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Органик хөдөө аж ажуй 

• Яагаад хөдөө аж ахуйд хандах өөр хандлагыг хайх 
хэрэгтэй гэж?
– Уламжлалт хөдөө аж ажуйг солих бус, нэмэлт байдлаар 

• Хөрсний хамгаалал
• Гүний усны хамгаалал
• Биологийн төрөл зүйл
• Хүний эрүүл мэнд
• Эрчим хүч болон нүүрсхүчлийн хийн ялгарал зэрэг 
асуудлууд.



Органик хөдөө аж ахуй (2)
• Органик бүтээгдэхүүний үнийг хуучин Органик бус 
үнэтэй харьцуулсан байдал нь

Эх үүсвэр: CARD

Ишлэл: UNCTAD / TER 2016.



Аялал жуулчлал
• Үйлчилгээний салбар – Байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг  нөлөөг 

бууруулах
• Хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийн чухал нэгэн хэсгийг хөдөө 

аж ахуйтай хамтран  бэхжүүлэх
– Загварчлал болон шинэчлэл хийх маш том боломжууд 
байгаа

Аялал жуулчлал – өсөж буй 
салбар



Лаос болон Танзан Улсын Ололт Амжилт

• Органик Хөдөө Аж ахуй ба 
Аялал Жуулчлал хоорондын 
эргэх холбоог ойлгож 
бэхжүүлэх
– Дүн шинжилгээ хийж,  
хүрэхээр 2 судалгааг 
явуулсан ба чадавхийг бий 
болгох зорилгоор сургалт, 
бусад үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлсэн

• БОЛОМЖ: Аялал 
жуулчлалын эрэлтээр 
дамжуулан Органик зах 
зээлийг тэлэх



НҮБ-ын Худалдааны багц төслийн 
зорилтууд
• Хөдөө аж ахуй болон аялал жуулчлалыг чанарын 
хувьд сайжхуулах
– Хүнсний аюулгүй байдал, чанар болон төрөл.
– Аялал жуулчлалд мэргэжлийн үйлчилгээг бий болгох

• Хөдөө орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлэх
– Тогтвортой Хөгжлийн зорилтуудтай тохирсон

• Аюулгүй, дээд зэрэглэлийн, олон төрлийн дотоодын 
зах зээлийг дэмжих

• Экспортийн чадавхийг хөгжүүлэх



Лаос, Танзан улс

• НҮБ-ын агентлагууд худалдаа болон үйлдвэрлэлийн 
багтаамж дээр нэгдмэл байр суурьтай байна.
– 2012 онд: Тухайлбал, Лаос улс нь “Тогтвортой аялал 
жуулчлал, цэвэр бүтээгдэхүүн, экспортын нөөц 
боломжийг сайжруулах нь”

– 2014 онд: Танзан улс нь: “ Танзан улсын Тогтвортой 
аялал жуулчлал, цэвэр бүтээгдэхүүн, экспортын 
нөөц боломжийг сайжруулах нь”

– Бусад улс орнууд: Сургалт, хувиараа эрхлэх аж 
ахуй(ОУХТ), тоног төхөөрөмж(UNIDO), гэрчилгээ(ОУХТ) 
төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжих) 



Органик зах зээлийг хөгжүүлэх

• Органик хөдөө аж ахуй болон аялал жуулчлалын 
салбар хоорондын холбоог хөгжүүлэх

• Стандартыг нэвтрүүлэх
• Яамд, агентлагийн ажилтан, албан хаагчдыг сургах, 
дадлагажуулах

• Органик хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх, өргөжүүлэхэд 
чиглэсэн засгийн газрын бодлогыг дэмжих



Лаос Улс

• НҮБ-ийн төсөл нь 2012 онд эхэлж, 2017 оны 3-р сард 
дууссан.

• Улсын хэмжээний 5 чуулганыг 500 гаруй 
оролцогчидтой зохион байгуулсан



Лаос Улс (2)
• Тус улсын хувьд үйлдвэрлэлийн багтаамжтай холбоотой 

асуудлууд болох
– Илүү их хэмжээний ( кофе, будаа) Тайландын зах зээлийн 
эрэлтэд нийцүүлэх хэрэгцээ гарсан

– Лаос улсад Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих дэмжлэг  
хязгаарлагдмал

• Тайландын тарифын бус зохицуулалт нь Лаос улсын 
бүтээгдэхүүнийг өрсөлдөх чадваргүй болгож байсан

• Нийтлэг бус салбарууд дахь боломжууд, жишээ нь, нисдэг хар 
шавьжны бордоо болон уураг.

• Хөрөнгө оруулалтын зорилго нь (Тайландаас Лаос руу гэх мэт 
замаар экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх  шаардлагатай)
– Тогтвортой дотоодын болон гадаад худалдааны дипломат 
байдал хэрэгтэй.



Лаос Улсад хэрэгжүүлсэн төслийн үр дүн

• 1500 органик тариаланчид; 6000 га газарт 
тариалалт хийсэн

• Лаос нь Органик гэрчилгээ авсан (IFOAM)
• ЗӨАУХ-тай хэлэлцсэн
• Лаос-ийн Баталгаажуулалтын бүрэлдэхүүн хэсэгт 
чухал ахиц дэвшил гарсан

• Дадлагажигчдын сүлжээг байгуулж – Тогтвортой 
хөдөө аж ажуйг хөгжүүлэх ирээдүйн хэлэлцүүлгийн 
мөрийн хөтөлбөр боловсруулж хэлэлцэх
– Цэвэр хөдөө аж ажуй  / Парисын гэрээ /
– JICA / UNCTAD –ийн дагалдах төслүүд



Лаос Улсад хэрэгжүүлсэн төслийн үр дүн

• Лаос улсын органик хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүний гарал үүслийн 
хэрэгцээг мэдэж авах
– Аялал жуулчлалын салбарт төвлөрөх

• 2013-аас 2014 оны хооронд судалгаа 
хийсэн

• –Бодлого боловсруулагчид, хувийн 
хэвшлийнхэн, аялал жуулчлалын 
салбарынхан, жуулчид болон зочид 
буудлын үйл ажиллагаа эрхлэгчдээс 
ярилцлага авсан /131/



Танзан Улс



Танзан Улсад хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа

• Лаос улсын адил аялал жуулчлал болон органик гэсэн 
ойлголтод тулгуурласан үйл ажиллагаа.

• Гэхдээ илүү өргөн цар хүрээтэйгээр: Хөдөө аж ахуйн сайн 
туршлага, органик бүтээгдэхүүнийг сурталчлах.

• Юун дээр төвлөрсөн бэ?
– Аюулгүй, өндөр чанарын органик бүтээгдэхүүний хэрэгцээг 
сурталчлах

– Ургамалжуулалтыг хөгжүүлэх– Зочид буудал + Зах зээлийн 
мэдээллийн систем (ОУХТ)

– Илүү үр дүнтэй Ургамалжуулалтын системийг бий болгох 
(ОУХТ)

– Аялал жуулчлалыг дэмжих болон сурталчлах (ОУХТ)
– Жижиг дунд бизнесийг сайжруулах (НҮБ)
– Биохийг  хөгжүүлэх 



Танзан улсад гадны жуулчдын зарцуулсан $100 тутамд 





НҮБ-ийн ХХХ-ний шинэ судалгаа: Органик 
хөдөө аж ахуйн санхүүжилт
• 1-т эрэлтийн талаас

– Тариаланчид, хамтран ажиллагчид, гэрчилгээ олгогч 
байгууллагууд болон судлаачид



Ирээдүйд

• Лаос Улс
– Хувийн стандартууд ( НҮБ)
Сайн дурын Тогтвортой стандарт төсөл (2017 - )
– ( ЖАЙКА) Цэвэр хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх төсөл (2017- ) 

• Танзан улс
– 2 дахь шатанд: Судалгааны үр дүнтэй холбоотой 
зөвлөмжид тулгуурлан ажиллах

– Аж ахуй эрхлэгчид, сургалт, төсөөлөл ( зах зээлийг 
сайжруулах), талбар дээр зочлох, тойргийн эдийн засаг 
(жишээ нь, биохий). 

• Боломжит дараагийн улсаар:  Мянмар болон Непал



Henrique.pacini@unctad.org


