭРЭГЦЭЭ ӨССӨН

• ДАДЛАГА, ТУРШЛАГА МУУТАЙ ИРГЭД ОЛНООР АЖ АХУЙ 

ЭРХЛЭХ БОЛСОН, ТЭДЭНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛЭЭ ЗӨВ ХӨТЛӨН 

ЯВУУЛАХ МЭДЛЭГ, МЭДЭЭЛЭЛ ДУТАГДАХ БОЛСОН

• ХАА-Н ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХУУЧИН ТЕХНОЛОГИ, БУСАД АРГА 

АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨГИЙН ШААРДЛАГЫГ ХАНГАХГҮЙ БОЛСОН

• УУР АМЬСГАЛ ЭРС ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙГАА ТҮҮНД АРГА 

АЖИЛЛАГААГАА ТОХИРУУЛАХ ШААРДЛАГА ГАРСАН

1. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний хэрэгцээ, шаардлага



ÎÍ Õ¿í àì

1960 3,000 mëðä

1975 4,000 mëðä

2017 7,500 mëðä

60% íü õºãæèæ áóé îðíóóäàä

75% íü îéðîëöîîãîîð õºäºº îðîí íóòàãò

Îäîîãèéí áàéäëààð 825 ñàÿ õ¿í õîîë òýæýýëèéí äóòàãäàëòàé áàéíà.

1. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний хэрэгцээ, шаардлага



ХАА-Н САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ГОЛ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ

- уур амьсгалыг өөрчлөлтөд дасан зохицсон;

- экологид ээлтэй;

- мэдлэгт суурилсан;

- тогтвортой хөгжилтэй;

- ногоон эдийн засгийн  чиг баримжаатай.

хүнсний аюулгүй байдал

Малын  эрүүл мэнд, өвчлөл

Малын  ашиг шимийн бууралт 

Хөрсний үржил шимийн 

доройтол, бэлчээрийн нөөцийн 

хомсдол 

Үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр ашиг 

бага

Салбарын өрсөлдөх чадвар сул, 

эрсдэлд өртөмтгий

Шинжлэх ухаан, технологи, 

инновацийн үр дүн үйлдвэрлэлд 

нэвтрэх тогтолцоо уялдаа муу

Хөгжлийн чиг хандлага

Тулгамдсан асуудлууд:

1. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний хэрэгцээ, шаардлага



ХХААХҮЯ

ХААҮШУОНТ

/15 хүн/

Сургалт, туршилт, үйлдвэрлэлийн 

загвар аж ахуй 

Төвийн эрдэмтэн 

зөвлөхийн баг

Нийслэл, 

21 аймгийн ХААНТ

Сумын ХАА-н 

тасаг 

Сумын агропарк 

(сургалтын нэгж)

Аймгийн агропарк 

(сургалтын нэгж)

2. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний тогтолцоо



• 1950-аад оны сүүлийн хагасаас шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, мал аж

ахуй, газар тариалангийн суурь болон хавсарга судалгаануудыг гүйцэтгэн

хийдэг.

• ХААЯ-д 1990 он хүртэл орлогч сайдаар ахлуулсан агентлагын статустай

яамны харъяа шинжлэх ухааны зөвлөх байгууллага.

• ХХААЯ-д 1992-1996 он хүртэл ХАА-н нэвтрүүлэлтийн хэлтэс.

• МУ-ын ЗГ-ын 1996 оны 286 дугаар тогтоолоор ХААҮШУОНТ байгуулагдсан.

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны “Төсвийн байгууллагад хийх бүтэц,

зохион байгуулалтын арга хэмжээ” нэртэй 55 дугаар тогтоолоор

ХААҮШУОНТ-ыг аж ахуйн тооцоотой төрийн өмчит үйлдвэрийн газар

болгон өөрчилсөн.

• Засгийн газрын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Хууль

хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 188 дугаар тогтоол гарч

“ХААҮШУОНТ” аж ахуйн тооцоотой төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг татан

буулгаж улсын төсөвт үйлдвэрийн газар болгон өөрчлөн зохион

байгуулахаар шийдвэрлэж, улмаар ХХААХҮ-ийн сайдын 2018 оны 10

дугаар сарын 30-ны өдрийн А/186 дугаар тоот тушаалаар төвийн дүрэм,

бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталсан болно.

Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх үйлчилгээний түүх

2. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний тогтолцоо



Эрдэм шинжилгээний байгууллагууд /МЭХ, 

МААЭШХ, УХЭШХ, УГТСЭШХ, бүсийн эрдэм        

шинжилгээний салбар лаборатори - БСШУЯамны харъяа /

Лаборатори туршилт төслийн хүрээний /цөөн мал, 

газар, бэлдмэл/ 

Инкубаци

ЭШБ + NAEC = туршилт, үйлдвэрлэл

Инноваци

NAEC + AEC + үйлдвэрлэгч = үйлдвэрлэл, туршилт

Үйлдвэрлэл

фермер + үйлдвэрлэл туршилт = ҮР ДҮН   

2. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний тогтолцоо



Захирал

Захиргаа, хамтын 

ажиллагааны хэлтэс /6/
Инноваци, зөвлөх, нэвтрүүлэх

үйлчилгээний хэлтэс /8/

Хэлтсийн дарга Хэлтсийн дарга

Хамтын ажиллагаа хариуцсан 

мэргэжилтэн

Хуулийн зөвлөх, захирлын 

туслах, бичиг хэрэг

Нягтлан бодогч 

Загвар аж ахуйн менежер, 

техникч 

Жолооч 

Мал аж ахуйн инноваци, зөвлөх, нэвтрүүлэх 

үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Мал эмнэлэгийн инноваци, зөвлөх, нэвтрүүлэх 

үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Газар тариалангийн инноваци, зөвлөх, нэвтрүүлэх 

үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Хүнсний үйлдвэрийн инноваци, зөвлөх, нэвтрүүлэх 

үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Хөнгөн үйлдвэрийн инноваци, зөвлөх, нэвтрүүлэх 

үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Программ хангамж, сүлжээний инженер

Зохиогч, патентын эрхийн бүртгэл, эдийн засгийн 

тооцоо, судалгаа хариуцсан 

3. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв

ХААҮШУОНТ-ийн бүтэц



Эрхэм зорилго

Байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийн эрэлтэд

тулгуурласан хүн, байгаль орчинд халгүй, эрсдэл

багатай, өндөр үр ашиг бүхий хүнс, хөдөө аж ахуй,

хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг тогтвортой

хөгжүүлэхэд чиглэсэн дэвшилтэт техник

технологийг нэвтрүүлэх, нутагшуулах, дамжуулахад

оршино.

3. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв



1. Сургалт зохион байгуулах

-Онолын сургалт

-Үзүүлэх сургалт, талбайн өдөрлөг 

2. Шинжлэх ухаан, технологийн дэвшлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

Үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд зуучлах, нэвтрүүлэх, нутагшуулах, мэдээллийн 

сан бүрдүүлэх, үйлдвэрлэгчдийг мэдээллээр хангах;

3. Зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

- Мэргэжлийн болон техник, технологийн зөвлөгөө

- Хөдөө аж ахуйн мэдээллийн үндэсний портал

4. Төсөл, хөтөлбөр боловсруулах ба хэрэгжүүлэх 

-Дотоодын 

-Гадаадын

5. Технологи дамжуулах, нутагшуулах

- Гарын авлага, зөвлөмж, ном товхимол боловсруулах

6. Туршилт судалгаа 

- Малын тэжээл болон хүнсний ногооны шинэ сортуудыг турших

7. Зохиогч патентийн эрхийн бүртгэл, эдийн засгийн тооцоо судалгаа

3. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв



3. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв



Хөдөөг хөгжүүлэх албан бус тасралтгүй
сургалт - мэдээллийн цогц үйлчилгээ бөгөөд
нэвтрүүлэх үйлчилгээ хэмээн монгол хэлнээ
буулгадаг боловч шууд хэрэглэх нь олон.

Extension- дэлгэрүүлэх, түгээх, нэвтрүүлэх

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



Хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх үйлчилгээ /экстейншин/ 

гэж ХАА-н үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн

 мэдээлэл авах, 

 мэдлэг, ур чадвараа нэмэгдүүлэх, 

 боловсрол, эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн 

үйлчилгээ ба зах зээлд холбогдох үйл явцыг 

оролцооны зарчмаар, хамтын ажиллагаанд 

тулгуурлан идэвхижүүлэх үйлчилгээг хэлнэ.

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



Санхүүгийн 

үйлчилгээ

Çàõ çýýë

Áîäëîãî,

òºëºâëºëò

ÝØ-íèé

òîãòîëöîî

ÕÀÀ-í 

ò¿¿õèé ýä

ìàòåðèàë

Áîëîâñðîë

á/ëàãà

Õөдөөгийн 

õºãæèë

Õөдөөг õºãæүүлэх нь 

ÕÀÀ-í 

ýêñòåéíøèí

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



1. ßíç á¿ðèéí ýõ ñóðâàëæóóäààñ ìýäýýëýë öóãëóóëàõ

2. ÝØ – íèé áàéãóóëàãóóäòàé íÿãò õàìòðàí àæèëëàõ

3. Á¿ðòãýë õºòëºõ

4. Ýêñòåéíøèíèé çîõèñòîé àðãà áàðèëûã õýðýãëýõ

5. Õºòºëáºð òºëºâëºõºä îðîëöîõ

Ýêñòåéíøèíèé àæèëòíû ¿¿ðýã

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



Ýêñòåéíøèíèé àæèëòíû ÷àäâàð

• Òåõíîëîãèèéí òóõàé îéëãîëò

• Малчид, тариаланчидын íºõöºë áàéäëûã îéëãîõ, îíöëîõ

• Àñóóäëûã îíîøëîõ áà øèéä ãàðãàõ

• Ìýäýýëýë ñîëèëöîõ áà ìýäýýëýë õ¿ðãýõ

• Ý/Ø-íèé áà òåõíèêèéí ìýäýýëëèéã îéëãîõ ýíãèéí áîëãîõ, 

õýðýãëýõ

• Авхаалж, самбаа, хурд

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



Ýêñòåéíøèíèé àæèëòíû ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã

Ýêñòåéíøèíèé àæèëòàí íü ìàíëàéëàã÷ /ëèäåð / áàéíà.

Ñóðãàëò ÿâóóëàõ

Ôåðìåð¿¿äèéí óóëçàëò

Ýêñòåéíøèíèé àæèëòàí íü ñàéí áàãø áàéíà.

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



Ýêñòåéíøèíèé àæèëòàí малчид, тариаланчдын

èòãýëèéã õºñºðä¿¿ëýõ, õóóëü ä¿ðýì ñàõèóëàã÷èéí

ýñâýë õóðààìæ çýýëèéí ºð áàðàãäóóëàã÷èéí ¿¿ðýã

ã¿éöýòãýæ áîëîõã¿é.

Ýêñòåéíøèíèé àæèëòíûã тэд ººðñäèéíõºº

òóëãàìäñàí àñóóäëóóäûã øèéäâýðëýõýä

òóñëàõ ýðìýëçëýëòýé áàãø ãýæ îéëãîäîã

áàéíà.

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ

Мэдээллийн технологи 



Сурах томъёолол

Цогц чадамж = Мэдлэг × чадвар × хүсэл 

• Сонсох

• Харах

• Гараараа хийх

Бизнесийн шинэ санаа.

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



Íàñàíä õ¿ðýãñäèéí áîëîâñðîëûí çàð÷ìóóä:

 Ñóðàõ ÷èí õ¿ñýë ýðìýëçýë

 Òîäîðõîé çîðèëãî

 Ñóðàõ õ¿÷èí ÷àðìàéëò

 Ñóðñàí ç¿éëèéí õàíàìæ

Äàðààõ íºõöºëä õàìãèéí ñàéí ñóðäàã

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



• ªºðñäèéí òóðøëàãûã íü àøèãëàõ ¸ñòîé

• Ñóðãàëò íü áîäèò áàéäàëòàé õîëáîîòîé ãýäãèéã

ìýäðýõ ¸ñòîé

• Тóëãàìäñàí àñóóäëûã øèéäâýðëýæ þì ñóðäàã

• Õàðèëöàí ø¿¿í õýëýëöýõ äóðòàй

• Íàñàíä õ¿ðýãñýä ººð ººð õóðäòàéãààð ñóðäàã

• Ñàéõàí ìýäðýìæ òºð¿¿ëýõ øàààðäëàãàòàé

• Íàñàíä õ¿ðýãñýä àíãèéí óóð àìüñãàëä àâòäàã

• Тîõèðîìæòîé õýë, ÿðèà áîëîí ойлгомжтой 

материалд анхаарлаа төвлөрүүлдэг

Íàñàíä õ¿ðýãñäèéí áîëîâñðîëûí çàð÷ìóóä:

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



Íàñàíä õ¿ðýãчèä õèéæ áàéæ ñóðäàã.

Íàñàíä õ¿ðýãчèä øèíý àðãà çàì, øèíý ¿çýë

ñàíàà àøèãëàõûã õèчýýæ, þì õèéõ чàäâàðòàé áàéõ

õýðýãöýýòýé áàéäàã.

Îëîí ñóäàëãàà ÿâóóëñíû ¿ð ä¿íä õ¿íèé

òîãòîîõ чàäâàðûí äóíäàæèéã òîäîðõîéëáîë:

Õàðàõ 10%

Ñîíñîõ 20%

Óíøèõ 30%

Ñîíñîæ, õàðàõ 70%

ªºðºº õýëýõ 80%

ªºðºº õèéõ 90% òóñ òóñ áàéäàã áàéíà.

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



Нэвтрүүлэх үйлчилгээ: Үндсэн арга хэлбэр

1. Ганцаарчилсан үйлчилгээ

• Мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, зуучлал, гэрээт зөвлөх

• Ганцаарчилсан сургалт (шавь сургалт)

2. Бүлгийн нэвтрүүлэх үйлчилгээ

• Танхимын сургалт

• Сургалт-үйлдвэрлэлийн төсөл

• Талбайн өдөрлөг, үзүүлэх сургалт

• Бүлэг, хоршоодын гэрээт зөвлөх үйлчилгээ, зуучлал

• Мэдээлэл, туршлага солилцох уулзалт, арга хэмжээнүүд

3. Масст чиглэсэн нэвтрүүлэх үйлчилгээ

• Харилцааны ба хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан мэдээлэл 

түгээх, зайны сургалт явуулах

• Сурталчилгааны плакат, самбар ашиглах

• Нийтийг хамарсан кампанит ажил

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



• Экстейншиний 
ажилтнууд 
фермерийн 
бүлгүүдтэй ажиллах 
ба  идэвхижүүлэгч 
буюу мэдлэг, 
мэдээлэл, 
технологийн 
зуучлагчийн үүрэг 
гүйцэтгэнэ

• ХАА-н үйлдвэрлэлийн
ерөнхий дадал олгох 
буюу тусгайлсан арга, 
технологи эзэмшүүлэх

• Экстейншиний хамгийн 
түгээмэл үйл ажиллагаа

• Технологи, 
менежментийн зөвлөгөө 
өгөх

• Хувийн хэвшлийн 
байгууллагууд голчлон 
гүйцэтгэдэг

• Технологи сурталчилгаа, 
талбайн үзүүлэн, үзүүлэх 
сургалт, зааварчилгаа

• Орон нутгийн захиргаа, 
ба ЭШБ-ууд голчлон 
гүйцэтгэдэг

Технологи 
дамжуулалт

Зөвлөх 
үйлчилгээ

Идэвхжүүлэлт

(Холболт)

Сургалт

(Албан бус 
боловсролын 

үйлчилгээ)

ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэлбэрүүд

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ
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1. Нэвтрүүлэх үйлчилгээнд зарцуулсан хөрөнгө оруулалтын 

өгөөж – Return on Investment*:

• Хөгжиж буй орнуудад 15%-200%, дунджаар 80%

• Өндөр хөгжилтэй орнуудын төлөөлөл АНУ-д 16%-110%

• Хөгжиж буй болон хөгжсөн 100 орны дунджаар 58%*

2. Эдийн засгийн бусад ач холбогдол:

• Ядуурлыг бууруулах: Этиоп улсад хийгдсэн судалгаанаас 

үзвэл фермерүүдийг жилд нэг удаа зөвлөх үйлчилгээнд 

хамруулах нь ядуурлыг 10%-иар бууруулдаг байна.

• ХАА-н үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх: АНУ-д ХАА-н 

үйлдвэрлэлийн бүтээмж нэвтрүүлэх үйлчилгээний үр дүнд 1949-

2002 онд 7.3%-иар нэмэгдүүлжээ.

• ХАА-н эрдэм шинжилгээнд зарцуулсан хөрөнгө оруулалтын 

үр дүнг нэмэгдүүлэх.

Эх сурвалж: Alston et al., 2000; Huffmann ба Evenson, 2006; Dercon et al., 2008, Alston et al. 2011.

ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний эдийн засагт үзүүлэх нөлөө

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



Мэргэшсэн             Экстейншиний                 Экстейншин                                          
хүний нөөц     материаллаг хангамж   үйлчилгээний авуур 
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4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



Õ¿íèé õºãæèë:

 Àëáàí áîëîâñðîë (Ñóðãóóëü)

 Àëáàí áóñ áîëîâñðîë (Ýêñòåéíøèíèé ñóðãàëò)

ХАА-Н НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

ХАА-н үйлдвэрлэлийг сайжруулах:

 Ашиглах талбайг өргөжүүлэх/газар/
 Тоо толгойг өсгөх/мал/

Êàïèòàë,¯íäñýí õºðºíãèèã ñàéæðóóëàõ:

• Îðîí íóòãèéí ºñºëò

• Ãàäààäûí çýýë

• Ãàäíûí òóñëàìæ

• Ãàäààäûí õºðºíãº îðóóëàëò

 Ýð÷èìæ¿¿ëýõ

4. ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ



1. ХХААХҮ-ийн салбарын бодлого боловсруулах, бодлогын шинжилгээ

хийхэд шаардлагатай мэдээ, мэдээллэл, судалгаа, шинжилгээний

материал тархай, бутархай хангалтгүй байгааг харгалзан, салбарын

нэгдсэн мэдээллийн сан, төвтэй байх, ХАА-н портал сайт болох

www.agroinfo.gov.mn сайтыг ажиллуулан, ХАА-н номын сантай болох.

2. Төвийн бүтцэд салбарын мэдээллийн төв, зайн сургалтын студи

байгуулан хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчид, малчид,

тариаланчдад мэдээ, мэдээллэл хүргэх, мэдлэг түгээх, алсын зайны

сургалт явуулах шаардлагатай байна.

3. Салбарын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, байгууллага, их, дээд

сургууль, ХАА-н академи, бусад судалгаа, шинжилгээний байгууллагын

ажлын уялдаа, холбоог сайжруулан нэгэтгэн зангидахад ХХААХҮ-ийн

салбарын ШУТСЗөвлөлийн үйл ажиллагааг чиглүүлэх, уг зөвлөлийн

ажлын албыг цаашид ХААҮШУОНТөв авч гүйцэтгэхээр зохион

байгуулах нь зүйтэй байна.

4. Салбарын хэмжээнд ШУТСангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх

төслүүдийг салбарын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд

тодорхой судалгаа явуулсаны үндсэн дээр тулгуурлан захиалан

хийлгэн, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх.

Тулгамдаж буй асуудлууд:

5. Тулгамдаж буй асуудлууд, сайжруулах санал, зөвлөмж 

http://www.agroinfo.gov.mn/


5. Аймаг, нийслэлийн ХХААГ, МЭГ, сумдын ХАА-н тасаг, МЭ-ийн тасгийн

дарга, мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн

гэрээнд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг тусган өгч, хэрэгжүүүлэх ажлыг

хэвшүүлэх нь зүйтэй байна.

6. Салбарт ажиллаж буй мэргэжилтэн бүр нэвтрүүлэх үйлчилгээг хүргэгч

гэсэн байр сууринаас ажиллаж тэднийг сургаж бэлтгэх, чадавхижуулах.

7. Аж ахуйн нэгж, үйлдвэрийн газар, хоршоод мэдлэгт суурилсан, үр

ашигтай, бүтээмж өндөртэй үйлдвэрлэл эрхлэн явуулахын тулд өөрийн

бүтцэд инноваци, нэвтрүүлэх үйлчилгээ хариуцсан нэгж, алба, тусгай

мэргэжилтэнтэй байх.

8. ШУТ-ийн төслүүдийн үр дүнг нэвтрүүлэх санхүүжилт, оюуны өмчийн

асуудал зэргийг шийдвэрлэх шаардлагатай байна.

9. ХХААХҮ-ийн салбарын малчид, тариаланчдын өөрсдийн үүсгэн

байгуулсан тухайлбал бүх шатны бэлчээр ашиглагчдын холбоодтой

/БАХ/ хүчээ нэгтэх, тэднийг экстейншиний сургалтаар чадавхижуулах.

Тулгамдаж буй асуудлууд: 

5. Тулгамдаж буй асуудлууд, сайжруулах санал, зөвлөмж 
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ХАА-Н НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДУНД ХУГАЦААНД ХӨГЖҮҮЛЭХЭД 

БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ

• Интернэтэд суурилсан 
зайны сургалтын цогц 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

• Нэвтрүүлэх 
үйлчилгээнд сошиал 
медиа ашиглах

• Төрөөс тогтмол 
санхүүжилт олгох 
нөхцлийг бүрдүүлэх

• Санхүүгийн нэмэлт эх 
үүсвэрүүд бий болох

• Жишиг аж ахуйнууд бий 
болгох, тэдгээрийг 
түшиглэн практик арга 
барилаар ажиллах

• Төрөөс төлбөрийн чадвар 
багатай зорилтот 
бүлгүүдэд түлхүү чиглэж 
ажиллах

• Эрдэм шинжилгээ, хувийн 
хэвшлийн 
байгууллагуудтай
төр өрсөлдөхгүй байх

Олон 
оролцогч 

бүхий 
плюралист 
тогтолцоог 
бүрдүүлэх

Бодит үр 
дүн, практик 

үйл 
ажиллагаан
д төвлөрөх

IT 
технологийн 

давуу 
талуудыг 
ашиглах

Санхүүгийн 
байнгын эх 
үүсвэртэй 

болох

5. Тулгамдаж буй асуудлууд, сайжруулах санал, зөвлөмж 
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1. Олон оролцогч бүхий тогтолцоог төлөвшүүлэх

• Технологи дамжуулах чиглэлээр ХААИС, ХАА-н ЭШХ-үүд голчлон 

ажиллах, аймгуудын ХХААГ-уудтай хамтран гүйцэтгэх, нэгдсэн 

зохицуулалт, холболтыг ХААҮШУОНТ хариуцах

• Зөвлөх үйлчилгээг ХАА-н хоршоо, ТЭДС болон хувийн хэвшлийн 

байгууллагууд, орон нутгийн мал эмнэлгийн ба мал үржлийн 

нэгжүүд, хараат бус зөвлөхүүд хариуцах

• Идэвхижүүлэлт-Холболтыг сумдын ХАА-н мэргэжилтнүүд болон 

багийн засаг дарга нар хариуцах

2. Бодит үр дүн, практик үйл ажиллагаанд төвлөрөх

• Аймаг бүрт сонгосон ААН-үүдийг жишиг аж ахуйнууд болгож, 

аймгийн Нэвтрүүлэх төвүүд (ХХАА-н Бизнес хөгжлийн төвүүд)

хамтран ажиллах

• Сургалт, зөвлөгөө, технологи дамжуулах үйлчилгээг жишиг аж 

ахуйнуудыг түшиглэн бодит орчинд практик арга зүйгээр зохион 

байгуулах

ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээг бэхжүүлэх санал, зөвлөмж 

5. Тулгамдаж буй асуудлууд, сайжруулах санал, зөвлөмж 
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2. Орон нутагт жишиг аж ахуйнууд бий болгох

Сонгосон 
малчин өрх, 
ферм буюу 

тариалангийн 
АА

ХХААХҮЯ-наас 
хөнгөлөлттэй зээл олгох

ХААҮШУОНТ мэргэжлийн туслалцаа 
үзүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн сан 

бүрдүүлж, нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг 
зохицуулах

Аймгийн ХХААГ 
мэргэжил, арга зүйн 
туслалцаа үзүүлэх

ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээг бэхжүүлэх санал, зөвлөмж

5. Тулгамдаж буй асуудлууд, сайжруулах санал, зөвлөмж 
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3. Санхүүгийн байнгын эх үүсвэртэй болгох

• Орон нутагт Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн хэлтсүүдээр дамжин 

хэрэгждэг мэргэжил олгох, чадавхижуулах хөтөлбөрүүдийг аймгийн 

ХХААГ-ууд хамтран хэрэгжүүлэх

• ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний борлуулалтаас тодорхой хувийн (1-

2%) шимтгэл авах, үүний 50%-ийг хоршоодыг хөгжүүлэхэд, үлдэх 

50%-ийг нэвтрүүлэх үйлчилгээнд зарцуулах

ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээг бэхжүүлэх санал, зөвлөмж

5. Тулгамдаж буй асуудлууд, сайжруулах санал, зөвлөмж 
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4. Мэдээлэл, харилцааны технологи ашиглах

• Орон нутгийн ХАА-н мэргэжилтнүүд, сумдын болон багийн засаг 

дарга нарыг мэргэшүүлэх зайны сургалтыг интернэтээр явуулах, 

үүнийг ХААҮШУОНТ мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 

зохион байгуулах

• ХАА-н үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд фэйсбүүк ашиглан мэдээлэл, 

зөвлөмж өгөх сүлжээг бий болгох, үүний нэгдсэн зохицуулалтыг 

ХААҮШУОНТ хариуцаж, аймгуудын ХХААГ-ууд хэрэгжүүлэх (үүнд 

олон улсын байгууллагуудыг татан оролцуулах)

• Нэвтрүүлэх үйлчилгээнд мэдээлэл, харилцааны технологи 

ашиглах бусад боломжуудыг судлах

ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээг бэхжүүлэх санал, зөвлөмж

5. Тулгамдаж буй асуудлууд, сайжруулах санал, зөвлөмж 



• ХАА-н яамны мэдэлд (ихэнхи хөгжиж буй орнуудад)

• Орон нутгийн захиргааны мэдэлд (БНХАУ, Энэтхэг, Япон, Индонез, 

Мексик, Филиппин)

• Төрийн өмчийн ХАА-н их сургуулиудын дэргэд (АНУ)

• ХАА-н үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хоршоо, нийгэмлэгүүдийн мэдэлд

(Нидерланд, Дани, Их Британи, Шинэ Зеланд зэрэг өндөр

хөгжсөн орнууд, Латин Америкийн зарим хөгжиж буй орнууд)

• Хувийн хэвшлийн ААН-үүдийн нэвтрүүлэх үйлчилгээ (дэлхий дахинд)

Олон улсын чиг хандлагаас үзвэл ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээг төрийн ба 

төрийн бус байгууллагууд, их дээд сургуулиуд, фермерийн хоршоо, 

нийгэмлэгүүд, хувийн хэвшлийн байгууллагууд зэрэгцэн буюу хамтран 

хэрэгжүүлдэг, санхүүжилтийг нь төр ба ХАА-н үйлдвэрлэл эрхлэгчид 

хуваалцдаг Олон оролцогч бүхий (“ПЛЮРАЛИСТ”) ХАА-н нэвтрүүлэх 

үйлчилгээний тогтолцоо зонхилж байна.

ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний засаглалын хэлбэрүүд 
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ИХ СУРГУУЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХАА-Н НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИШЭЭ: 

АНУ-ЫН ВИРЖИНИА МУЖ УЛС

• 1906 онд анхны сургалт-үйлдвэрлэлийн төв байгуулагдсан.

• 1914 онд Смит-Леверийн актын дагуу ХАА-н асуудал эрхэлсэн холбооны ба мужийн 

захиргааны байгууллагаас төрийн өмчийн их сургуулиудад ХАА-н нэвтрүүлэх 

үйлчилгээний төсөв олгож байх журам хэрэгжиж эхэлснээр Виржиниа мужийн 

төрийн өмчийн (land-grant) 2 их сургуулийн хамтарсан ХАА-н нэвтрүүлэх 

үйлчилгээний төв (Cooperative Extension Service) байгуулагдан ажиллаж эхэлсэн.

• Сүүлийн жилүүдэд үйл ажиллагааны төсөв жилд 100 орчим сая ам.доллар. 

Холбооны болон муж улсын засгийн газраас цалин, урсгал зардлыг, орон нутгийн 

нэгжийн (country) захиргаанаас үйл ажиллагааны төсөв олгодог.

• Нэвтрүүлэх үйлчилгээний чиглэлүүд:

• Хөдөө аж ахуй, байгалийн нөөцийн менежмент

• Хөдөөгийн хүүхэд, залуучуудын хөгжил

• Гэр бүл, эрүүл мэнд, хүнсний зохистой хэрэглээ

• Хамтын хөгжил ба амьдрах орчин

• Засаг захиргааны нэгжийн (country) төвшинд фермерүүд ба засаг захиргааны 

төлөөллөөс бүрдэх “Зөвлөх багууд” ХАА-н Нэвтрүүлэх үйлчилгээний үйл 

ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлж, ерөнхий удирдамжаар хангаж 

ажилладаг.
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Виржиниа муж улс дахь ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний нэгжүүд

Виржиниагийн их сургууль, Виржиниагийн Политехникийн их сургууль

Дүүргийн ХААНҮ хариуцсан оффисууд

ХААНҮ-ийн нэгжүүдийн оффисууд

ХАА-н эрдэм шинжилгээ, эксейншиний төвүүд 

(x11)

Судалгааны төвүүд (x2)

4H Экстейншиний төвүүд (x6)

ИХ СУРГУУЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХАА-Н НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИШЭЭ: 

АНУ-ЫН ВИРЖИНИА МУЖ УЛС
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ОРОН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦСАН ХАА-Н НЭВТРҮҮЛЭХ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИШЭЭ: БНХАУ

• БНХАУ-ын ХАА-н Технологи Нэвтрүүлэх Үйлчилгээний тогтолцоо нь дэлхийн 

хамгийн том ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний тогтолцоонд тооцогддог. 

• 800 мянган экстейншиний ажилтнууд 637 мянган багийн 200 гаруй сая тариачдад 

хүрч ажилладаг. 283 тариачин тутамд 1 зөвлөх ногдоно (хөгжиж буй орнуудын 

дунджаар 4000, өндөр хөгжсөн орнуудын дундаж 200).

• Төсвийг нь үндсэндээ төрөөс хариуцдаг боловч зөвлөхүүд мөн хувийн хэвшлийн 

компаниудтай гэрээ байгуулах, ХААТНТөвүүд зохиомол хээлтүүлэг, үр, бордоо 

борлуулах зэргээр нэмэлт орлого олдог. Ялангуяа жижиг фермерүүдийг дэмжиж 

ажилладаг, “Лууны толгой” статустай 60 мянган компани зөвлөхүүдийг гэрээгээр 

ажиллуулах нь түгээмэл.

• ХААТНТ-үүдийн үйл ажиллагааны чиглэлүүд:

• Коммунист намын бодлогыг фермерүүдэд ухуулж таниулах

• Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

• ХАА-н үйлдвэрлэл, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 5 жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах

• Хятадын ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний тогтолцоо нь сүүлийн жилүүдэд төр, 

хувийн хэвшлийн холимог хэлбэрт шилжиж буй бөгөөд мөн Хятадад энэхүү 

шилжилт хамгийн амжилттай явагдаж буйг судлаачид хүлээн зөвшөөрдөг.
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Засгийн газар

ХАА-н яам Хувийн хэвшил

Фермерүүд

Автономийн ба 

мужийн 

захиргаа

Сумын 

захиргаа

Сумын  

захиргаа

Хятад улсын ХАА-н 

технологи 

нэвтрүүлэх төв (x5)

ХАА-н технологи 

нэвтрүүлэх төв

(x475, x3947)

Сумын ХААТНТ

(24789 төв)

Багийн ХААТНТ

(80 мянган 

ажилтан)

ЭШ

байгуулла

гууд

Хувийн хэвшлийн 

ААН-үүд: Эрдэм 

шинжилгээ

Үйлдвэрлэлийн орц нийлүүлэгчид
Гэрээт ажил

Супермаркетууд

Шууд борлуулагч 

фермерүүд

Фермерийн холбоо, 

нийгэмлэгүүд

Хувийн 

хэвшлийн 

экстейнш

иний 

үйлчилгээ

ОРОН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦСАН ХАА-Н НЭВТРҮҮЛЭХ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИШЭЭ: БНХАУ
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• Да Бэй Нон групп: Агрохимийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч тус групп 27 мянган 

ажиллагсадтай, үүнээс 1000 орчим ЭША, 10 мянга гаруй экстейншиний 

ажилтантай. Нийт 60 гаруй үйлдвэрлэлийн нэгж, 80 гаруй охин компани, 2000 гаруй 

үйлчилгээний төвтэй. Фермерийн сургалт, зөвлөгөө өгч, хамтарсан талбайн 

туршилт судалгаа, үзүүлэх сургалт зохион байгуулдаг. 

• Nestle: Сүү болон кофе үйлдвэрлэлийн чиглэлээр Хятадад ажилладаг Швейцарийн 

Nestle компани Шуанчень мужийн захиргаатай хамтран сүү үйлдвэрлэлийн сургалт, 

ЭШ-ний хүрээлэн, Юннан мужийн захиргаатай хамтран кофе сургалт, ЭШ-ний төв 

байгуулсан бөгөөд өөрийн нийлүүлэгч 20 гаруй мянган фермерийг сургаж, 

технологийн зөвлөгөө өгч хамтран ажилладаг. 

• Syngenta ба Crop Life: Ургамал хамгааллын бодис үйлдвэрлэгч тус компаниуд 

фермерүүд болон мэргэжилтнүүдийн ургамал хамгааллын мэдлэгийг сайжруулах 

чиглэлээр ХААТНТ-үүдийг дэмжиж, санхүүжилт олгон хамтран ажилладаг.

• Супермаркетууд: Хятадын Засгийн газар “Шууд борлуулалт” хөтөлбөрийн хүрээнд 

бүтээгдэхүүнээ фермерүүдээс шууд татаж авч буй супермаркетуудыг тусгайлан 

дэмжиж буйтай холбоотойгоор супермаркетууд ХААТНТ-үүдтэй хамтран ажиллах 

санаачлага нэмэгдэж байна.

Хувийн хэвшлийн ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээ

6. ГАДААДЫН ЗАРИМ УЛС ОРНУУДЫН ТУРШЛАГА
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ФЕРМЕРИЙН ХОРШОО, НИЙГЭМЛЭГҮҮДИЙН ХАРИУЦСАН ХАА-Н 

НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИШЭЭ

• Дани: 3600 ажилтантай Данийн ХАА-н Зөвлөх үйлчилгээний төв нь үндэсний 

төвшний фермерүүдийн нийгэмлүүдийн шууд удирдлага дор ажилладаг бөгөөд 

нэг фермер дунджаар ажилд 10 мянган евроны хураамж төлдөг.

• Франц: Францын орон нутгийн ХАА-н танхимууд ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний 

7000 ажилтантай бөгөөд үйлчилгээг фермерүүдээс хурааж авсан газрын 

татвараар санхүүжүүлдэг.

• Энэтхэг: Сүүний маркетингийн “Гужарат” холбоо 2.8 сая гишүүддээ сүү 

борлуулахад нь зуучлахаас гадна зохиомол хээлтүүлгийн болон зөвлөх үйлчилгээ 

үзүүлдэг.

• Герман: 1.4 гишүүнтэй Райффайзен хоршоодын сүлжээ нь гишүүддээ орц 

нийлүүлэх, зээл олгох, борлуулалтын зуучлал үзүүлэх зэрэг тал бүрээр 

дэмжихээс гадна 50 мянга гаруй зөвлөхүүд нь гишүүн бүртэйгээ тогтмол уулзаж 

технологийн зөвлөгөө өгөх, сургалтад хамруулах, үзүүлэх сургалт зохион 

байгуулах зэргээр нэвтрүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг.

• Шинэ Зеланд: Тус улсад төрөөс ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээнд шууд төсөв 

олгохоо зогсоосон боловч фермерийн холбоо, нийгэмлэгүүд борлуулалтын 

хураамжаар (levy) нэвтрүүлэх үйлчилгээг санхүүжүүлэн гүйцэтгэж байна.
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ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХАРИУЦСАН ХАА-Н НЭВТРҮҮЛЭХ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИШЭЭ

• Чили: Чили улсын ХАА яам жил бүр хувийн хэвшлийн нэвтрүүлэх үйлчилгээний 

байгууллагуудад төсөв олгож, гэрээ байгуулан ажилладаг. 

• Шри Ланка: Жимс, хүнсний ногоо экспортлогч HJS Condiments компанийн 

зөвлөхүүд нийлүүлэгч 8000 тариаланч тус бүртэй ургалтын сезоны үеэр 2 долоо 

хоног буюу сар тутам уулзаж, ургалтад хяналт тавьж, зөвлөгөө өгөх ба мөн 

сургалтанд хамруулдаг.100 тариаланчид 1 зөвлөх ногддог. Зөвлөх үйлчилгээний 

зардлыг компани бүрэн хариуцдаг. Тус компани түүнчлэн тариаланчдад 

хөнгөлөлттэй зээл олгож, ургацаар нь нөхөн төлүүлдэг.

• Кени: Хүнсний ногоо экспортлогч Mace Foods компани 2004 онд USAID-тэй 

хамтран Нэвтрүүлэх үйлчилгээний төсөл 1 жил хэрэгжүүлсний дараа өөрийн 

зардлаар уг ажлыг гүйцэтгэх болжээ. Одоо тус компани 5000 тариаланчдыг 100 

орчим бүлэгт зохион байгуулан бүлэг тус бүрт 1 зөвлөх ажиллуулж байна.

• Энэтхэг: ХАА-н Экстейншиний Менежментийн Хүрээлэн нь фермерүүдэд 

үйлдвэрийн орц нийлүүлэгч, борлуулагч компаниудын мэргэжилтнүүдэд жил бүр 

сургалт явуулж, фермерүүдэд технологийн зөвлөгөө өгөх онолын суурь, практик 

мэдлэг олгодог байна. 
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