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Хураангуй 

Дэлхийн аялал жуулчлал эрчимтэй хөгжиж байгаа төдийгүй Монгол улсын хувьд ч сүүлийн 

жилүүдэд тогтмол өсөлттэй байна. Мөн Засгийн Газраас 2020 он гэхэд 1 сая жуулчин хүлээн 

авахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа нөхцөлд Өмнийн говийн дөрвөн аймагт аялал жуулчлалыг 

бодлогоор хөгжүүлэх шаардлага тавигдаж байна.  

 

Судалгааны үр дүнгээс харахад Монгол улсад аялж буй амралтын болон хувийн журмаар 

аялагчдын тоо өсөлттэй байгаа бол албан бизнес аялагчын тоо буурсан үзүүлэлттэй байна. Энэ 

нь хөрөнгө оруулалтын таатай нөхцөл Монголд бүрдэхгүй байгаагийн нэг илрэл төдийгүй албан 

бизнес аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого үгүйлэгдэж байгаатай холбоотой.  

 

Төлбөрийн тэнцлийн статистик үзүүлэлтээс харахад 2011 оноос хойш Монгол Улсын гадаадын 

жуулчдаас олсон орлого нь Монголчуудын гадаадад аялахдаа зарцуулсан зардлаас бага байгаа 

буюу сөрөг тэнцэлтэй байна. 

 

Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум-аас Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг улс орнуудын 

хэмжээнд гаргадаг бөгөөд 2011 онд 138 орноос манай улс 106 –р байранд 2017 онд 136 орноос 

3.31 оноогоор 102-р байрт эрэмблэгджээ. 

 

АЖ-ын салбарт Р. Батлерын боловсруулсан Tourism Area Life Cycle (TALC) буюу “Зорих газрын 

хөгжлийн мөчлөгийг” 5 үе шатаас бүрддэг гэж үздэг бөгөөд Монгол Улсын АЖ нь 2 дахь үе шат 

буюу ХӨГЖЛИЙН ҮЕ ШАТ –даа явж байна.  

 

Судалгаанаас харахад гадаад болон дотоодын жуулчид нь Горхи-Тэрэлжийн БЦГ, Хөвсгөл 

УТХГ, Говь Гурван Сайхан БЦГ, Орхоны хөндийн БЦГ болон Улаанбаатар хотод аялал 

жуулчлал илүүтэйгээр аялж байна.   

 

Говьсүмбэр аймагт Цайны зам дагуух өртөөнд багтсан Чойрын Богд уул, түүний ойр орчимд 

орших Зүүн Чойрын хийдийн туурь, Цагаан Дарь Эх бурхан, Дагвасүндэл бурхан, Хүүхдийн 

овоо, Хиагт-Өргөө-Бээжинг холбож байсан харилцаа холбооны төмөр утасны хорооны 

балгасууд, Зараагийн болон Хөшөөтийн Түрэгийн үеийн хөшөө, Баянбулаг, Чингэлийн хадны 

хиргисүүр зэрэг түүх соёлын үзмэрүүдтэй. Одоогоор аялал жуулчлал хараахан сайн хөгжөөгүй 

байна. 

 

Дорноговь аймаг нь хилийн байнгын үйл ажиллагаатай Замын-Үүдийн ба улирлын 

ажиллагаатай Баянбулаг-Мандалын боомтуудтай. “Замын-Үүд” эдийн засгийн чөлөөт бүс 

байгуулах эрх зүйн орчин бүрдсэнээр Монгол Улсын хөгжил дэвшлийн нэгэн үүд хаалга болох, 

хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ирээдүйтэй. Сайншанд хотоос урагш 38 км-т орших 

говийн догшин ноён хутагт Данзанравжаагийн байгуулсан гурван хийдийн нэг болох Хамарын 

хийд орчмын аялал жуулчлалын бүс нутагтай. Мөргөлчид буюу жуулчид ихэвчлэн Улаанбаатар 

хотоос галт тэргээр Сайншанд хотод очиж цааш Хамарын хийд рүү аялалаа машинаар хийдэг.  

2010 – 2014 онуудад Дорноговь аймаг руу аялах гадаад болон дотоод жуулчны тоо өсч байсан 

бол сүүлийн 3 жилийн байдлаар дунджаар 68,000 дотоод, 1,600 гадаад жуулчин аялж байна. Энэ 

нь 2015 онотой харьцуулахад бараг 2 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. 

 

Дундговь аймагт эртний далайн ёроолын үлдэц бүхий Цагаан суврага, Морин Толгойн цав, 

Өөш Манхан зэрэг өвөрмөц тогтоцтой шавар цав, элсэн манхан, Их Газрын чулуу, Бага Газрын 

чулуу зэрэг боржин чулуун уул, заг, хайлаас, бударгана бүхий өргөн уудам говь нутагтай. 

Өлзийт сумын Дэл Хөнжлийн уул, Сайхан-Овоо сумын Онгийн Хийд зэрэг жуулчид зорин очдог 

газруудтай.  Дундговь аймаг нь Улаанбаатараас Өмнөговь аймаг руу явах замд байрладаг бөгөөд 
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Улаанбаатар хотыг Өмнөговь аймагтай засмал замаар холбосон нь жуулчны тоо нэмэгдүүлэхэд 

чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.  2016 оноос 2017 онд гадаад жуулчны тоо 32 хувиар, 2017 оноос 

2018 онд 42 хувиар өссөн үзүүлэлтэй байна. Мөн дотоодын аялагчдын хувьд ч өсөлттэй байгаа 

бөгөөд 2016 оноос 2017 онд 21 хувь, 2017 оноос 2018 онд 55 хувийн өсөлттэй байна.  

 

Өмнөговь аймгийн аялал жуулчлал нь 1954 оноос хөгжиж буй бөгөөд Хонгорын голын 

үзэсгэлэнт элсэн уул, Галба, Борзон, Зээмэг, Заг Сүүжийн алдарт их говиуд, 50-120 сая жилийн 

тэртээ амьдарч байсан эртний үлэг гүрвэлийн чулуужсан яс, өндөг, чулуужсан мод зэрэг 

палеонтологийн олдворууд олдсон Булган сумын Баянзаг, дэлхийд ховорт тооцогдох Нэмэгт, 

Хэрмэн Цав, Шаригийн Ганга, Бүгийн Цав зэрэг байгалийн тогтоц бүхий үзэсгэлэнт газрууд, 

онгон зэрлэг байгаль, Хутагт Данзанравжаагийн байгуулсан энергийн төв болох Дэмчогийн 

Хийд, Манлай сумын нутагт байрлах Шар Цавын үлэг гүрвэлийн чулуужсан мөр, дэлхийд 

ховордсон ан амьтан, ховор төрлийн ургамлаараа гадаадын жуулчин, аялагчдын сонирхлыг 

ихээхэн татаж байна. Зөвхөн жуулчны баазаар дамжин өнгөрсөн гадаадын жуулчдын тоо 2018 

онд  45,063, дотоодын жуулчид 11,816 дамжин өнгөрсөн нь өмнөх онотой харьцуулахад 17 

хувиар нэмэгдсэн байна.  

 

Судалгаанаас харахад Монгол Улсын АЖ-ын хөгжил нь үндэсний, аймгийн ба сумын хэмжээнд 

өөр хоорондоо эрс ялгаатай байна. Үндэсний хэмжээнд нэгдсэн тоон мэдээлэлийн тогтолцоо 

байхгүй, дэд бүтцийн хөгжил сул, хууль эрх зүйн орчин хангалтгүй, бодлого, төлөвлөлт, хяналт 

сул байгаагаас гадна өөр хоорондоо уялдаагүй мөн салбар хоорондын уялдаа сул байна. Бүс 

нутгийн хэмжээнд бүсийн хөгжлийн бодлого байхгүй, аялал жуулчлалын нөөц болон 

бүтээгдэхүүнийг ангилж эрэмблээгүй. Аймгийн түвшинд байгалийн, нөөцийн, нийгмийн, эдийн 

засгийн даацыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр судалж тогтоогүйгээс улбаалж цаашид 

тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангахгүй сөрөр үр дагаварыг үүсгэх асуудалтай.  

 

Монгол Улсын онцлогоос хамаарч аялал жуулчлалын салбарыг төрөлжүүлж бодит нөөц даацад 

түшиглэн хөгжүүлэх нь зүйтэй. Тусгай сонирхлын, адалт явдалт, албан бизнесийн, малчин ахуйд 

суурилсан, хил орчмын, хил дамнасан гэх мэт ялгаатай зорилтот зах зээлийн онцлогт 

тохируулсан үйлчилгээ, стандартыг хэрхэн нэвтрүүлэх вэ гэдэг дээр бодлогыг цогц 

боловсруулах шаардлагатай. Тус бодлогыг үндэсний, бүсийн, аймгийн түвшинд хэрэгжүүлэх 

шатанд төр, хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоодын оролцооны эрх, үүрэг, хариуцлагыг 

хуулиар зохицуулах шаардлага байна.  

Жуулчны тоон утга болон зах зээлийн байдлыг харахад Өмнөговь аймаг болон Дорноговь 

аймгийг жуулчны зорин очих газар болгон хөгжүүлэх, Дундговь болон Говьсүмбэр аймгийг 

дамжин өнгөрөх цэг болгон хөгжүүлэх боломжууд байна. 

1. Аялал жуулчлалын байршил, хөгжлийн төлөвлөлтийн судалгааны зорилго, 

хамрах хүрээ, арга зүй 

 

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын эдийн засаг хурдацтай өсөж байгаа ч аймгуудын эдийн 

засгийн хөгжлийн түвшин ялгаатай хэвээр байна. “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”, 

“Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр”, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлал – 2030”, “Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-тэй уялдуулан 

Говийн 4 аймгийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлага үүсч “Хөгжлийн бодлогын 

судалгааг” олон салбаруудад хийж байгаагийн нэг салбар нь аялал жуулчлалын салбар юм. 

Говийн 4 аймгийн аялал жуулчлалын салбарын судалгааг үндэсний, бүсийн болон аймгийн 

түвшинд гүйцэтгэж, судалгааны үр дүнг нэгтгэн цаашид хөгжүүлэх чиглэлээр санал, дүгнэлт, 

зөвлөмж боловсруулна.  
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Судалгааны ажлын зорилго 

Судалгааны зорилго нь Өмнийн говийн 4 аймгийн аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн нөхцөл 

байдал, тулгамждаж буй асуудлыг тодорхойлж, учир шалтгааныг илрүүлж, шийдвэрлэх арга 

замыг тодорхойлоход оршино.  

Судалгааны хамрах хүрээ 

Монгол Улсын эдийн засгийг бүсчилэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогыг аялал 

жуулчлалын салбарын бодлоготой уялдуулан, асуудлыг улс, үндэсний (олон улсын түвшинд), 

бүсийн (хөрш болон бүс нутгийн орнуудын хамтын ажиллагааны хүрээг хамруулан), Өмнийн 

говийн 4 аймгийн түвшинд харьцуулан судалж, шийдвэрлэх хувилбаруудыг тодорхойлно.  

Судалгааны арга зүй 

Бодлогын судалгаа: “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ын 

дөрөвт заасан “нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ”-нд чиглүүлэн тус салбарын бодлогын 

хэрэгжилтийн үйл явцад үүссэн, шийдэх шаардлагатай асуудуудлыг тодорхойлж, нэгдсэн санал 

дүгнэлт зөвлөмж гаргах. Бодлогын шинжилгээ: Бодлогын судлагааны үр дүнд үндэслэн, 

бодлогын боломжит хувилбаруудыг тогтоож, тэдгээрийн үр ашиг, хэтийн нөлөөллийг 

тооцоолон, оновчтой гэж үзсэн хувилбаруудыг санал болгоно. Судалгаа боловсруулах арга зүй, 

аргачлалыг эдийн засаг, нийгэм, байгаль хүрээлэн буй орчин ба Батлерын загварыг ашиглан 

үнэлгээ дүгнэлт гаргасан.  
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2. Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн өнөөгийн нөхцөл байдал 

2.1 Дэлхийн аялал жуулчлал  

Сүүлийн жилүүдэд АЖ-н салбар эрчимтэй хөгжиж, дэлхийн нийт бүтээгдэхүүний 10 хувь, 

экспортын орлогын 7 хувь (1,4 их наяд ам. доллар), үйлчилгээний экспортын 30 хувийг тус тус 

борлуулж, ажил эрхэлж буй 10 хүн тутмын 1 нь тус салбарт ажлын байраар хангагдаж (313 сая), 

мөн шинээр бий болж буй 5 ажлын байр тутмын нэг нь АЖ-ын салбарт бий болж байна.  

Түүнчлэн 2017 онд олон улсад 1,3 тэрбум жуулчин аялж 1,4 их наяд ам. долларыг зарцуулсан. 

Цаашид 2030 он гэхэд олон улсын аялагчдын тоо 1,8 тэрбумд хүрэх бөгөөд Ази, Номхон далайн 

орнуудыг зорих жуулчдын тоо илүүтэйгээр эзлэх төлөвтэй гэж НҮБ-ын Дэлхийн Аялал 

Жуулчлалын Байгууллага тооцсон байна.  

Зураг 1: Аялал жуулчлалын үр өгөөж 

  
Эх сурвалж: НҮБДАЖБ 

 

2.2 Дэлхийн аялал жуулчлалын салбарын 2030 он хүртэлх чиг хандлага 

Үндсэн чиг хандлага 

 Эрэлт хэрэгцээ өссөн хэвээр байна. Ингэхдээ аялагчид богино хугацаатай илүү олон 

аялал хийнэ. 

 Хөгжиж буй орнуудын дундаж давхарга гол аялагчид болно.  

 Олон улсын аялал 2020-2030 онд жилд дунджаар 45 сая аялагчаар нэмэгдэж 2030 он 

гэхэд дэлхийд 1.8 тэрбум хүн аялна.  

 Ази ба Номхон далайн орнууд 2020 – 2030 онд хамгийн их жуулчны урсгалыг хүлээж 

авахын зэрэгцээ тухайн бүсийн орнуудаас жилийн 4.2% өсөлттэйгөөр хамгийн их 

жуулчин гадагш аялна. 
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 Ази ба Номхон далайн орнуудыг зорьсон жуулчид 2020 – 2030 онд жилд дунджаар 18 

саяар нэмэгдэнэ. Бүсийн хэмжээний АЖ эрчимжинэ. Тус өсөлтийн гол хүчин зүйлс нь 

хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийн дундаж давхарга нэмэгдэж буйтай холбоотой, 

ялангуяа Хятад болон Энэтхэг орнуудын хувьд.    

 Азийн аялал жуулчлалын зах зээл илүү хөгжингүй болж аялагчдын эрэлт хэрэгцээ, 

шаардлага улам өндөр, нарийн болно. 

 Хөгжиж буй зах зээлүүд тогтсон зах зээлүүдээс хүлээж авч буй жуулчны тоо, аялал 

жуулчлалаас олж буй орлогоороо гүйцэнэ. 

 Азийн зах зээлийн хүн амын хөгшрөлт аяллын хэв маяг, бүтээгдэхүүний сонголтонд 

нөлөөлнө.  

 Аялал жуулчлал ямар нэгэн ялгаварал байхгүйгээр хүн бүрт хүртээмжтэй байх болно. 

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтээс үйлчилгээний түгээлтэнд дараах зүйлийг анхаарах шаардлага 

тавигдаж байна. Үүнд: 

o Аялагч, үйлчлүүлэгч - анхаарлын төв болно 

o Зочид гийчдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ 

o Харах, хийхээс илүүтэйгээр оролцоо руу шилжинэ 

o Аяллын хиймэл бус жинхэнэ туршлагын үнэ цэнэ өснө 

o Өв, соёл улам бүр үнэлэгдэнэ 

o Өгүүлэмж илүү чухал болно 

o Дэлхийн хэмжээнд сэтгэж, орон нутгийг баримжаалж хөгжинө   

o Аяллын сэдэв ба маршрут, фестиваль ба эвент арга хэмжээг хөгжүүлнэ 

o Бүтээгдэхүүний “тансаг чанарын” ухагдахуун шинэчлэгдэнэ (энгийн зүйлс, цаг хугацаа, 

өвөрмөц зүйлийн олдоц ба хүртээмж, эрүүл амьдралын хэв маяг)  

o Технологийн хөгжил дэвшил ба шинэ аппликейшн зэрэг уламжлалт арга барилыг 

эвдэхээс гадна аялал жуулчлалын бүх бүрэлдэхүүн хэсэгт нөлөөлж өөрчлөгдөнө 

o Тээврийн хөгжил аяллын үнийг бууруулна 

o Сошиал медиа хөгжил өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлнэ 

o Борлуулалтын airbnb, uber, bemyguest, eatwith г.м. шинэ платформууд худалдан авалтыг 

саармагжуулна. 

Хүснэгт 1: Ирээдүйд аялал жуулчлалын хөгжлийн чиглүүлэх хүчин зүйлс 

А. Ирээдүйн техник технологийн дэвшил Б. Томоохон өөрчлөлтүүд  

Эрчим хүчний цэвэр эх үүсвэр Демографийн болон нийгмийн өөрчлөлт 

Big Data Хөгшрөлт 

Технологийн холболт Нүүлгэн шилжилт 

Виртуал ертөнц Гэр бүлийн бүтцийн өөрчлөлт 

Дуу авиаг таних төхөөрөмж Үнэ цэнийн тухай ойлголт болон амьдралын 

хэв маягийн өөрчлөлт 

Орчуулгын автомат төхөөрөмж Тогтвортой байдал 

3D хэвлэл Нөөцийн ашиглалт ба хаягдал 

Хавтгай дэлгэцийн сурталчилгаа Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг 

багасгах ба дасан зохицолт 

Дрон Аюулгүй байдал 

Өөрөө өөрийгөө жолоодож удирдах тээврийн 

хэрэгслүүд 

Зорих газрын менежмент ба маркетингийн 

байгууллага, тур оператор компанийн 

өөрчлөгдөх үүрэг функци 

Нанотехнологи 
Бусад 

Биотехнологи 

Эх сурвалж: НҮБДАЖБ, 2016 оны 10 сарын 17, Малайзи улс. 
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2.3 Монгол Улсын аялал жуулчлалын өнөөгийн байдал 

ДАЖБ “Аялал жуулчлал бол аливаа хүн өөрийн байнга оршин суугаа газар орчноос амралт, 

бизнес болон бусад зорилгоор нэг жил хүртэлх хугацаанд хийж буй аливаа аяны үйл ажиллагааг 

хэлнэ” гэж тодорхойлсон. 

Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбар 1954 оноос хөгжиж эхэлсэн бөгөөд 1991 оноос хувийн 

аялал жуулчлалын компаниуд байгуулагдсанаар өнөөдөр 100 хувь хувийн хэвшлийн үйл 

ажиллагаагаанд түшиглэсэн салбар болсон.  Аялал жуулчлалын салбарт “Аялал жуулчлалын 

тухай хууль” –ийг 2000 оны 05-р сарын 05нд УИХ-аар баталсан байна.  

Сүүлийн 10 жилийн дунджийг харахад Монгол Улсад жилд дунджаар 470 гаруй мянган жуулчин 

ирдэг байсан бол 2018 оны байдлаар анх удаа 529.370 жуулчин ирсэн байна.  

Зураг 1. Монгол улсад аялсан жуулчны тоо (2002-2018 он) 

 

Эх сурвалж: БОАЖЯ 

 

Нийт ирсэн жуулчдыг амралтын, хувийн болон албан бизнес аялагчид гэж авч үзвэл амрахаар 

ирсэн жуулчны тоо өсөлттэй харин албан бизнес аялагчдын тоо бууралттай байна. Үүнд:  

Амрахаар аялж байгаа жуулчин нь 2006 онд 134.824 байсан бол 2018 оны байдлаар 222.165 

хүрсэн нь 65 гаруй хувийн өсөлттэй.  

Хувийн журмаар ирж амарч аялж байгаа жуулчин нь 2006 онд 154.116 байсан бол 2018 онд 

204.538 болж өссөн нь 33 хувийн өсөлттэй. Харин албан бизнес аялагчийн тоо 2006 онд 82.673 

байсан бол 2018 онд 54.354 болж 34 хувиар буурсан байна.  

 

  

228,719 
201,153 

300,538 
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404,480 

451,788 446,393 
411,664 

456,090 460,360 475,892 

417,815 
392,844 386,204 

404,163 

469,309 

529,370 
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Жуулчны тоо
Жуулчны тоо
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Зураг 2: Монгол Улсад аялсан жуулчны тоо, зорилгоор (2006-2018) 

 

Эх сурвалж: ҮСХороо, www.1212.mn 

Төлбөрийн тэнцлийн статистик үзүүлэлтээс харахад 2011 оноос хойш Монгол Улсын гадаадын 

жуулчдаас олсон орлого нь Монголчуудын гадаадад аялахдаа зарцуулсан зардлаас бага байгаа 

буюу сөрөг тэнцэлтэй байна. 2017 оны хувьд 137,2 сая ам. долларын сөрөг тэнцэлтэй байгаа 

бөгөөд ДНБ-ий 1,23 хувьтай тэнцэх хэмжээний гадаад валютыг аялал жуулчлалын шугамаар 

Монголчууд гадаадад зарцуулсан байна. 

82,673 

102,970 

85,416 

44,061 

119,771 

137,374 

154,843 

137,367 131,510 

94,458 
79,362 

53,894 
54,354 

154,116 

193,247 

227,755 

134,998 

206,507 

194,518 

196,345 

158,253 
128,279 

149,391 
145,656 

184,721 

204,538 

134,824 
127,444 

103,811 
89,439 

96,948 
111,212 115,395 115,726 123,330 120,888 

150,329 

191,140 

222,165 

14,886 9,604 6,098 4,900 5,973 4,287 3,012 2,438 3,974 1,044 2,732 3,873 3,877 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Жуулчны тоо, зорилгоор

Албан ажлаар Хувийн журмаар Жуулчлал Дамжин өнгөрөх
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Зураг 3: Монгол жуулчдын гадаадад аялсан зардал (2008-2017 он)  

 
Эх сурвалж: БОАЖЯ 

Олон улсын хэмжээнд 2018 онд гадаадад зорчсон хүний тоо 1.4 тэрбумд хүрсэн бөгөөд Хятад 

улсын иргэд аялсан жуулчны тоогоор дэлхийд тэргүүлж байна.  

Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум-аас Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг улс орнуудын 

хэмжээнд гаргадаг бөгөөд 2011 онд 138 орноос манай улс 106 –р байранд 2017 онд 136 орноос 

3.31 оноогоор 102-р байрт эрэмблэгджээ. 

Зураг 2: Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарын өрсөлдөх чадварын үнэлгээ, 2017 он 

 

Эх сурвалж: НҮБДАЖБ 

Монголд ирж буй жуулчдын тооны улирлын хамаарлыг харвал зуны ид ачаалалтай үе дэх 

жуулчны тоо нь улирлын бус үеийн нийт жуулчны тоотой тэнцүү буюу бараг 50:50 хувьтай 

байдаг.  Статистик мэдээллээс харахад Хятад, Орос болон Өмнөд Солонгос орнуудын жуулчид 
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хамгийн ихээр манай улсад ирдэг. Монгол Улс нь хүн ам цөөнтэй, өргөн уудам нутагтай, Хятад 

болон Орос гэсэн 2 том гүрэнтэй хиллэдэг, хүн амын тал хувь нь нийслэл хотдоо амьдардаг, уул 

уурхайн баялаг ихтэй, дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл, нүүдлийн соёлтой ба Чингис хаан 

гэдгээрээ дэлхийд танигдсан.  

Гадаад болон дотоодын жуулчдын аль бүс нутагт илүүтэйгээр аялж байгааг ТХГН-т нэвтрэхдээ 

төлдөг хураамж буюу нийт 33 Хамгаалалтын Захиргаанаас (Хавсралт 1) өгсөн дүн бүртгэлээс 

харахад доорхи 5 бүсэд аялал жуулчлал илүүтэйгээр явагдаж байна. Үүнд:  

 Горхи-Тэрэлжийн БЦГ (Төв аймаг) – байгалийн онцлог, нийслэлтэй ойр орших байршил 

– 2017 онд 28828 гадаад, 125641 дотоод жуулчин, 2018 онд 30764 гадаад, 104051 дотоод 

жуулчин 

 Хөвсгөл УТХГ (Хөвсгөл аймаг) – нуурын үзэсгэлэнт байгаль – 2017 онд 10135 гадаад, 

66833 дотоод жуулчин, 2018 онд 15358 гадаад, 74120 дотоод жуулчин  

 Говь Гурван Сайхан БЦГ (Өмнөговь аймаг) – Ёлын ам, Баян заг, Хонгорын элс - 2017 

онд 6640 гадаад, 10720 дотоод жуулчин, 2018 онд 8050 гадаад, 7820 дотоод жуулчин 

 Орхоны хөндийн БЦГ (Өвөрхангай аймаг) - Хархорин хотын туурь, Эрдэнэ Зуу хийд 

болон байгаль, түүхийн онцлог - 2017 онд 8309 гадаад, 9213 дотоод жуулчин, 2018 онд 

8750 гадаад, 9900 дотоод жуулчин 

 Улаанбаатар хот (Монгол Улсын нийслэл) – Монголд ирж буй жуулчдын хувьд үүд 

хаалга болдог тул аялал энд эхэлж, энд төгсдөг.  

2.4  Р. Батлерын загварын дагуу Монгол Улсын аялал жуулчлалын хөгжлийн түвшин 

Дэлхий дахинаа аялал жуулчлалын салбарт 1980 онд Р. Батлерын боловсруулсан Tourism Area 

Life Cycle (TALC) буюу “Зорих газрын хөгжлийн мөчлөгийг” зорих газрын хөгжил болон түүний 

зах зээлүүдийг шинжих гол загвар болгон ашиглаж байна. Тус загвар нь 1969 онд Бассын 

маркетинг-д нэвтрүүлсэн бүтээгдэхүүний хөгжлийн мөчлөгөд суурилсан бөгөөд 5 үе шатаас 

бүрддэг ба Зураг 3-р орчуулан харуулж байна. 
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Зураг 3: Р. Батлерын загвар 

 
Эх сурвалж: “Aspects of Tourism. The Tourism Area Life Cycle Vol. 1. Applications and 

Modifications. Edited by Richard W. Butler”2006 

 

Үе шат болгон үндсэн хэдэн тодорхой үзүүлэлттэй байдгийг дэлгэрэнгүй дурьдаж Монгол 

Улсын аялал жуулчлалын салбар ямар үе дээрээ байгааг тодорхойлсон.  
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Хүснэгт 2. Бүтээгдэхүүний хөгжлийн үе шатууд 

 
Эх сурвалж: Судалгааны баг 

Үе шат Эрэл хайгуул Оролцоо Хөгжил Нягтаршил Зогсонги үе Дахин сэргэлт Бууралттай өсөлт Тогтворжилт Уналт Огцом уналт

Батлерын загвар

Орон нутгийн 

чанартай 

хязгаарлагдмал дэд 

бүтэц, зам, 

үйлчилгээний 

хүчин чадалд 

захирагдан 

байгалийн нөөцөд 

татагдсан, адал 

явдал эрэлхийлсэн 

цөөн тооны 

жуулчин гийчид.  

Жуулчны урсгал 

жигд бус.

Орон нутгийн 

иргэдийн оролцоо 

нэмэгдэж 

нийлүүлэгчид 

болж хувирна. 

Дэд бүтэц, зам,  

үйлчилгээний 

байгууламжийн 

хүчин чадал 

нэмэгдэх хэрээр 

жуулчдын тоо 

өснө.

Жуулчинд зориулсан үзмэр 

үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн 

хөгжинө. Мэдээллийн болон 

сурталчилгаа маркетингийн 

нэгдсэн сүлжээ, түгээлт бий 

болно. Байршлын хэрэгсэл, 

дэд бүтцэд гадны хөрөнгө 

оруулалт хийгдэнэ. Үзэгдэх 

орчны дүр төрх өөрчлөгдөнө. 

Бүсийн болон үндэсний 

хэмжээний төлөвлөлт болон 

нийлүүлэлт хэрэгжиж эхэлнэ. 

Жуулчны урсгалын өсөлтийн 

хурдац буурах ч нийт жуулчдын 

тоо нэмэгдэнэ, жуулчдын тоо орон 

нутгийн хүн амаас илүү гарна. 

Эдийн засагт оруулж буй аялал 

жуулчлалын хувь нэмэр нэмэгдэнэ. 

Томоохон бренд, франчайз, сүлжээ 

орж ирнэ, маркетинг сурталчилгаа 

олон улсын хэмжээнд хийгдэнэ. 

Иргэдийн оролцоо бага байх үед 

орон нутгийн бухимдал, дургуйцэл, 

эсэргүйцэл зэрэг нийгмийн талаас 

үзэгдэнэ. Эхний бүтээн байгуулалт 

элэгдэлд орж эргэлтээс гарна, 

дахин хөрөнгө оруулалт хийх 

шаардлага гарна.  

Жуулчны тоо дээд 

хэмжээндээ хүрсэн. 

Суурьлуулсан хүчин чадлыг 

бүрэн ашиглана. Байгалийн 

даац хэтэрч байгаль орчин, 

нийгэм ба эдийн засгийн 

асуудлууд гарч ирнэ. Зорих 

газар нь тогтсон имидж, 

байр суурьтай болсон хэдий 

хуучирсан ч өрсөлдөх 

чадвар нь буурах талруу  

хандсан. Байнгын 

үйлчлүүлэгч, жуулчны ач 

холбогдол өснө. Аялал 

жуулчлалын бүтээгдэхүүний 

төрөлжүүлэлт эрчимжинэ. 

Газарзүйн, орчны ач 

холбогдол буурч хүний 

гараар бүтээсэн "хиймэл" 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 

төрөл нэмэгдэнэ.

Дэлхийд өрсөлдөхүйц 

ховор, давтагдашгүй 

байгалийн нөөцийг 

эхнээс нь зөв 

хөгжүүлэхэд зах 

зээлийн байр суурь, 

үнэ цэнээ алдадгүй. 

Үүнд нөөцийн 

тогтоолт, төлөвлөлт, 

хамгаалалт, 

менежмент г.м. орно. 

Монгол улс

Зам, дэд бүтэц, 

аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн сул 

хөгжсөн, цөөн 

тооны жуулчны 

жигд бус  

урсгалтай. Аялал 

жуулчлалын бүс, 

зорих газруудын 

хөгжил өөр 

хоорондоо 

ялгаатай. 

НИТАЖ, гэр 

буудал, гэр гуанз 

нэмэгдэж байна. 

Дэд бүтцийн 

хувьд зам, 

байршлын 

хэрэгслийн эрчим 

хүч, хүний 

нөөцөөс 

илүүтэйгээр 

нэмэгдэж байна. 

Бүтээгдэхүүний төрөл зүйл 

ижил, ялгаа багатай;  

тээврийн, дэд бүтцийн, хүний 

нөөцийн хүчин чадал 

хязгаарлагдмал; 

суурьлуулсан хүчин чадал ба 

үйлчилгээний чанар ангилал 

дотроо ялгаатай; олон улсын 

маркетинг хийгдсэн;  

улирлын хамааралтай; голлох 

зах зээлүүдээс алслагдмал; 

өрсөлдөх чадвар сул.  

Нүүдлийн соёл иргэншил, онгон 

дагшин байгаль, хоёр бөхт тэмээ - 

бренд болсон. Сүлжээний буудлууд 

ба зоогийн газрууд нээгдсэн. Олон 

улсын хүчин чадал ба гарц 

нэмэгдэж байна. Жуулчны тоо 

өсөлттэй. Эрчим хүч, хүний нөөц 

ба өмнө бий болсон дэд бүтцэд 

хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. 

Хэт үндсэрхэг үзэл газар авч байна.

Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээг бүрэн сольж, шинэчилсэн 

тохиолдолд тус газрыг дахин сэргээх 

боломжтой. Нэг арга нь хүний гараар 

шинээр бүтээсэн үзмэр үйлчилгээг бий 

болгох, нөгөөх нь урьд өмнө ашиглаж 

байгаагүй байгалийн нөөцийг эргэлтэнд 

оруулах. 

Шинэ үзмэр үйлчилгээгээр өрсөлдөж 

чадахгүй зах зээлийн эзлэхүүн ба тоо нь 

уналтанд орно. Амралт зугаалгын 

жуулчдаас илүү өдрийн эсвэл амралтын 

өдрийн жуулчдыг хүчин чадал нь хэвээрээ 

байх тохиолдолд авна. Үл хөдлөх 

хөрөнгийн эргэлт эрчимжиж аялал 

жуулчлалын зориулалтын дэд бүтэц өөр 

зориулалтаар ашиглагдана. Хэдий орон 

нутгийн нийлүүлэгчид нэмэгдэх ч тухайн 

газар аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн 

гэсэн тодотголоо аажмаар алдаж аялал 

жуулчлалаас гарна.
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Дээрх хүснэгтээс харахад зорих газрын хөгжлийн үе шатууд Монгол Улсын хувьд үндэсний, 

аймаг ба сумын хэмжээнд холилдсон, саармаг, ойлгомжгүй байдалтай байна. Хүлээн авч буй 

жуулчны тоо, бүтээгдэхүүний төрөл ба хөгжил, дэд бүтцийн хөгжил, олон улсад Монгол Улсын 

талаарх мэдлэг мэдээллийг үндэслэн Монгол Улс ХӨГЖЛИЙН ҮЕ ШАТ руу шилжих шатандаа 

хөгжиж байна.  

2.5  Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба шалгуур үзүүлэлт 

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай нөөцийг аймаг болон сум тус бүрээр 12 бүлэг 

болон 131 зүйлийн дагуу нөөцийг нь тогтоосон болно.  

Байгаль ба хүрээлэн буй орчны чиглэлийн орц: байгалийн нөөц; түүх соёлын нөөц; эвент 

арга хэмжээ  

Эдийн засгийн чиглэлийн орц: дэд бүтэц, авто зам; байршлын хэрэгсэл; 

хоол үйлдвэрлэл; нэмэлт үйлчилгээ  

Нийгмийн чиглэлийн орц:  аялал зохион байгуулагч; ханган 

 нийлүүлэгч.  

Дөрвөн аймгийн хэмжээнд байгаа нөөцийг түшиглээд өнөөдөр олон улсын зах зээл дээр 

борлуулж байгаа бүтээгдэхүүнүүд мөн зохих хэмжээний хатуу болон зөөлөн дэд бүтцийн 

хөрөнгө оруулалт хийгээд хөгжүүлэх боломжтой бүтээгдэхүүнийг дараах байдлаар 

тодорхойлсон. 



 16 

Хүснэгт 3: Өмнийн говийн дөрвөн аймгийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний орц гарцын матриц  

Үзүүлэлт 
Дэд салбар Байгалийн АЖ Тусгай сонирхолын АЖ Хил дамнасан АЖ Хил орчмын АЖ Дотоодын АЖ 

Албан, бизнесийн 

АЖ 

Орц Гарц 

Хүрээлэн 

буй орчин 

Байгалийн нөөц 
Уламжлалт 

тойрон аялал 
• Байгалийн аялал 

НИТАЖ 
• Түүх, соёлын аялал 

• Боловсрол, танин 

мэдэхүйн аялал 

• Шувуу ажиглах аялал 

• Тэмээн аялал 

• Элсний аялал 

• Палеонтологийн аялал 

• Археологийн аялал 

• Жийп машины аялал 

• Мотоциклын аялал 

• Эвент арга хэмжээ 

• Астрономи, Од гараг 

харах аялал 

• Шашин, бясалгалын 

аялал 

• Дугуйн аялал 

• Урамшууллын аялал 

• Сайн дурын аялал 

• Уул уурхайн аялал 

• Фото сафари аялал 

• Галт тэрэгний аялал 

Монгол туурагтны 

аялал 
• Торгоны зам аялал 

• Цайны зам аялал 

• Их Түмэн голын 

аялал 

Байгалийн аялал 
• Тусгай сонирхлын 

аялал 

• Эвент арга хэмжээ 

• Урамшууллын аялал 

 

Байгалийн аялал 
• Тусгай 

сонирхлын аялал 

• Хамаатан садан, 

найз нөхдийн 

аялал 

Танилцах аялал 
• Урамшууллын 

аялал 

• Сургалт, семинар 

• Хурал, чуулган 

Түүх, соёлын нөөц 

Эвент арга хэмжээ 

Эдийн 

засаг 

Дэд бүтэц, авто зам 

Байршлын хэрэгсэл 

Хоол үйлдвэрлэл 

Нэмэлт үйлчилгээ 

Эдийн 

засаг/ 

Нийгэм 

Аялал зохион 

байгуулагч/ханган  

нийлүүлэгч 

Ажиллах хүч 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 
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Хүснэгт 4: Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний шалгуур үзүүлэлтүүд 

 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 

Тогтвортой 

байдлын 

талбар

Хүчин зүйлс Шалгуур Үзүүлэлт Хэмжүүр Нөлөөллийн үнэлгээ %

Аялал жуулчлалын нөөцийн улсын 

бүртгэл;

нөөц ба даацад суурилсан 

хөгжлийн төлөвлөгөө (улс, аймаг); 

бүтээгдэхүүн, 

маршрурт 

аялал жуулчлалын дурсгалт газар 

ба нөөцийн тоо ба ангилал;

Багцад орсон бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээний тоо; 

идэвхжсэн ажлын байрны/

ажиллах хүчний тоо;  

аялах замын урт - км, цаг;

Нэвтрэх цэгийн тоо (хот ба хилийн 

боомт); 

онгоцны суудлын тоо ба нислэгийн 

давтамж; 

галт тэрэгний суудлын тоо ба 

давтамж; 

авто тээврийн суудлын тоо ба 

давтамж;

Орны хүчин чадал, ор/хоногийн 

ашиглалт; 

ресторан зоогийн газрын суудлын 

хүчин чадал; 

ажиллах хүчний тоо; 

гэрчилгээжүүлэлт;

Түүх соёлын нөөцийн улсын 

бүртгэл ба ангилал;

нөөц ба даацад суурилсан 

хөгжлийн төлөвлөгөө (улс, аймаг);

бүтээгдэхүүн эвентийн тоо ба 

давтамж;

Нийт ажиллаж буй хүний тоо, нас, 

хүйс, хөдөлмөр эрхэлсэн жил;

Сургалтын байгууллагын тоо, 

сургалтын хөтөлбөрийн тоо ба 

чанар, гэрчилгээ;

15

НИЙГЭМ 

Түүх соёлын нөөцийн 

төрөл зүйл, тоо, даац

Аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн тухайн зорих 

газрын түүх соёлын нөөцийн 

төрөл зүйл болон даацад 

суурилж бий болно. 

Нөөцийн төрөл зүйл, даац, 

хүртээмж.

Түүх соёлын нөөцийг нарийн тогтоож, даацад 

суурилсан бүтээгдэхүүн боловсруулж, 

хөгжлийн төвлөвлөгөөг үндэслэн зорих газрыг 

тогтвортой хөгжүүлнэ. 

10

Ажиллах хүч 

Жендерийн тэгш байдлыг 

хадгалсан тогтвор 

суурьшилтай хөдөлмөр 

эрхлэлт. 

Нийгмийн халамж, цалингийн 

доод хэмжээ, ур чадвараа ахиулах 

боломж, сургалтын хүртээмж, 

удирдах шатанд ажиллаж буй 

эмэгтэйчүүдийн тоо, 

Орлого нэмэгдэнэ, ядуурал буурна, удаан 

хугацаанд бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар 

нэмэгдэнэ.

20

Байршилын хэрэгслийн ба 

хоол үйлдвэрлэлийн 

хүчин чадал

Байршлын хэрэгслийн төрөл, 

зэрэглэл ба хүчин чадал олон 

улсын стандартад нийцсэн 

эсэх.  

Байршлын хэрэгслийн төрөл 

(сүлжээний ба  бутик зочид 

буудал, дэн буудал, жуулчны бааз, 

отог) ба хоол үйлдвэрлэлийн 

төрөл (ресторан, зоогийн газар, 

кофе шоп, түргэн хоолны газар, 

гуанз, катеринг), зэрэглэл

Олон төрлийн байршлын хэрэгслийн ба хоол 

үйлдвэрлэл сонголт өгөхөөс гадна хүчин чадал 

нь нэг түвшинд байх тусам үйл ажиллагааны 

цар хүрээ өргөжин, үйлчилгээний чанарын 

ялгаа арилан өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ, үнэ 

буурна. 

15

ЭДИЙН ЗАСАГ

Аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүн бүтэц олон 

төрлийн үйлчилгээний багцаас 

бүрдсэн хэрээр нэмүү өртгийн 

сүлжээ идэвхжиж, үйл 

ажиллагаа нь тогтвортой 

байна. 

Бүтээгдэхүүний багцад орсон 

үйлчилгээний төрөл, тоо, 

алслагдмал байдал  

Бүтээгдэхүүний багц олон төрлөөс бүрдэх 

хэрээр салбар хоорондын уялдаа сайжирч, 

аялал жуулчлалын үр өгөөж өргөн цар хүрээг 

хамарч тогтвортой байдлыг бий болгож 

өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ. Аяллын замын урт 

ба аялах хугацаа бага байх тутам өрсөлдөх 

чадвар нэмэгдэн, зардал багасна, нэмэлт 

үйлчилгээ, худалдан авалт хийгдэнэ.

20

Тээврийн хүчин чадал
Зорих газрын хүртээмж/ 

Accessibility

Хүрч очих хот суурин, тээврийн 

хэрэгслийн төрөл, нэвтрэх цэг, 

алслагдмал байдал

Зорих газар, үзмэрийн хүртээмж өндөр байх 

тутам бүтээгдэхүүний үнэ багасаж өрсөлдөх 

чадвар нэмэгдэнэ, нэмэлт үйлчилгээ, худалдан 

авалт хийгдэнэ.

БАЙГАЛЬ БА 

ХҮРЭЭЛЭН 

БУЙ ОРЧИН

Байгалийн нөөцийн төрөл 

зүйл, тоо, даац

Аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн тухайн зорих 

газрын байгалийн нөөцийн 

төрөл зүйл болон даацад 

суурилж бий болно. 

Нөөцийн төрөл зүйл, даац, 

хүртээмж, алслагдмал байдал

Байгалийн нөөцийг нарийн тогтоож, даацад 

суурилсан бүтээгдэхүүн боловсруулж, 

хөгжлийн төвлөвлөгөөг үндэслэн зорих газрыг 

тогтвортой хөгжүүлнэ.

20
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3. Говийн дэд бүсийн аялал жуулчлалын өнөөгийн байдал 

3.1 Говьсүмбэр аймаг 

Говьсүмбэр аймаг нь Монгол Улсын төвийн бүсийн Зүүн өмнөд хэсэгт оршдог. Нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээ нь 5540 хавтгай дөрвөлжин километр. Хойд талаараа Төв аймгийн Баян, Баянжаргалан 

сумдтай, зүүн баруун хойд хэсгээрээ Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, Дархан сумдтай, өмнөд 

хэсгээрээ Дундговь аймгийн Даланжаргалан сумтай тус тус хиллэдэг. Аймгийн төв нь Чойр хот 

бөгөөд Улаанбаатар хотоос 238 км зайтай. Баянтал, Шивээговь, Сүмбэр гэсэн гурван сумаас 

бүрдсэн. Тус аймаг нь гадаад болон дотоодын аялагчдын сонирхлыг татах болсон Хамрын хийд 

орох зам дагуу, Дундговь аймгийн Их, Бага газрын чулуу, Хэнтий аймгийн Аварга тосон рашаан, 

Чингисийн хөдөө арал зэрэг түүх соёлын дурсгалт болон байгалийн үзэсгэлэнт газруудын төвд 

оршдог, дэд бүтэц сайн хөгжсөн зэрэг давуу талтай. 

2011 онд тусгай хамгаалалтанд авсан Чойрын Богд уул, түүний ойр орчимд орших Зүүн Чойрын 

хийдийн туурь, Цагаан Дарь Эх бурхан, Дагвасүндэл бурхан, Хүүхдийн овоо, Хиагт-Өргөө-

Бээжинг холбож байсан харилцаа холбооны төмөр утасны хорооны балгасууд, Зараагийн болон 

Хөшөөтийн Түрэгийн үеийн хөшөө, Баянбулаг, Чингэлийн хадны хиргисүүр зэрэг түүх соёлын 

үзмэрүүдтэй.  

Цайны зам дагуух өртөө хотуудыг тодруулахад Чойрын Богд уулын тусгай хамгаалалттай газар 

хамрагдсан. Одоогоор аялал жуулчлал хараахан сайн хөгжөөгүй байна. 

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгийн хэмжээ: 

 2017 онд 10,0 сая төгрөг  

 2018 онд 23,0 сая төгрөг 

 2019 онд 28,0 сая төгрөг /төлөвлөгөө/ 

Аймгийн хэмжээнд 3 зочид буудалтай /дэн буудал/ ба нэгэн зэрэг 74 хүнийг хүлээн авах хүчин 

чадалтай.  Сүмбэр болон Шивээ овоо суманд нийтдээ 10 зоогийн газар нийт 486 хүн хүлээн авах 

хүчин чадалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

Говьсүмбэр аймгийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн худалдан авалтын явц дээр шууд болон 

шууд бус оролцогч талуудыг хөгжүүлэх боломжтой аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба 

үйлчилгээний төрлийг тэдгээр нь байгаа эсэхийг нэмүү өртгийн сүлжээтэй уялдуулж Хүснэгт 11 

харуулсан болно.  

 

3.2 Дорноговь аймаг 

Монгол орны зүүн өмнөд хязгаарт Өмнөговь, Дундговь, Говьсүмбэр, Хэнтий, Сүхбаатар 

аймгуудтай хил залган оршдог. Аймгийн төв нь Сайншанд хот. Хойд, урд хоёр гүрнийг холбосон, 

төвийн бүсийн хөгжлийн гол тэнхлэг болсон төмөр зам дайран өнгөрдөг. Энэ замын дагуу тус 

аймгийн бүх сумын 42,8 хувь, хүн амын 54,8 хувь нь оршин суудаг. Хилийн байнгын үйл 

ажиллагаатай Замын-Үүдийн ба улирлын ажиллагаатай Баянбулаг-Мандалын боомтуудтай. 

“Замын-Үүд” эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах эрх зүйн орчин бүрдсэнээр Монгол улсын 

хөгжил дэвшлийн нэгэн үүд хаалга болж хөгжих ирээдүйтэй. Аймгийн төвд “Саран хөхөө” театр, 

нийтийн номын сан, Музей сургалт судалгааны төв, ноён хутагт Данзанравжаагийн музей, 

Хүүхдийн ордон, сумдад соёлын төвүүд ажилладаг. Нутаг дэвсгэр: 109,5 мянган кв км, Сайншанд 

хот нь Улаанбаатар хотоос 465 км зайтай, БНХАУ-тай 600 км-ээр хиллэдэг. Засаг захиргаа 14 

сум, 64 багтай. 2014 оны байдлаар хүн ам нь 63,500, хөдөлмөрийн насны хүн ам нь 41318, нийт 

өрх нь 19185 байна.   
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Дорноговь аймгийн Өргөн сумын нутаг, Сайншанд хотоос урагш 38 км-т орших Хамарын хийд нь 

говийн догшин ноён хутагт Данзанравжаагийн байгуулсан гурван хийдийн нэг юм. Хамарын 

хийдийг 1937-1938 оны үеэр галдан шатааж, лам нарыг баривчилсан. Харин 1999 оноос тус 

туурийг аймгийн хамгаалалтад авч нутгийн ард олон шашин номын үйл ажиллагааг нь сэргээж 

тус хийдийн Ламрин, Сансагтэгчилэн сүм, суврага зэргийг сэргээн босгосон бөгөөд эдүгээ 

дотоодын болон гадаадын олон мөргөлч, жуулчдын зорин очдог нэгэн сонирхолтой газар бол 

Хамарын хийд орчмын аялал жуулчлалын бүс нутаг юм. Мөргөлчид буюу жуулчид ихэвчлэн 

Улаанбаатар хотоос галт тэргээр Сайншанд хотод очиж цааш Хамарын хийдийн аялалаа 

түрээсийн машинаар хийдэг. Аялалын хөтөлбөр: Сайншанд хот - 1991 онд дахин сэргээж 

засварласан Данзанравжаа хутагтын музей, Хамарын хийд, Бурхан багшийн дүр, Хойд Шамбалын 

орон, түүний их 8 суврага, Шамбалын оронд эргэл мөргөл, тахил үйлдэх үйл ажиллагаа (Бирдийн 

ходоод, Цагаан хүрд, Алтан гавал овоо, Үлэмжийн чанар дуу, Цагаан чулуугаар цагийн хүрдээ 

арвитгах) ойр орчмын явган аялал – бясалгалын агуйнууд, тахилгатай Тонтой овоо, Ханбаянзүрх 

уул – түүний орчимд үйлдэх зан үйл зэрэг одоогийн санал болгож аймгийн аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн юм.  

Зураг 4: Дорноговь аймаг, Гадаад, дотоодын жуулчны тоо, 2010-2018 он 

 

Эх сурвалж: Дорноговь аймаг, БОАЖГ 

2010 оноос Дорноговь аймаг руу аялах гадаад болон дотоод жуулчны тоо өсч, 2014 онд 94553, 

2015 онд 110574 дотоодын жуулчин, 2800 гадаад жуулчин хүлээн авч байсан бол сүүлийн 3 

жилийн байдлаар дунджаар 68000 дотоод, 1600 гадаад жуулчин аялж байна. Энэ нь 2015 онотой 

харьцуулахад бараг 2 дахин буурсан үзүүлэлт юм. 

Сайншанд хотын хувьд нийтдээ 10 зочид буудал нийт 182 өрөө, 372 орны хүчин чадалтайгаар 

ажиллаж байгаа бөгөөд нийтдээ 100 хүн ажиллуулж байна.  

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгийн хэмжээ: 

 2018 онд 10,0 сая төгрөг  

 2019 онд 25,5 сая төгрөг /төлөвлөгөө/ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

31,730 
36,518 

46,270 
40,200 

94,553 

110,574 

76,156 

64,954 63,237 

1,380 1,100 2,690 2,500 2,314 2,800 1,589 1,760 1,513 

дотоод гадаад 
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Дорноговь аймгийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн худалдан авалтын явц дээр шууд болон шууд 

бус оролцогч талуудыг, хөгжүүлэх боломжтой аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээний 

төрлийг, тэдгээр нь байгаа эсэхийг нэмүү өртгийн сүлжээтэй уялдуулж Хүснэгт 12 харуулсан 

болно.  

 

3.3 Дундговь аймаг 

Дундговь аймаг нь Засаг захиргааны хувьд 15 сум, 66 багтай, 74,700 км2 нутаг дэвсгэртэй, газар 

нутгийн хэмжээгээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 4,5%-ийг эзэлдэг, аймгийн төв Улаанбаатар 

хотоос 265 км зайд байрладаг, Төв, Говьсүмбэр, Дорноговь, Өмнөговь, Өвөрхангай аймгуудтай 

хиллэдэг. 

Баиг̆алийн үзэсгэлэнт болон дурсгалт газрууд: Эртний далайн ёроолын үлдэц бүхий Өлзийт 

сумын нутаг Цагаан суварга, Морин толгойн цав, Өөш манхан зэрэг өвөрмөц тогтоцтой шавар цав, 

элсэн манхан, Их газрын чулуу, Бага газрын чулуу зэрэг боржин чулуун уул, заг, хайлаас, 

бударгана бүхий олон арван өргөн уудам говь бий.  

Өлзийт сумын Загын усны хоолой, Гурвансайхан, Говь-Угтаал сумын Их газрын чулуу, 

Дэлгэрхангай сумын Дэлгэрхангай уулыг улсын нөөц газраар, Дэлгэрцогт сумын Бага газрын 

чулууны уулыг байгалийн дурсгалт газраар улсын тусгай хамгаалалтад авсан, нийт талбайн 

хэмжээ 300000 гаруй га, мөн аймгийн тусгай хамгаалалттай Адаацаг сумын Сүм хөх бүрд, Өлзийт 

сумын Өөш манхан, Цагаан Суварга, Баянжаргалан сумын Аргийн хад, Хүрэн дух, Сайнцагаан 

сумын Тогоогийн хужир, Өлзийт сумын Дэл хөнжлийн уул, Сайхан-Овоо сумын Онгийн хийд 

зэрэг 100000 гаруй га газар байна. Эдгээр газруудад зөвхөн 9 байгаль хамгаалагч ажилладаг. 
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Зураг 5: Дундговь аймаг, Гадаад, дотоодын жуулчны тоо, 2012-2018 он 

 

Эх сурвалж: Дундговь аймаг, БОАЖГ 

Дундговь аймаг нь Улаанбаатараас Өмнөговь аймаг руу явах замд байрладаг ба аялал жуулчлалын 

байгалийн үзэмжит газруудтай бөгөөд Улаанбаатар хотыг Өмнөговь аймагтай засмал замаар 

холбосон нь жуулчны тоо нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. 2016 оноос 2017 онд гадаад 

жуулчны тоо 32 хувиар 2017 оноос 2018 онд 42 хувиар өссөн үзүүлэлтэй байна. Мөн дотоодын 

аялагчдын хувьд ч өсөлттэй байгаа бөгөөд 2016 оноос 2017 онд 21 хувь, 2017 оноос 2018 онд 55 

хувийн өсөлттэй байна. Нийт хүчин чадлыг тооцвол: Гэр баазууд - 245 гэр, 647 ор; Амралтын газар 

– 24; Зочид буудал – 79 өрөө, 179 ор; НИТАЖ –ын гэр буудал – 66 гэр, 264 ор; Дэн буудал – 24 

өрөө, 72 орны хүчин чадалтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.  

 

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгийн хэмжээ: 

 2018 онд 9,0 сая төгрөг  

 2019 онд 33,5 сая төгрөг /төлөвлөгөө/ 

Дундговь аймгийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн худалдан авалтын явц дээр шууд болон шууд 

бус оролцогч талуудыг, хөгжүүлэх боломжтой аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээний 

төрлийг, тэдгээр нь байгаа эсэхийг нэмүү өртгийн сүлжээтэй уялдуулж Хүснэгт 13 харуулсан 

болно.  

 

3.4 Өмнөговь аймаг 

Өмнөговь аймаг нь 165000 хавтгай дөрвөлжин км нутаг дэвсгэртэй, 15 сум, 59 багтай. Өмнөговь 

аймаг нь Монгол улсын хамгийн өмнөд хэсэгт оршдог бөгөөд урд талаараа БНХАУ-тай, баруун 

талаараа Баянхонгор, баруун хойд хэсгээр Өвөрхангай, хойд талаараа Дундговь, зүүн талаараа 

Дорноговь аймгуудтай тус тус хиллэн оршино. Аймгийн төв Даланзадгад хот нь Улаанбаатар 

хотоос 560 км зайтай. Монгол улсын хэмжээнд хамгийн том 165000 кв.км нутаг дэвсгэртэй ба хүн 

амын суурьшил сийрэг 3.4 квадрат километр нутагт 1 хүн, 13.2 квадрат километр нутагт 1 өрх 

ноогдон хүн ам суурьшиж байна 

Аялал жуулчлал: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3266 3645 3949

5328

7889

10421

14815

1178
1632

2693 2779 2524
3053

4725

гадаад дотоод 
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 Аймгийн төвөөс баруун зүгт 220 км Сэврэй сумын нутагт 800 м өндөр, 150 км үргэлжилсэн 

Хонгорын голын үзэсгэлэнт элсэн уул 

 Монгол улсын алдарт 33 говийн нэг хэсэг болох хэдэн арван км өргөн Галба, Борзон, Зээмэг, 

Заг сүүжийн алдарт их говиуд 

 50-120 сая жилийн тэртээ амьдарч байсан эртний үлэг гүрвэлийн чулуужсан яс, өндөг, 

чулуужсан мод зэрэг палентологийн олдворууд олдсон Булган сумын Баянзаг 

 Дэлхийд ховорт тооцогдох Нэмэгт, хэрмэн цав, Шаригийн ганга, Бүгийн цав, зэрэг байгалийн 

тогтоц бүхий үзэсгэлэнт газрууд, онгон зэрлэг байгаль 

 Хутагт Данзанравжаагийн байгуулсан энергийн төв болох Дэмчогийн хийд 

 Аймгийн хамгийн баруун сум болох Гурвантэс сумын Хэрмэн цав 

 Аймгийн хамгийн зүүн сум болох Манлай сумын үлэг гүрвэлийн чулуужсан мөр 

 Дэлхийд ховордсон ан амьтан, ховор төрлийн ургамлаараа гадаадын жуулчин, аялагчдын 

сонирхлыг ихээхэн татаж байна. 

2018 оны байдлаар 25 жуулчны бааз үйл ажиллагаа явуулдаг ба нийт 610 гэрт нэгэн зэрэг 1,637 

жуулчин хүлээн авах хүчин чадалтай бөгөөд жуулчны улиралд нийт 327 иргэнийг ажлын байраар 

хангаж үүнээс 247 орон нутгийн иргэн, бусад нь аймаг болон Улаанбаатар хотын харъяат 80 

хүнийг ажлын байраар хангаж ажилласан байна.  

Аймгийн хэмжээнд 61 зочид буудалтай /дэн буудал/ ба нэгэн зэрэг 971 хүнийг хүлээн авах хүчин 

чадалтай 262 хүнийг ажлын байраар ханган ажиллаж байна. Хан-Уул зочид буудал 3 од, 

Даланзадгад зочид буудал 2 одны зэрэглэлтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

48 өрх гэр буудлын үйл ажиллагааг явуулж нийт 150 гэр нэгэн зэрэг 586 жуулчин хүлээн авах 

хүчин чадалтай. Аймгийн хэмжээнд 40 орон нутгийн жолооч жуулчин тээвэрт явсан.  

Зөвхөн жуулчны баазаар дамжин өнгөрсөн гадаадын жуулчдын тоо 2018 онд  45063, дотоодын 

жуулчид 11816 дамжин өнгөрсөн байна. Өмнөх онотой харьцуулахад 7622 жуулчнаар буюу 17 

хувиар нэмэгдсэн судалгаатай байна.  
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Зураг 6.  Өмнөговь аймаг, жуулчны баазуудаар үйлчлүүлсэн жуулчны тоо, (2012-2018 он) 

 

Эх сурвалж: Өмнөговь аймаг, БОАЖГ 

Говь Гурвансайхан Байгалийн цогцолборт газарт тасалбар авч нэвтэрсэн нийт 28522 жуулчин, 

үүнээс гадаадын 17251, дотоодын 11271 жуулчид байна.  Жилд тасалбарын орлого 16 сая төгрөг 

төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтөй бөгөөд 2018 онд орлого 21 сая төгрөг хүрсэн.  

Зураг 7. Өмнөговь аймаг, Говь Гурван Сайхан БЦГ-н тасалбар авсан жуулчны тоо, (2013-2018) 

 
Эх сурвалж: БОАЖЯ 

Зөвхөн жуулчны баазуудаас орон нутагт оруулсан хөрөнгө оруулалт 1.684.320.581 төгрөг байна. 

/аймаг, тухайн сумаас мах сүү, цагаан идээ, бензин, тос, хүнсний бараа бүтээгдэхүүн, цалин, 

татвар, хандив тусламж гэх мэт / 

Зураг 8. Өмнөговь аймаг, Жуулчны баазуудын зардал, (2018 он) 
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Гадаад жуулчны тоо 10,600 12,300 10,500 14,982 25,444 37,441 45,063

Дотоод жуулчны тоо 121 236 579 5,258 5,953 10,155 11,817
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Говь Гурван Сайхан БЦГ дотоод 
жуулчны тоо

2,060 7,181 3,324 5,631 10,720 7,823
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Эх сурвалж: Өмнөговь аймаг, БОАЖГ 

 

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх орон нутгийн төсвийн хөрөнгийн хэмжээ: 

 2017 онд 354,5 сая төгрөг 

 2018 онд 614,5 сая төгрөг  

 2019 онд 597,5 сая төгрөг /төлөвлөгөө/ 

Өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн худалдан авалтын явц дээр шууд болон шууд 

бус оролцогч талуудыг, хөгжүүлэх боломжтой аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээний 

төрлийг, тэдгээр нь байгаа эсэхийг нэмүү өртгийн сүлжээтэй уялдуулж Хүснэгт 14 харуулсан 

болно. Хүснэгт 10 ба15 дээрээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү. 
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4. Аялал жуулчлалын салбарын хууль эрх зүй ба бодлогын харилцан хамаарлын 

шинжилгээ 

4.1 Олон улсын эрх зүйн байдал: конвенци, хэлэлцээр, хууль ба дүрэм журам 

Хүснэгт 5: Олон улсын эрх зүйн байдал: конвенци, хэлэлцээр, хууль ба дүрэм журмын 

жагсаалт 
Гэрээний нэр Байгуулагдсан 

огноо 

Хүчин 

төгөлдөр 

болсон жил 

Монгол 

улс элссэн 

огнөө 

1. Монгол улсын нэгдэж орсон олон улсын олон талт гэрээ 

Дэлхийн жуулчны байгууллага 1970  1990 

Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын дүрэм 1967  1979 

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дүрэм 1919 1934.6.15 1968 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм 1946.07.22 1947.11.15 1962 

НҮБ-ын эрх, дархын тухай конвенц 1946.02.13 1946.09.17  

Дэлхийн цаг уурын байгууллагын дүрэм 1947.10.11 1948.02.11 1963 

НҮБ-ын боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын 

байгууллагын дүрэм 
1945.11.26 1946.11.04 1962 

2. Дипломат, консулын харилцааны эрх зүй 

Дипломат харилцааны тухай Венийн конвенц 1961.4.18 1964.04.24 1966.11.24 

3. Олон улсын гэрээний эрх зүй 

Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн 

конвенц 
1969.05.23 1980.01.27 1988.04.11 

4. Хүний эрх 

Болосвролын талаар алагчилахтай тэмцэх тухай 

конвенц 
1960.12.14 1962.05.22 1964.09.22 

Тэгш шан хөлс олгох тухай Олон Улсын 

Хөдөлмөрийн Байгууллагын 100 дугаар конвенц, 

түүний 90 дүгээр зөвлөмж 

1951.06.29 1953.05.23 1969.05.10 

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон 

улсын пакт 
1966.12.16 1976.03.23 1974.11.18 

Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах 

тухай конвенц 
1979.12.18 1981.09.03 1981.07.20 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 155 

дугаар конвенц, (түүний 164 дүгээр зөвлөмж) 

1981.07.22 1983.08.11 1998.02.03 

5. Гэмт хэргийн эсрэг тэмцэх салбар 

Соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай 

конвенц 

1972.11.06 1974.2.09  

Соёлын үнэт зүйлсийн хууль бус экспорт, импорт, 

түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, 

тэгээрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 

тухай конвенц 

1970.11.14 1972.04.24 1991.01.04 

6. Олон улсын худалдаа, хөгжил 

Ази-Номхон далайн орнуудад дээд боловсролын 

сургалт, эрдмийн зэрэг дипломыг хүлээн 

зөвшөөрөх тухай бүсийн конвенц 

1983.12.16 1985.10.23 1991 

Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын тухай 

конвенц 
1989.11.10 1991.08.29 1991 

Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, 

биелүүлэх тухай конвенц 
1958.06.10 1959.07.07 1994.05.26 

Улс болон гадаад улсын иргэний хооронд хөрөнгө 

оруулалтын маргааныг шиидвэрлэх тухай конвенц 
1965.03.18 1966.10.14 1996.05.28 

Бараа худалдах-худалдан авах олон улсын гэрээний 

тухай Венийн конвенц 
1980.04.11 1988.01.01 1997.07.09 

Хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах олон талт 

агентлагийг үүсгэн байгуулах конвенц 
1985.10.11 1988.04.12 1998.07.23 

7. Оюуны өмчийн тухай эрх зүй 
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Зохиогчийн эрхийн тухай Дэлхийн оюуны өмчийн 

байгууллагын гэрээ 
1996.12.20 2002.03.06 2002.07.25 

Тоглолт болон дуу авианы бичлэгийн тухай 

Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гэрээ 
1996.12.20 2002.05.20 2002.07.25 

Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-

ийн конвенц 
    2005.06.02 

8. Иргэний агаарын тээвэр 

Олон улсын агаарын тээврийн зарим дүрмийг 

нэгтгэх тухай Варшавын конвенц 
1929.12.12 1933.02.13 1962 

Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай 

Чикагогийн конвенц 
1944.12.07 1947.04.04 1986 

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн 

конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 

протокол 

1984   1999 

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн 

конвенцийн 50 дугаар зүйлийн а/ хэсгийг өөрчлөх 

протокол 

1990   1999 

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцид 

нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 1977 оны проткол 
1977   2001 

Варшавын гэрээний нэмэлт Гаагын протокол 1955   1962 

Олон улсын агаарын тээврийн зарим дүрмийг 

нэгтгэх тухай Варшавын конвенц 
1929.12.12 1933.02.13 1962 

Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай 

Чикагогийн конвенц 
1944.12.07 1947.04.04 1986 

Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай 

конвенцийн дөрвөн хэл дээрх бичвэрийг ижил 

хүчинтэй байх Протокол 

1996   1998 

“Олон улсын агаарын тээвэрийг либералчлах тухай 

олон талт хэлэлцээр”-ийн “зөвхөн агаараар ачаа 

тээвэрлэхэд хэрэглэх тухай нэмэлт, өөрчлөлт “ 

    2007.05.04 

9. Хүрээлэн буй орчны хамгаалах салбар 

Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенц 1992.06.05 1993.12.29 1993.09.24 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын 

ерөнхий конвенц 
1992.05.09 1994.03.21 1993.9.24 

Зэрлэг амьтдын ба ургамлын аймгийн ховордсон 

зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай 

конвенц 

1973.03.03 1975.07.01 1995.05.04 

Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай Венийн 

конвенц 
1985.03.22 1988.09.22 1996.03.07 

Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын 

тухай Монреалийн протокол 
1987.09.16 1989.01.01 1996.03.07 

Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын 

тухай Монреалийн протоколын нэмэлт өөрчлөлт 
1990.06.29 1992.08.10 1996.03.07 

Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын 

тухай Монреалийн протоколын нэмэлт өөрчлөлт 
1992.11.25 1994.06.14 1996.03.07 

Ган цөлжилттэй тэмцэх тухай НҮБ-ын конвенц 1994   1996 

Олон улсын ач холбогдол бүхий ус намгархаг, 

ялангуяа усны шувуу олноор амьдардаг орчны 

тухай Рамсарийн конвенц 

1971 1975 1997 

Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, 

зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц 
1989.03.22 1992.05.05 1997.04.15 

Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенц 1992.06.05 1993.12.29 1993.09.24 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын 

ерөнхий конвенц 
1992.05.09 1994.03.21 1993.9.24 

Зэрлэг амьтдын ба ургамлын аймгийн ховордсон 

зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай 

конвенц 

1973.03.03 1975.07.01 1995.05.04 

Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай Венийн 

конвенц 
1985.03.22 1988.09.22 1996.03.07 
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Ерөнхий 

конвенцийн Киотогын протокол 
1997.12.11 2005.02.16 1999.10.25 

Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенцийн 

биоаюулгүй байдлын тухай Картагены протокол 
2000.01.29 2003.09.11 2003.07.22 

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай 

конвенцид Монреалын протоколын 9 дүгээр 

хуралдаанаас оруулсан нэмэлт өөрчлөлт 

1997.09.17 1999.11.10 2007.10.18 

Бээжингийн нэмэлт өөрчлөлт (1999) Монреалын 

протоколын талуудын 11 дүгээр хурлаар баталсан 

Монреалын протоколд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт 

1999.11.29-

12.03 
2001.01.01 2007.10.18 

Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенцийн 

биоаюулгүй байдлын тухай Картагены протокол 
2000.01.29 2003.09.11 2003.07.22 

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай 

конвенцид Монреалын протоколын 9 дүгээр 

хуралдаанаас оруулсан нэмэлт өөрчлөлт 

1997.09.17 1999.11.10 2007.10.18 

Бээжингийн нэмэлт өөрчлөлт (1999) Монреалын 

протоколын талуудын 11 дүгээр хурлаар баталсан 

Монреалын протоколд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт 

1999.11.29-

12.03 
2001.01.01 2007.10.18 

Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенцийн 

биоаюулгүй байдлын тухай Картагены протокол 
2000.01.29 2003.09.11 2003.07.22 

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай 

конвенцид Монреалын протоколын 9 дүгээр 

хуралдаанаас оруулсан нэмэлт өөрчлөлт 

1997.09.17 1999.11.10 2007.10.18 

Бээжингийн нэмэлт өөрчлөлт (1999) Монреалын 

протоколын талуудын 11 дүгээр хурлаар баталсан 

Монреалын протоколд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт 

1999.11.29-

12.03 
2001.01.01 2007.10.18 

10. Маргааныг шийдвэрлэх 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын 

ажиллагааны харилцаанаас үүссэн иргэний эрх 

зүйн маргааныг арбитраар шийдвэрлүүлэх тухай 

конвенц 

1975.05.26   1975.11.28 

Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, 

биелүүлэх тухай конвенц 
1958.06.10 1959.06.07 1994.10.24 

Улс болон гадаад улсын иргэний хооронд хөрөнгө 

оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх тухай 

Вашингтоны конвенц 

1965.03.18 1966.10.14 1996.05.28 

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Дэлхийн Аялал 

Жуулчлалын Байгууллагын Ёс зүйн дүрэм 

   

 

Эх сурвалж: www.vienna.embassy.mn 

 

4.2 Монгол Улсын эрх зүйн байдал 

Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт дараах хууль үйлчилж байна. 

 Аялал жуулчлалын тухай хууль /2000.05.05/  

 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль /1994.11.15/  

Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт баримталж байгаа УИХ-ын тогтоолоор 

батлагдсан үндсэн бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөрүүд 

 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1995.09.11, 

№ 167/ 

 Олон улсын үзэсгэлэнд түнш орноор оролцох тухай / 2013.05.25, №190/ 

 Аялал жуулчлалын гадаад сурталчилгааны уриа үг /2014.02.21, №51/ 

 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр, 2016-2025 /2015.08.04, № 324/ 

 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /2017.01.04, 

№6/ 

http://www.vienna.embassy.mn/
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 Аялал жуулчлалын гол чиглэл батлах тухай /2018.06.13, № 171/ 

Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын захирамж 

 Зөвлөл байгуулах тухай /2017.01.25, № 18/ 

Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарт баримталж байгаа УИХ-ын тогтоолоор 

батлагдсан хамааралтай бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөрүүд 

 Монгол Улсын Тогтвортой Хөгжлийн Үзэл Баримтлал – 2030 /2016.02.05 №19/ 

 Ногоон хөгжлийн бодлого, 2014-2030 /2014.06.13, №43/ (Заалт 3.1.7, 3.2.2) 

 Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

/2016.09.09. №45/ (Заалт 4.4, 4.4.1-4.4.6) 

 Монгол Улсын Эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл /2017.05.31, 

№42 /  (Заалт 8.7, 8.8)  

 Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл /2017.01.12 № 11/ (Заалт 30, 

31) 

 Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого, 2016-2020 /2018.02.06, № 42/ (Заалт 2.2.3, Зорилт 

8, 3.3.2, 3.3.2.1-3.3.2.21)  

 Хөгжлийн зам үндэсний хөтөлбөр, 2017-2021 /2017.05.10, № 142/ (3.2.10-3.2.11) 

 Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр, 2016-2020 /2016.01.04, №12/ (Заалт 

4.1.3, 5.1.2) 

 Соёлын үйлдвэрлэл үндэсний хөтөлбөр, 2016-2020 /2015, № 509/ (4.3.6) 
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Зураг 4: Бодлогын бичиг баримтын түвшин (үндэсний, салбарын, орон нутгийн) 

 
Эх сурвалж: Судалгааны баг 
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4.3 Бүсийн хэмжээнд аялал жуулчлалын салбарт мөрдөгдөж буй хууль, бодлого 

хөтөлбөр 

Бүсийн хэмжээнд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр тусгайлан хөтөлбөр, бодлого 

боловсруулагдаагүй байна.  

4.4 Аймгийн хэмжээнд аялал жуулчлалын салбарт мөрдөгдөж буй хууль, бодлого 

Аймгийн хэмжээнд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр судалгааны хүрээнд хамрагдаж буй аймаг 

тус бүр өөр өөрийн бодлогын бичиг баримт боловсруулсан.  

4.4.1 Говьсүмбэр аймгийн бодлогын бичиг баримтууд 

 

Урт хугацааны төлөвлөгөө:  

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 12-р хуралдаанаар “Говьсүмбэр 

аймгийн хөгжлийн цогц бодлого” 2010-2021 он баталсан.  

Дунд хугацааны төлөвлөгөө: 

2016 оны 12-р сарын 02-ны өдрийн 74 тоот дугаараар Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчидийн тогтоолоор 2012-2020 оны хооронд хэрэгжүүлэх 

“Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”-г баталсан.  

Зорилго: Аймгийн газар зүйн байршил, дэд бүтцийн давуу талыг ашиглан, Боржигон өв, соёлд 

тулгуурласан эко аялал жуулчлалыг дэмжиж, аялал жуулчлалын дэд бүтэц, материаллаг баазыг 

сайжруулан, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн бий болгож, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх замаар гадаад, дотоодын жуулчдын урсгалыг тогтмолжуулж, эдийн засгийн үр 

өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.  

Зорилт 1. Байгалийн болон түүх, соёлын өвд түшиглэн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн бий 

болгох, Чойрын Богд уулын орчимд аялал жуулчлалын төв байгуулан, хөгжүүлэх 

Зорилт 2. Боржигон өв соёлыг сэргээж, сурталчлан таниулах, эвент бий болгон хөгжүүлэх 

Зорилт 3. Аялал жуулчлалын маркетинг, сурталчилгааны арга хэмжээг хөгжүүлэх, орон нутгийн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах 

Зорилт 4. Хүний нөөцийг чадавхижуулах, үйлчилгээний байгууллагуудын чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх.  

 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2016 оны 12-р сарын 14ны өдрийн А/334 захирамжаар 

Говьсүмбэр аймгийн аялал жуулчлалын ойрын, дундын болон холын зайн маршрутыг, 

зураглалын хамт баталсан.  
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Хүснэгт 6: Говьсүмбэр аймгийн аялал жуулчлалын зорилго, зорилтууд   

 
Эх сурвалж: Судалгааны баг 

4.4.2 Дорноговь аймгийн бодлогын бичиг баримт 

 

Урт хугацааны төлөвлөгөө:  

Дорноговь аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 05-р сарын 02-

ны өдрийн 26 дугаар тогтоолоор “Дорноговь аймгийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөө” (2011-2021) 

баталсан.  Үүнд: 2.7 Аялал жуулчлалын салбарын хөгжил, Гуравдугаар үе шат: 2.7.4. Тэргүүлэх 

зорилт: Аялал жуулчлалын бүх төрлийг хөгжүүлэн, аймгийн эдийн засагт эзлэх байр суурийг 

нэмэгдүүлж, үйлчилгээний чанар, менежментийг олон улсын түвшинд хүргэнэ. 

 

Дунд хугацааны төлөвлөгөө: 

“Хөгжлийн төлөө хамтдаа” аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2016-2020 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: Байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц бүхий газар 

нутгийг түшиглэсэн түүхэн болон төрөлжсөн аялал жуулчлалын цогцолборыг төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар байгуулахыг дэмжин жуулчдын сонирхлыг 

татахуйц үйлчилгээний төрлийг хөгжүүлж, аймгийн эдийн засагт аялал жуулчлалын салбараас 

үзүүлэх үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. 

 Тэргүүлэх зорилт 3.6. Аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, жуулчдын 

сонирхлыг татсан аяллыг төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ. 

 Тэргүүлэх зорилт 3.7. БНХАУ-ын жуулчдыг орон нутагт 3-аас доошгүй өдөрт аялах 

нөхцөлийг бүрдүүлж, бүс нутгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. 

Аймгийн хэмжээнд 3 төрлийн маршурт боловсруулсан.   

Хугацаа Түвшин Зорилго

Нэгдүгээр үе шат  

2016-2020 -

Эрчимтэй 

хөгжлийн үе

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ 

ХӨТӨЛБӨР   

2.1. Хөтөлбөрийн зорилго; Аялал жуулчлалын 

салбарын хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудыг 

шийдвэрлэж, тогтвортой хөгжлийг ханган тус 

салбарын олон улсад өрсөлдөх чадварыг 

дээшлүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго 

оршино.

2.2.1 аялал жуулчлалын 

салбарын дэд бүтцийг 

сайжруулж, жуулчин 

хүлээн авах хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх;

2.2.2 аялал жуулчлалыг 

бүсчлэн хөгжүүлж, нутгийн 

иргэд болон тусгай 

хамгаалалттай газар нутагт 

түшиглэсэн аялал 

жуулчлалын бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг хөгжүүлэх;

2.2.3 аялал жуулчлалын 

салбарын судалгаа, 

мэдээллийн системийг 

хөгжүүлэх, жуулчдад 

зориулсан мэдээллийн 

чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх;

2.2.4  аялал 

жуулчлалын 

салбарын хүний 

нөөцийн хөгжлийг 

хангах;

2.2.5 аялал 

жуулчлалын 

салбарын гадаад 

хамтын ажиллагаа, 

маркетинг 

сурталчилгааны 

ажлыг 

эрчимжүүлэх;

2.2.6 дотоодын 

аялал 

жуулчлалыг 

хөгжүүлэх.

2012-2020 он

Говьсүмбэр аймаг "Аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд  

хөтөлбөр"

Зорилго: Аймгийн газар зүйн байршил, дэд 

бүтцийн давуу талыг ашиглан, Боржигон өв, 

соёлд тулгуурласан эко аялал жуулчлалыг 

дэмжиж, аялал жуулчлалын дэд бүтэц, 

материаллаг баазыг сайжруулан, аялал 

жуулчлалын бүтээгдэхүүн бий болгож, 

үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

замаар гадаад, дотоодын жуулчдын урсгалыг 

тогтмолжуулж, эдийн засгийн үр өгөөжийг 

нэмэгдүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино. 

Зорилт 1. Байгалийн болон 

түүх, соёлын өвд түшиглэн 

аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн бий болгох, 

Чойрын Богд уулын орчимд 

аялал жуулчлалын төв 

байгуулан, хөгжүүлэх

Зорилт 2. Боржигон өв 

соёлыг сэргээж, сурталчлан 

таниулах, эвент бий болгон 

хөгжүүлэх

Зорилт 4. Хүний 

нөөцийг 

чадавхижуулах, 

үйлчилгээний 

байгууллагуудын 

чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх. 

Зорилт 3. Аялал 

жуулчлалын 

маркетинг, 

сурталчилгааны 

арга хэмжээг 

хөгжүүлэх, орон 

нутгийн 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг 

сурталчлах

4.5.1 Аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх аймгийн дэд 

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

4.5.4 Аялалын маршрутын 

дагуу түр буудаллах 

цэгүүдийг байгуулна.

4.5.5 Жуулчны бааз, отог 

байгуулахыг бодлогоор 

дэмжиж, гадаад, дотоодын 

аялагчдыг хүлээн авна.

Баянтал сум: 

Зорилго: Байгалийн унаган төрх, экосистемийн 

тэнцвэрт байдлыг хадгалж хамгаалан, 

байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, нөхөн 

сэргээх чадавхийг бий болгоно.

Сүмбэр сум:

Зорилго: Аялал жуулчлалын салбарыг 

хөгжүүлж, менежментийг боловсронгуй 

болгож, материаллаг баазыг бэхжүүлнэ.

Шивээговь сум:

 2016-2020 онд 

хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөр 

Зорилго 4.5 Байгалийн унаган төрх, 

экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж 

хамгаалан, байгалийн нөөцийг зохистой 

ашиглах, нөхөн сэргээх чадавхийг бий болгоно.

Аймгийн ЗД-н  хөтөлбөр

Зорилт

Зорилт: Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж, менежментийг боловсронгуй болгож, материаллаг баазыг бэхжүүлнэ.

Зорилт: Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж, менежментийг боловсронгуй болгож, материаллаг баазыг бэхжүүлнэ.

Зорилт: Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж, менежментийг боловсронгуй болгож, материаллаг баазыг бэхжүүлнэ.

4.5.2 Аяллын тогтсон 

маршрутын дагуух түүх, 

соёлын өвийг сэргээж, 

хамгаална.

4.5.6 Аялал 

жуулчлалын 

үйлчилгээний 

байгууллагуудын 

үйл ажиллагааг 

дэмжиж, тохирлын 

гэрчилгээтэй болно.

4.5.3 Аялал 

жуулчлалын эвент 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулж, 

улсын болон олон 

улсын үзэсгэлэнд 

оролцоход дэмжлэг 

үзүүлнэ.



 32 

 Улаанбаатар, Замын-үүд сумаас Даланжаргалан сум-Их нартын байгалийн нөөц газар  

 Улаанбаатар, Замын-Үүд сумаас – Сайншанд сум-Хамарын хийд  

 Улаанбаатар, Замын-Үүд сумаас - Эрдэнэ сум Бүрдэнэ булаг  
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Хүснэгт 7: Дорноговь аймгийн аялал жуулчлалын зорилго, зорилтууд   

 

Хугацаа Түвшин Зорилго

Нэгдүгээр үе шат  

2016-2020 -

Эрчимтэй 

хөгжлийн үе

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ 

ХӨТӨЛБӨР   

2.1. Хөтөлбөрийн зорилго; Аялал 

жуулчлалын салбарын хөгжлийн 

тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэж, 

тогтвортой хөгжлийг ханган тус 

салбарын олон улсад өрсөлдөх чадварыг 

дээшлүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн 

зорилго оршино.

2.2.1 аялал жуулчлалын салбарын 

дэд бүтцийг сайжруулж, жуулчин 

хүлээн авах хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх;

2.2.2 аялал жуулчлалыг бүсчлэн 

хөгжүүлж, нутгийн иргэд болон 

тусгай хамгаалалттай газар 

нутагт түшиглэсэн аялал 

жуулчлалын бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг хөгжүүлэх;

2.2.3 аялал 

жуулчлалын 

салбарын судалгаа, 

мэдээллийн 

системийг хөгжүүлэх, 

жуулчдад зориулсан 

мэдээллийн чанар, 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх;

2.2.4  аялал 

жуулчлалын 

салбарын хүний 

нөөцийн хөгжлийг 

хангах;

2.2.5 аялал 

жуулчлалын 

салбарын гадаад 

хамтын ажиллагаа, 

маркетинг 

сурталчилгааны 

ажлыг эрчимжүүлэх;

2.2.6 дотоодын аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх.

 (2011-2021),, 

Гуравдугаар үе 

шат:  2017-2021

Дорноговь аймгийн 

хөгжлийн мастер 

төлөвлөгөө

 2.7. Аялал жуулчлалын салбарын хөгжил  2.7.4.  Аялал жуулчлалын бүх 

төрлийг хөгжүүлэн, аймгийн 

эдийн засагт эзлэх байр суурийг 

нэмэгдүүлж, үйлчилгээний чанар, 

менежментийг олон улсын 

түвшинд хүргэнэ.

 2.7.3.  Жуулчдын сонирхол 

татсан аяллын төрлүүдийг бүс 

нутгаар төрөлжүүлэн 

хөгжүүлнэ.

 2016-2020 онд 

хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөр 

Аймгийн ЗД-н  хөтөлбөр

Байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц 

бүхий газар нутгийг түшиглэсэн түүхэн 

болон төрөлжсөн аялал жуулчлалын 

цогцолборыг төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэл, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар 

байгуулахыг дэмжин жуулчдын 

сонирхлыг татахуйц үйлчилгээний 

төрлийг хөгжүүлж, аймгийн эдийн засагт 

аялал жуулчлалын салбараас үзүүлэх үр 

ашгийг нэмэгдүүлнэ.

3.6.4.”Хамарын хийд”, 

“Ханбаянзүрх” уулын чиглэлийн 

замын уулзварт аялал жуулчлалын 

“Гэгээнтэн цогцолбор” төвийг 

гадаад, дотоодын хөрөнгө 

оруулалтаар байгуулахыг 

дэмжинэ. 3.7.1. Аяллын чиглэл, 

төрлүүдийг тогтоож, “Ханги”, 

“Замын-Үүд” хилийн боомтоор 

зорчих жуулчдын сонирхлыг 

татах төвүүдийг өргөжүүлэх 

ажлыг зохион байгуулна. 3.7.2. 

Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн 

дагуу байгальд ээлтэй зогсоол, 

үйлчилгээний төвүүдийг олон 

улсын стандартад нийцүүлэн 

барих хувийн хэвшлийн санал 

санаачилгыг дэмжинэ. 3.7.4. 

Замын-Үүд суманд аялал 

жуулчлалын цогцолбор 

байгуулахыг төр-хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн бодлогоор 

дэмжинэ.

3.6.1. Үндэсний зан заншил, 

уламжлал, түүх, соёл, унаган 

байгаль, нүүдэлчин ахуйг 

түшиглэсэн аялал жуулчлалыг 

эрчимтэй хөгжүүлнэ..3.6.  

Аялал жуулчлалын 

үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулж, жуулчдын 

сонирхлыг татсан аяллыг 

төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ. 3.7. 

БНХАУ-ын жуулчдыг орон 

нутагт 3-аас доошгүй өдөрт 

аялах нөхцөлийг бүрдүүлж, бүс 

нутгийн аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлнэ

3.6.3. Мэдээллийн төв 

байгуулан, аймгийн 

аялал жуулчлалын 

цаглабар бусад 

мэдээллийг жуулчдад 

урьдчилан хүргэх, 

сурталчлах ажлыг 

зохион байгуулна.

 3.6.2. “Бүрдэнэ 

булаг”, “Хамарын 

хийд”, “Цагаан элс”, 

“Их суварга” зэрэг 

жуулчдын сонирхлыг 

татсан аяллын 

төрлүүд, чиглэлийг 

тогтоож, жуулчдад 

стандартын 

шаардлага хангасан 

үйлчилгээг бий 

болгох  хувийн 

хэвшлийг дэмжинэ.

3.6.6. Аймгийг 

сурталчлах үйл 

ажиллагааг БНХАУ-

ын Эрээн, ОХУ-ын 

Улаан-Үд, 

Улаанбаатар хотуудад 

байрших аялал 

жуулчлалын 

мэдээллийн төв 

болон компаниудтай 

хамтран зохион 

байгуулна

  3.6.5. ОХУ-ын Буриад 

улстай хамтран “Итгэлт 

хамба”, “Хамарын 

хийд”, “Хан баян зүрх” 

уул чиглэлд амралтын 

аялал жуулчлал, 

“Байгаль-нуур”, “Халзан-

Уул”, “Бүрдэнэ булаг” 

чиглэлд эмчилгээ, 

сувилгааны аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлнэ. 

3.7.3. ”Хамарын хийд”, 

“Ханбаянзүрх” уул 

чиглэлийн бүс нутгийн 

аялал жуулчлалыг 

эрчимтэй хөгжүүлнэ.

Айраг сум

Эх болсон байгаль дэлхийтэйгээ зохицон 

амьдарч, байгалийн нөөцийг зохистой 

ашиглаж, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, 

нөхөн сэргээх замаар нийгэм, эдийн засаг, 

хөгжлийн бодлого нь ногоон хөгжлийн 

бодлоготойгоо уялдаж, иргэдийн эрүүл 

аюулгүй орчинд амьдарч, ажиллах 

нөхцлийг бүрдүүлэх нь энэ бодлогын гол 

зорилт болно. 

3.4.3 ОХУ-ын Буриад улстай 

хамтран , “Халзан-Уул”, чиглэлд 

эмчилгээ, сувилгааны аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлнэ.

6.1.12 Орон нутгийн байгаль, 

түүх, соёлын дурсгалт 

газруудыг судлах ажлыг 

дэмжин сумын 9 гайхамшигт 

тулгуурласан  аялал 

жуулчлалын маршрут бий 

болгоно. 6.1.14 Сумандаа аялал 

жуулчлалын брэнд 

бүтээгдэхүүнтэй болгоно.

6.1.13 Сумынхаа аялал 

жуулчлалын бүсийг 

зэргэлдээх сумдын аялал 

жуулчлалын бүсүүдтэй 

холбох  асуудлыг судалж  

шийдвэрлэнэ.

Алтанширээ сум

Байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц 

бүхий газар нутгийг түшиглэсэн аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэхэд төр, хувийн 

хэвшлийн санал санаачлагыг дэмжин, 

аялал жуулчлалын сонирхлыг татахуйц 

үйлчилгээний төрлийг бий болгож, сумын 

эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг 

нэмэгдүүлнэ.

3.6.2 Сумын Есөн гайхамшиг 

бүхий  газар нутгийг нийтэд 

сурталчилах, аялагчдын 

сонирхлыг татсан аялалын 

төрлүүд, чиглэлийг тогтоож, 

аялалын шаардлага хангасан 

үйлчилгээг бий болгох  хувийн 

хэвшлийг дэмжинэ.

3.6.1 Аялал жуулчлалын 

маршрут гаргаж, үйлчилгээний 

төрөл, чанарыг сайжруулна.

3.6.3 Сэнжит хад, Сайн 

ус, Дэрсэн усны Цагаан 

чулуу, Могой булаг зэрэг 

түүх соёлын үзэсгэлэнт 

газруудыг түшиглэсэн 

Хайлсан шандны 

амралтын газрыг аялал 

жуулчлалын чиглэлээр 

хөгжүүлэх бодлого 

барьж, иргэд, хувийн 

хэвшлийн санал 

санаачлагыг дэмжинэ.

Даланжаргалан сум

Байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц 

бүхий газар нутгийг түшиглэсэн түүхэн 

болон төрөлжсөн аялал жуулчлалын 

цогцолборыг төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэл, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар 

байгуулахыг дэмжин жуулчлалын 

сонирхлыг татахуйц үйлчилгээний 

төрлийг хөгжүүлж, аймгийн эдийн засагт 

аялал жуулчлалын салбараас үзүүлэх үр 

ашгийг нэмэгдүүлнэ.

3.4.1 Үндэсний зан заншил, 

уламжлал, түүх, соёл, унаган 

байгаль, нүүдэлчин ахуйг 

түшиглэсэн аялал жуулчлалыг 

хил залгаа аймаг сумдтай 

хамтран аялалын маршрут бий 

болгож хэрэгжүүлнэ.үйлчилгээг 

бий болгох  хувийн хэвшлийг 

дэмжинэ.

3.4.2 Хувийн хэвшил, 

иргэдэд аялал 

жуулчлалын үйл 

ажиллагааг 

сурталчлах, байгаль 

орчинд ээлтэй 

жуулчлалыг дэмжинэ

3.4 Аялал жуулчлалын 

үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулж, жуулчдын 

сонирхлыг татсан 

аялалын үйл ажиллагаа 

эрхлэх хувийн хэвшлийн 

санаачлагыг дэмжиж 

ажиллана

Дэлгэрэх сум

Байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц 

бүхий газар нутгийг түшиглэсэн  аялал 

жуулчлалын баазыг байгуулах, хувийн 

хэвшлийн оролцоог дэмжин эдийн засагт 

аялал жуулчлалын салбараас үзүүлэх, үр 

ашгийг нэмэгдүүлнэ.

3.3.1 Цонжийн чулуу, Маналын 8 

суваргыг түшиглэсэн аялал 

жуулчлалын бааз байгуулна.

3.3.2 Үндэсний зан заншил, 

уламжлал, түүх, соёл, унаган 

байгаль, нүүдэлчин ахуйг 

сурталчилсан аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлнэ. 

3.3 Аялал жуулчлалын 

үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулж, жуулчдын 

сонирхлыг татсан 

аялалыг төрөлжүүлэн 

хөгжүүлнэ.

Зорилт
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Хугацаа Түвшин Зорилго

Нэгдүгээр үе шат  

2016-2020 -

Эрчимтэй 

хөгжлийн үе

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ 

ХӨТӨЛБӨР   

2.1. Хөтөлбөрийн зорилго; Аялал 

жуулчлалын салбарын хөгжлийн 

тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэж, 

тогтвортой хөгжлийг ханган тус 

салбарын олон улсад өрсөлдөх чадварыг 

дээшлүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн 

зорилго оршино.

2.2.1 аялал жуулчлалын салбарын 

дэд бүтцийг сайжруулж, жуулчин 

хүлээн авах хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх;

2.2.2 аялал жуулчлалыг бүсчлэн 

хөгжүүлж, нутгийн иргэд болон 

тусгай хамгаалалттай газар 

нутагт түшиглэсэн аялал 

жуулчлалын бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг хөгжүүлэх;

2.2.3 аялал 

жуулчлалын 

салбарын судалгаа, 

мэдээллийн 

системийг хөгжүүлэх, 

жуулчдад зориулсан 

мэдээллийн чанар, 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх;

2.2.4  аялал 

жуулчлалын 

салбарын хүний 

нөөцийн хөгжлийг 

хангах;

2.2.5 аялал 

жуулчлалын 

салбарын гадаад 

хамтын ажиллагаа, 

маркетинг 

сурталчилгааны 

ажлыг эрчимжүүлэх;

2.2.6 дотоодын аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх.

 (2011-2021),, 

Гуравдугаар үе 

шат:  2017-2021

Дорноговь аймгийн 

хөгжлийн мастер 

төлөвлөгөө

 2.7. Аялал жуулчлалын салбарын хөгжил  2.7.4.  Аялал жуулчлалын бүх 

төрлийг хөгжүүлэн, аймгийн 

эдийн засагт эзлэх байр суурийг 

нэмэгдүүлж, үйлчилгээний чанар, 

менежментийг олон улсын 

түвшинд хүргэнэ.

 2.7.3.  Жуулчдын сонирхол 

татсан аяллын төрлүүдийг бүс 

нутгаар төрөлжүүлэн 

хөгжүүлнэ.

 2016-2020 онд 

хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөр 

Аймгийн ЗД-н  хөтөлбөр

Байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц 

бүхий газар нутгийг түшиглэсэн түүхэн 

болон төрөлжсөн аялал жуулчлалын 

цогцолборыг төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэл, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар 

байгуулахыг дэмжин жуулчдын 

сонирхлыг татахуйц үйлчилгээний 

төрлийг хөгжүүлж, аймгийн эдийн засагт 

аялал жуулчлалын салбараас үзүүлэх үр 

ашгийг нэмэгдүүлнэ.

3.6.4.”Хамарын хийд”, 

“Ханбаянзүрх” уулын чиглэлийн 

замын уулзварт аялал жуулчлалын 

“Гэгээнтэн цогцолбор” төвийг 

гадаад, дотоодын хөрөнгө 

оруулалтаар байгуулахыг 

дэмжинэ. 3.7.1. Аяллын чиглэл, 

төрлүүдийг тогтоож, “Ханги”, 

“Замын-Үүд” хилийн боомтоор 

зорчих жуулчдын сонирхлыг 

татах төвүүдийг өргөжүүлэх 

ажлыг зохион байгуулна. 3.7.2. 

Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн 

дагуу байгальд ээлтэй зогсоол, 

үйлчилгээний төвүүдийг олон 

улсын стандартад нийцүүлэн 

барих хувийн хэвшлийн санал 

санаачилгыг дэмжинэ. 3.7.4. 

Замын-Үүд суманд аялал 

жуулчлалын цогцолбор 

байгуулахыг төр-хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн бодлогоор 

дэмжинэ.

3.6.1. Үндэсний зан заншил, 

уламжлал, түүх, соёл, унаган 

байгаль, нүүдэлчин ахуйг 

түшиглэсэн аялал жуулчлалыг 

эрчимтэй хөгжүүлнэ..3.6.  

Аялал жуулчлалын 

үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулж, жуулчдын 

сонирхлыг татсан аяллыг 

төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ. 3.7. 

БНХАУ-ын жуулчдыг орон 

нутагт 3-аас доошгүй өдөрт 

аялах нөхцөлийг бүрдүүлж, бүс 

нутгийн аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлнэ

3.6.3. Мэдээллийн төв 

байгуулан, аймгийн 

аялал жуулчлалын 

цаглабар бусад 

мэдээллийг жуулчдад 

урьдчилан хүргэх, 

сурталчлах ажлыг 

зохион байгуулна.

 3.6.2. “Бүрдэнэ 

булаг”, “Хамарын 

хийд”, “Цагаан элс”, 

“Их суварга” зэрэг 

жуулчдын сонирхлыг 

татсан аяллын 

төрлүүд, чиглэлийг 

тогтоож, жуулчдад 

стандартын 

шаардлага хангасан 

үйлчилгээг бий 

болгох  хувийн 

хэвшлийг дэмжинэ.

3.6.6. Аймгийг 

сурталчлах үйл 

ажиллагааг БНХАУ-

ын Эрээн, ОХУ-ын 

Улаан-Үд, 

Улаанбаатар хотуудад 

байрших аялал 

жуулчлалын 

мэдээллийн төв 

болон компаниудтай 

хамтран зохион 

байгуулна

  3.6.5. ОХУ-ын Буриад 

улстай хамтран “Итгэлт 

хамба”, “Хамарын 

хийд”, “Хан баян зүрх” 

уул чиглэлд амралтын 

аялал жуулчлал, 

“Байгаль-нуур”, “Халзан-

Уул”, “Бүрдэнэ булаг” 

чиглэлд эмчилгээ, 

сувилгааны аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлнэ. 

3.7.3. ”Хамарын хийд”, 

“Ханбаянзүрх” уул 

чиглэлийн бүс нутгийн 

аялал жуулчлалыг 

эрчимтэй хөгжүүлнэ.

Замын Үүд

Байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц 

бүхий газар нутгийг түшиглэсэн түүхэн 

болон төрөлжсөн аялал жуулчлалын 

цогцолборыг төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэл, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар 

байгуулахыг дэмжин жуулчлалын 

сонирхлыг татахуйц үйлчилгээний 

төрлийг хөгжүүлж, аймгийн эдийн засагт 

аялал жуулчлалын салбараас үзүүлэх үр 

ашгийг нэмэгдүүлнэ.гадаадын хөрөнгө 

оруулалтаар байгуулахыг дэмжин 

жуулчлалын сонирхлыг татахуйц 

үйлчилгээний төрлийг хөгжүүлж, 

аймгийн эдийн засагт аялал жуулчлалын 

салбараас үзүүлэх үр ашгийг 

нэмэгдүүлнэ.

3.6.3  Замын-Үүд суманд аялал 

жуулчлалын цогцолбор 

байгуулахыг төр-хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн 

бодлогоор дэмжинэ.

 3.6.2 Үндэсний зан заншил, 

уламжлал, түүх, соёл, унаган 

байгаль, нүүдэлчин ахуйг 

түшиглэсэн аялал жуулчлалыг 

эрчимтэй хөгжүүлнэ. 

3.6.2 Сум сурталчлах 

үйл ажиллагааг 

БНХАУ-ын Эрээн 

хот, ОХУ-ын Улаан-

Үүд хот, Улаанбаатар 

хотуудад байрших 

аялал жуулчлалын 

мэдээллийн төв 

болон компаниудтай 

хамтран зохион 

байгуулна.

Их хэт сум

3.2 Байгалийн үзэсгэлэнт , өвөрмөц 

тогтоц бүхий газар нутгийг түшиглэсэн 

түүхэн болон төрөлжсөн аялал 

жуулчлалын цогцолборыг төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл, гадаадын хөрөнгө 

оруулалтаар байгуулахыг дэмжин 

жуулчдын сонирхлыг татахуйц 

үйлчилгээний төрлийг  хөгжүүлж, сумын 

эдийн засагт аялал жуулчлалын салбараас 

үзүүлэх үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

3.2.2 Гадаадын жуулчдыг орон 

нутагт аялах нөхцөлийг 

бүрдүүлнэ. 

3.2  Үндэсний зан заншил,  

уламжлал, түүх, соёл, унаган 

байгаль, нүүдэлчин ахуйг 

түшиглэсэн аялал 

жуулчлалыг  хөгжүүлнэ. 

Мандах сум

Нутгийн зан заншил, уламжлал, түүх 

соёл, унаган байгаль, нүүдэлчин ахуйг 

түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ

10.3 Өлгий хийдийн бүс 

нутгийг хөгжүүлэх 

менежментийн төлөвлөгөөг 

боловсруулах ажлыг 

хэрэгжүүлнэ.

10.2 Сумын 

байгалийн үзэсгэлэнт 

газруудын 

танилцуулга гаргаж 

олон нийтэд 

сурталчилах 

10.1 Толийн рашаан 

сувилалын үйл 

ажиллагааг хэвийн 

явуулахад дэмжлэг 

үзүүлнэ 

Өргөн сум

3.3.1 Аялал жуучлалын менежментийн 

бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.
3. Сумын бусад газар нутаг 

дэвсгэрт иргэд, аж ахуйн 

нэгжийн хөрөнгө оруулалтаар 

аялал жуучлал амралтын газар 

бааз байгуулж ажиллахыг 

бодлогоор дэмжинэ. 5. Говийн 

долдугаар Ноён хутагт “НОЁН 

ГЭГЭЭН” 

Авгаанлувсандамбийжанцан 

суврагыг тохижуулах.

1. Үндэсний зан заншил, 

уламжлал, түүх, соёл, унаган 

байгаль, нүүдэлчин ахуйг 

түшиглэсэн орон нутгийн аялал 

жуучлалын бодлого 

хөтөлбөрийг боловсруулж, 

сумын ИТХ-аар батлуулан 

хэрэгжүүлнэ. 4 Хил орчмын 

аялал жуулчлалыг бий болгон 

хөгжүүлэх бодлого баримтлан 

ажиллана.

2. “Хамарын хийд”, 

“Хан баян зүрх” уулын 

чиглэлийг сумын нутаг 

дэвсгэртэй  холбосон 

аялал жуучлалын 

мартшрут гаргаж 

ажиллана.

Сайншанд сум

Байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц 

бүхий газар нутгийг түшиглэсэн түүхэн 

болон төрөлжсөн аялал жуулчлалын 

цогцолборыг төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэл, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар 

байгуулахыг дэмжин жуулчлалын 

сонирхлыг татахуйц үйлчилгээний 

төрлийг хөгжүүлж, сумын эдийн засагт 

аялал жуулчлалын салбараас үзүүлэх үр 

ашгийг нэмэгдүүлнэ.

5. ”Хамарын хийд”, 

“Ханбаянзүрх” уулын 

чиглэлийн замын уулзварт 

аялал жуулчлалын “Гэгээнтэн 

цогцолбор” төвийг гадаад, 

дотоодын хөрөнгө оруулалтаар 

байгуулахыг дэмжинэ. 7. Аялал 

жуулчлалын гол чиглэлийн 

дагуу байгальд ээлтэй зогсоол, 

үйлчилгээний төвүүдийг олон 

улсын стандартад нийцүүлэн 

барих хувийн хэвшлийн санал 

санаачилгыг дэмжинэ.

1. Үндэсний зан заншил, 

уламжлал, түүх, соёл, унаган 

байгаль, нүүдэлчин ахуйг 

түшиглэсэн аялал жуулчлалыг 

эрчимтэй хөгжүүлнэ. 2. 

“Хамарын хийд” орчмын 

цогцолборт газрын 

менежментийн төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлж, жуулчдын 

сонирхлыг татсан аяллын 

төрлүүд, чиглэлийг тогтоож, 

жуулчдад стандартын 

шаардлага хангасан үйлчилгээг 

бий болгох хувийн хэвшлийн 

санаачлагыг дэмжинэ. 

6.”Хамарын хийд”, 

“Ханбаянзүрх” уул чиглэлд Бүс 

нутгийн аялал жуулчлалыг 

эрчимтэй хөгжүүлнэ.

4. Хувийн хэвшил, 

иргэдэд аялал 

жуулчлалын үйл 

ажиллагааг 

сурталчлах, байгаль 

орчинд ээлтэй 

технологи 

нэвтрүүлсэн аялал 

жуулчлалын 

байгууллагуудад 

“Ногоон гэрчилгээ” 

олгон санал 

санаачилгыг 

дэмжинэ.

3. Аялал 

жуулчлалын 

цаглабар бусад 

мэдээллийг 

жуулчдад 

урьдчилан хүргэх, 

сурталчлах ажлыг 

зохион байгуулна.

3.6 Аялал жуулчлалын 

үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулж, жуулчдын 

сонирхлыг татсан 

аялалыг төрөлжүүлэн 

хөгжүүлнэ.

Сайхандулаан сум

Тэргүүлэх зорилт: Байгалийн үзэсгэлэнт, 

өвөрмөц тогтоц бүхий газар нутгийг 

түшиглэсэн нүүдэлчин ахуйг түшиглэсэн 

улирлын чанартай  аялал жуулчлалыг 

дэмжин хөгжүүлнэ.

1. /ХТХ-АЗДҮАХ-ТЗ-

3.6.1.Үндэсний зан заншил, 

уламжлал, түүх, соёл, унаган 

байгаль, нүүдэлчин ахуйг 

түшиглэсэн улирлын чанартай  

аялал жуулчлалын шинэ 

маршрут, бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээг бий болгож 

хөгжүүлнэ. 3. /СЭЗХХ-28-2012-

2021/ Тэмээний наадам, тэмээн 

полог жил бүр  зохион 

байгуулж гадаад дотоодын   

жуулчдыг татах зорилгоор 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх

2. /СЭЗХХ-26-2012-

2021/ сумын түүхт 

дурсгалт  9 гайхамшигт  

газарт тулгуурласан 

аялал жуучлалын шинэ 

маршрут, бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээг бий болгож 

хөгжүүлнэ.

Улаанбадрах сум

3.3.3  Аялал жуулчлалын гол 

чиглэлийн дагуу байгальд ээлтэй 

зогсоол, үйлчилгээний төвүүдийг 

барих хувийн хэвшлийн санал 

санаачилгыг дэмжинэ.

3.3.1 Үндэсний зан заншил, 

уламжлал, түүх, соёл, унаган 

байгаль, нүүдэлчин ахуйг 

түшиглэсэн аялал жуулчлалыг 

дэмжинэ

3.3.2  “Их суварга”-ыг 

түшиглэн жуулчдын 

сонирхлыг татсан 

аяллын төрлүүд, 

чиглэлийг тогтоож, 

жуулчдад стандартын 

шаардлага хангасан 

үйлчилгээг бий болгох  

хувийн хэвшлийг 

дэмжинэ.

Хөвсгөл сум

Эрдэнэ сум

4.2.3 УБТЗ-ын болон бусад 

аялалын туртай хамтран 

уламжлалт мал аж ахуйн 

үзмэр бүхий салбар тур 

байгуулна. 4.2.4 Сумын 

баялаг бүтээгчдийн 

үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүнийг жуулчдад 

зарж борлуулах 

үйлчилгээний цэгтэй болно. 

Сумын баялаг бүтээгчдийн 

үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүнийг жуулчдад 

зарж борлуулах 

үйлчилгээний цэгтэй болно. 

4.2.1 Аймгийн аялал 

жуулчлалын 

маршрутанд Бүрдэнэ 

булгийн аялалын 

маршрутыг оруулан   

хамтран ажиллана. 4.4.2 

“Бүрдэнэ булаг” чиглэлд 

эмчилгээ, сувилгааны 

аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлнэ. 4.2.5 Орон 

нутгийн үзэсгэлэнтэй 

газруудаар аялах 

аялалын маршрут бий 

болгоно. 

Зорилт

 Байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц бүхий газар нутгийг түшиглэсэн түүхэн болон төрөлжсөн аялал жуулчлалын цогцолборыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, 

гадаадын хөрөнгө оруулалтаар байгуулахыг дэмжинэ.  
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4.4.3 Дундговь аймгийн бодлогын бичиг баримт 

 

Урт хугацааны төлөвлөгөө:  

Дундговь аймгийн “Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө” 2012-2018 он 

хугацаа дууссан.  

Дундговь аймгийн “Хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөгөө” 2012-2031 заалтууд: 

Гуравдугаар үе шат (2019-2021) - Зорилго: 2.3.4 Аялал жуулчлалыг аймгийн эдийн засгийн 

тэргүүлэх салбар болгож хөгжүүлнэ гэж заасан 

Дөрөвдүгээр үе шат (2022-2031) - Зорилго: Орчин үеийн зочид буудал, жуулчны бааз, нүүдлийн 

отгуудыг олшруулж тохижуулах, үйлчилгээний стандартыг боловсронгуй болгож, хяналтыг 

сайжруулан аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийг эрчимжүүлж, үйлчилгээний чанарыг олон 

улсын жишигт хүргэн жуулчдын тоог 3 дахин нэмэгдүүлэх 

Дунд хугацааны төлөвлөгөө: 

Дундговь аймгийн засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө:  

ТАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, УУЛ УУРХАЙН ХҮРЭЭНД:  Байгалийн 

нөөцийг зохистой ашиглаж, нөхөн сэргээн аялал жуулчлал, уул уурхайгаас орон нутагт орох 

орлогын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.  
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Хүснэгт 8: Дундговь аймгийн аялал жуулчлалын зорилго, зорилтууд  

 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 

Хугацаа Түвшин Зорилго

Нэгдүгээр 

үе шат  2016-

2020 -

Эрчимтэй 

хөгжлийн үе

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ 

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР   

2.1. Хөтөлбөрийн зорилго; 

Аялал жуулчлалын салбарын 

хөгжлийн тулгамдсан 

асуудлуудыг шийдвэрлэж, 

тогтвортой хөгжлийг ханган тус 

салбарын олон улсад өрсөлдөх 

чадварыг дээшлүүлэхэд энэхүү 

хөтөлбөрийн зорилго оршино.

2.2.1 аялал жуулчлалын 

салбарын дэд бүтцийг 

сайжруулж, жуулчин хүлээн 

авах хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх;

2.2.2 аялал жуулчлалыг бүсчлэн 

хөгжүүлж, нутгийн иргэд болон тусгай 

хамгаалалттай газар нутагт түшиглэсэн 

аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг хөгжүүлэх;

2.2.3 аялал жуулчлалын 

салбарын судалгаа, 

мэдээллийн системийг 

хөгжүүлэх, жуулчдад 

зориулсан мэдээллийн 

чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх;

2.2.4  аялал жуулчлалын 

салбарын хүний нөөцийн 

хөгжлийг хангах;

2.2.5 аялал жуулчлалын 

салбарын гадаад хамтын 

ажиллагаа, маркетинг 

сурталчилгааны ажлыг 

эрчимжүүлэх;

2.2.6 

дотоодын 

аялал 

жуулчлалыг 

хөгжүүлэх.

Дундговь аймгийн 

хөгжлийн бодлого, 

стратегийн төлөвлөгөө 

2.3.4 Аялал жуулчлалыг 

аймгийн эдийн засгийн 

тэргүүлэх салбар болгож 

хөгжүүлнэ

Дундговь аймгийн 

БОАЖГазрын хөгжлийн 

бодлого, стратеги 

төлөвлөгөө 

2.1 Орчин үеийн зочид буудал, 

жуулчны бааз, нүүдлийн 

отгуудыг олшруулж тохижуулах, 

үйлчилгээний стандартыг 

боловсронгуй болгож, хяналтыг 

сайжруулан аялал жуулчлалын 

салбарын хөгжлийг 

эрчимжүүлж, үйлчилгээний 

чанарыг олон улсын жишигт 

хүргэнжуулчдын тоог 3 дахин 

нэмэгдүүлэх;

2016-2020
Засаг даргын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө 

ТАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, УУЛ 

УУРХАЙН ХҮРЭЭНД:   

Байгалийн нөөцийг зохистой 

ашиглаж, нөхөн сэргээн аялал 

жуулчлал, уул уурхайгаас орон 

нутагт орох орлогын хэмжээг 

нэмэгдүүлнэ. 

5.2.6. Сүм хөх бүрдийн 

цогцолборыг ашиглалтанд 

оруулж, үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулан экологийн 

тэнцвэрт байдлыг хангах 

ирээдүй хойч үедээ сурталчлан 

таниулна.

5.2.2. Жуулчдад үзүүлэх уламжлалт зан 

заншил, нутгийн онцлогтой 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг өргөжүүлэх 

тодорхой арга хэмжээ /Тэмээний баяр, 

Айрагны баяр, Ардын урлагийн наадам 

г.м/-г жил бүр тогтсон газарт, тодорхой 

цаг хугацаанд явуулж хэвшинэ.

5.2.3. Аймгийн аялал 

жуулчлалын хөтөч ном, 

аялалын маршрутын 

газрын зураг хэвлэн 

гаргана.5.2.7. Музейд 

цахим тоног төхөөрөмж 

суурилуулж, жуулчдад 

зориулсан өргөө гэртэй 

болж, үндэсний өргөө 

гэртэй болж, үндэсний өв 

соёл, зан заншлаа 

сурталчлан, соёлын аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлнэ.

5.2.5. Аялал жуулчлал, 

зочлох үйлчилгээний 

салбарын ажилтнуудын 

мэдлэг, чадварыг 

дээшлүүлэх, туршлага 

судлуулах, дэд бүтцийг 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлнэ.

5.2.4. Олон улсын аялал 

жуулчлалын үзэсгэлэнд 

жил бүр нэгдсэн зохион 

байгуулалттай оролцож, 

орон нутгаа сурталчилна. 

5.2.8. Аймгийн ЗДТГ-т 

байгалийн үзэсгэлэнт 

болон түүхт соёлын 

дурсгалт газруудыг 

харуулсан танхим 

байгуулж, гадаад, 

дотоодын жуулчдад орон 

нутгаа сурталчилна:

5.2.1. Говийн 

бүсийн 

аймгуудын 

аялал 

жуулчлалыг 

хамтын 

ажиллагааг 

өргөжүүлнэ. 

Адаацаг сум

Иргэдийнхээ оролцоонд 

тулгуурлан хүний хөгжлийг 

дэмжих замаар тэдний төрөлх 

нутагтаа ажил, орлоготой, ая 

тухтай амьдрах нөхцлийг 

бүрдүүлнэ.

8.9 Байгалийн дурсгалт газар 

Сүм хөх бүрдийн цогцолборыг 

унаган төрхийг нь 

алдагдуулалгүйгээр, байгаль 

орчинд ээлтэй байдлаар 

ашиглаж, аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх бодлогыг 

хэрэгжүүлэн ажлын байрыг 

нэмэгдүүлнэ. 8.12 Аймгийн 

тахилгат Их Адаацагийн уулын 

“Уулын булаг”-ийн үзэсгэлэнт 

газрыг тохижуулж, дотоод 

гадаадын жуулчдын тоог 

нэмэгдүүлнэ. 

8.10 Сумын аялал жуулчлалын нэгдсэн 

маршрутыг бий болгож, улс болон 

аймгийн аялал жуулчлалын сүлжээнд 

холбоно.

8.11 Аялал жуулчлалын 

чиглэлээр үйл ажиллагаа 

эрхлэх ААнэгж, иргэдийг 

дэмжих бодлогыг 

хэрэгжүүлнэ. 

Баянжаргалан сум

Говь-Угтаал сум

Сумын иргэдийн амьдралын 

чанарыг дээшлүүлэх,  жижиг 

дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ, мал 

аж ахуйг   хөгжүүлэх таатай  

орчин нөхцлийг  бүрдүүлэх,  

хариуцлагатай уул уурхайг 

оновчтой зөв бодлогын хүрээнд  

дэмжин чадварлаг  төрийн албан 

хаагч нарын  хүчинд суурилан 

иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүнд 

суртал чирэгдэлгүй хүргэхэд  

оршино    

5.2.2 Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн 

аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн бий 

болгож, уламжлалт мал аж ахуй 

нүүдлийн соёлыг сурталчилсан эвент 

арга хэмжээг зохион байгуулах./Ардын 

урлагийн наадам  ”Их газрын чулуу”-

нд/

5.2.1 Зочид буудал,  

жуулчны бааз 

үйлчилгээний 

байгууллагуудын 

үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулах, холбогдох 

сургалтанд хамруулах; 

5.2.4 Хүүхэд 

залуучуудын аяллын 

боловсролыг 

нэмэгдүүлэх, эко явган 

аяллыг тогтмол зохион 

байгуулж хэвших

5.2.3 Сумын тэмдэглэлт 

ой, баяр наадмын 

наадмын тов, арга 

хэмжээ, үйл ажиллагааны  

талаар иргэдийг 

мэдээллээр хангах, 

сурталчлах

Гурвансайхан сум

5.2.1 Орон нутагт үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа 

жуулчны баазуудын үйл 

ажиллгааг дэмжин ажиллана.

5.2.2 Их Газрын чулууны задгай 

театрыг түшиглэн аялал жуулчлалын 

тусгай арга хэмжээнүүд зохион 

байгуулан ажиллана.

Дэлгэрхангай сум

Байгалийн нөөцийг зохистой 

ашиглаж, нөхөн сэргээн аялал 

жуулчлал, уул уурхайгаас орон 

нутагт орох орлогын хэмжээг 

нэмэгдүүлнэ.

3. Сүм хөх бүрдийн цогцолбор, их 

газрын чулууны задгай театр, Сайхан-

Овоо сумын задгай театрыг түшиглэн 

аялал жуулялалын тусгай арга 

хэмжээнүүд зохион байгуулна

Дэлгэрцогт сум

Байгалийн нөөцийг зүй зохистой 

ашиглаж, байгаль хамгаалах, 

нөхөн сэргээхэд анхаарч, газар 

зохион байгуулалтын 

төлөвлөлтийн дагуу газар олгох, 

өмчлөх, ашиглах, эзэмшүүлэх 

ажлыг зохион байгуулж, аялал 

жуулчлалаас олох орлогыг 

нэмэгдүүлнэ.

11. Айраг, цагаан идээний баяр”-ыг  

зохион байгуулж нутгийн брэндийг 

бий болгон жуулчдад сурталчилан 

таниулах арга хэмжээг зохион 

байгуулж ажиллана

Дэрэн сум

Байгалийн нөөцийг зүй зохистой 

ашиглаж, байгаль хамгаалах, 

нөхөн сэргээхэд анхаарч, газар 

зохион байгуулалтын 

төлөвлөлтийн дагуу газар олгох, 

өмчлөх, ашиглах, эзэмшүүлэх 

ажлыг зохион байгуулж, аялал 

жуулчлалаас олох орлогыг 

нэмэгдүүлнэ.

5.2.1 Аялал жуулчлал 

хөгжүүлэхэд анхаарч 

Хайлаастын ам, Эсгэлэнгийн 

рашааныг түшиглэн улирлын 

чанартай жуулчны газар 

байгуулан ажиллуулна;

5.2.3 Үндэсний зан заншил, уламжлал, 

түүх соёл, унаган байгаль, нүүдэлчин 

ахуйг түшиглэсэн нутгийн онцлогийг 

харуулсан тэмээний уралдаан, айрагны 

баяр,урлагийн тоглолт зэрэг тодорхой 

арга хэмжээг жил тутам зохион 

байгуулж жуулчдад сум орноо 

сурталчилна; 

5.2.4 Сумын ёслол 

хүндэтгэлийн  өргөөг 

үндэсний ёс зан заншлыг 

харуулсан тавилга 

хэрэгслээр тохижуулан 

дотоод гадаадын 

жуулчдад үйлчлэх 

үйлчилгээг өргөжүүлнэ

5.2.2 Сумын ОНС 

танхимд сумын түүх 

соёлын дурсгалт 

газруудын зургийг 

байрлуулан дотоод 

гадаадын жуулчдад сум 

орноо сурталчилна;

Луус сум

Байгалийн нөөцийг зохистой 

ашиглаж, нөхөн сэргээн, уул 

уурхайгаас орон нутагт орох 

орлогын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

5.2.1 Аялал жуулчлалын бизнесийг 

хөгжүүлэх иргэн ААНэгжийн үүсгэл 

санал санаачлагыг идэвхитэй дэмжинэ. 

5.2.2 Соёлын төвд 

байгуулсан “Орон 

нутгийн судлах танхим”-

ын тохижилтыг 

сайжруулан үзвэр 

үйлчилгээг өргөжүүлнэ. 

Өлзийт сум

Өндөршил сум

Байгалийн нөөцийг зохистой 

ашиглаж, нөхөн сэргээн аялал 

жуулчлал, уул уурхайгаас орон 

нутагт орох орлогын хэмжээг 

нэмэгдүүлнэ

5.2.1 Жуулчдад үзүүлэх уламжлалт зан 

заншил, нутгийн онцлогтой бэлэг 

дурсгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

өргөжүүлнэ.

5.2.2 Орон нутаг судлах 

танхимыг 

тохижуулж үндэсний өв 

соёл, зан заншлаа 

сурталчлан эх оронч 

үзлийг төлөвшүүлнэ

Сайхан-Овоо сум

Байгалийн нөөцийг зохистой 

ашиглаж, байгаль хамгаалах, 

нөхөн сэргээж аялал жуулчлал, 

уул уурхайгаас орон нутагт орох 

орлогын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

5.2.1   Жуулчдад үзүүлэх уламжлалт 

зан заншил, ахуй амьдрал, нутгийн 

онцлогтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

өргөжүүлэх тодорхой арга хэмжээ 

/Айрагны баяр, Ардын урлагийн 

наадам, авах г.м/-г  жил бүртогтсон 

газарт, тодорхой цаг хугацаанд явуулж 

хэвшинэ; 5.2.2 Сумын аялалын 

маршрутын дагуу аялах жуулчидын 

тоог нэмэгдүүлж ажиллах;  5.2.3 

Нутгийн онцлогийг харуулсан, 

жуулчидын сонирхолыг татах жижиг 

эдлэлийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж 

ажиллаж, жуулчины төв зам дагуу 

борлуулалтын цэг байгуулана.

5.2.4 Онгийн хийдийг 

“Оюуны энергийн төв” 

болгон сурталчилах.

Хулд сум

Цагаандэлгэр сум

Эрдэнэдалай сум

(2012-2031)

2016-2020

Зорилт

2.3.4.9 Их газрын чулуу дахь 

Задгай театрт “Дуу хуурын 

өлгий нутаг” ардын урлагийн 

цогцолбор байгуулах; 2.3.4.10 

Бага газрын чулууны ууланд 

“Монгол айраг” цогцолбор 

байгуулах; 2.3.4.11 Бага газрын 

чулууны Сүм хөх бүрдийг 

түшиглэн аялал жуулчдад 

зориулсан хүүхдийн урлаг, 

соёлын үзүүлэх тоглолт, төрөл 

бүрийн шоу цэнгээний арга 

хэмжээ зохион байгуулах 

цогцолбор байгуулах

2.3.4.1.Төрийн байгууллагаас 30 

хувийн, ТББ-аас 30 хувийн хэвшлээс 

40 -ийн бүрэлдэхүүнтэйгээр аймгийн 

орон тооны бус зөвлөлийг байгуулан 

хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;  

2.3.4.2.Жуулчны баазууд хамтран 

нүүдлийн соёл, уламжлал, ахуй 

амьдарлыг харуулсан Монгол айргийн 

гайхамшиг эвентийг зохион байгуулах; 

2.3.4.4. Дундговь аймгийн аялал 

жуулчлалын нэгдсэн маршрутыг бий 

болгож, ИТХ-аар батлуулах; 2..3.4.5 

Язгуур урлагийн эвентийг бий болгох ; 

2.3.4.6 Өвлийн улиралд тохирсон эвент 

гаргах

2.3.4.13 Аялал 

жуулчлалын бизнес 

эрхлэгч болон жуулчдын 

талаархи мэдээллийн 

санг байгуулах, улсын 

мэдээллийн санд 

бүртгэгдэх

2.3.4.7 Дундговь аймгийн 

аялал жуулчлалын тур 

оператортай болох;

2.3.4.3. Аймаг, сумдын 

байгалийн цогцолбор 

газруудын 

гайхамшгуудыг 

тодорхойлж, ИХТ-аар 

батлуулах, алдаршуулах, 

бахархах талаар уриалга 

гаргах; 2.3.4.7 Аймгийн 

аялал жуулчлалын вэбтэй 

болох (Англи, Орос, 

Япон хэлээр); 2.3.4.12 

Гадаад улс орнуудад 

Дундговийн өдөрлөгийг 

зохион байгуулж, олон 

улсын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнд тогтмол 

оролцох;
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4.4.4 Өмнөговь аймгийн бодлогын бичиг баримт 

 

Урт хугацааны төлөвлөгөө:  

Өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын Мастер төлөвлөгөө, 2012-2020 он 

Зорилго: Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аялал жуулчлалын үйлдвэрлэлийг бий болгоход Говийн 

хосгүй байгалийг түшиглэн байгаль орчныг хамгаалах нутгийн иргэдийн эдийн засгийн таатай байдлыг 

хангахад бодит хувь нэмэр оруулах явдал юм. Мөн Өмнөговь аймгийг Монгол орны голлох аялал 

жуулчлалын бүс нутаг болгохын тулд тогтвортой, хариуцлагатай, олон улсын жишигт нийцсэн 

үйлчилгээг бий болгоход зааварлан чиглүүлэх 

 Зорилтууд: 

 Хил орчмын аялал жуулчлалын өмнөх болон шинээр бий болох зах зээл хоёрын хоорондох 

тэнцвэрт байдлыг хангах 

 Жуулчдад үзүүлж буй үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, олон улсын стандартад нийцүүлэх 

 Жуулчин хүлээн авах боломжтой аяллын зорих газруудын тоог нэмэгдүүлэх 

 Байгаль орчны хамгаалалт, хяналтыг сайжруулах, чангатгах 

 Орон нутгийн нөхөрлөлүүдийн амьжиргааг дэмжих 

 Монгол орны түүх соёлыг сурталчлан, хадгалж хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх 

 Орон нутгийн захиргааны байгууллагын санаачлага дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх, аялал 

жуулчлалын хөгжилд санхүүжилт хийх 

Номгон сумын "Сангийн далай - хөгжил" эдийн засгийн хөгжлийн цогцолбор төлөвлөгөө 2010-

2021 он, 3. Үе шат - Эрчимтэй хөгжил, бүтээн байгуулалт 2018-2021 

Зорилт 4.4 Биологийн төрөл зүйл, түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хадгалан хамгаалах, үндэсний болон 

бүс нутгийн сүлжээнд зохицсон аялал жуулчлал хөгжүүлэх 

 

Дунд хугацааны төлөвлөгөө: 

Өмнөговь аймгийг 2016-2020 онд хөгжүүлэх Аймгийн ЗД-н Үйл ажиллагааны "Бид хамтдаа" хөтөлбөр: 

Говийн аялал жуулчлал - Шинэ менежмент  

Зорилт 132. Орон нутгийн аялал жуулчлалын компани болон товчоодын үйл ажиллагааг бодлогоор 

дэмжинэ, 133. "Элсэн манхны баяр", "Адал явдалт аялал", " Шувуу ажиглах аялал" зэрэг онцгой 

аялалуудыг бий болгож, жуулчдыг татах маршрут, чиглэлийг шинээр тогтооно, 134. Хил орчмын аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлнэ, 135. Даланзадгад суманд жуулчдын гудамж байгуулан, гар урлалын 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн орлогыг нэмэгдүүлж, орон нутагтаа аялал жуулчлалын мэргэжилтэй 

ажилтан бэлтгэх "Аялал жуулчлал-өрхийн орлого" хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ, 136. Ёлын ам, Мухар 

шивэрт, Баян заг, Ноён богд, Хонгорын гол, Хэрмэн цав зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газруудын дэд 

бүтцийг хөгжүүлж, жуулчдын ая тухтай аялах нөхцөлийг бүрдүүлнэ, 137. Манлай, Ханбогд сумын 

нутаг дэвсгэрт дахь Шар цав, Хүрдэт агуйн соёлын өвийг хамгаалж, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн 

болгон хөгжүүлнэ. 

2017 онд Сэврэй сум гэр буудал ажиллуулдаг иргэдийг зөв зохион байгуулалтад оруулах зорилгоор 

“Эко гэр” ажиллуулах журам гарган мөрдүүлэн ажиллуулж байна.  

2018 онд аяллын 4 төрлийн маршрут гарган гадаад болон дотоодын жуулчдын урсгалыг татах 

зорилгоор зурган хэлбэрээр аймгийнхаа аялал жуулчлалын сайтад байршуулан сурталчилсан нь 

нилээдгүй үр дүнгээ өгч Улаанбаатар хот болон бусад аймгийн иргэд, өөр улсад амьдардаг Монгол 



 38 

улсын иргэд тус аяллын маршрутаар аялж, баярласнаа илэрхийлж, зарим нь аймгийн БОАЖГазрын 

аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбогдож аяллын талаар болон үзмэр, хоноглох байрлах 

газар, орон нутгийн хөтөч, малчин айлуудтай холбож аялалд нь мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, 

холбогдох байгууллага, иргэдтэй холбож ажилласан.  

2019 онд Булган сум аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө боловсруулж одоогоор судалгааны үе 

шатандаа явж байна.  

Сүүлийн 3 жил аймгийн удирдлагууд аялал жуулчлалын салбарт онцгой анхаарч усны нөөц ашигласны 

төлбөрийн орлогоос аялал жуулчлалын салбарт тусган өгч аялал жуулчлалын салбарт бүтээн 

байгуулалт болон бусад ажлуудыг хийж байна. 
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Хүснэгт 9:  Өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын зорилго, зорилтууд   

 

Хугацаа Түвшин Зорилго

Нэгдүгээр 

үе шат  2016-

2020 -

Эрчимтэй 

хөгжлийн үе

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ 

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР   

2.1. Хөтөлбөрийн зорилго; Аялал 

жуулчлалын салбарын хөгжлийн 

тулгамдсан асуудлуудыг 

шийдвэрлэж, тогтвортой хөгжлийг 

ханган тус салбарын олон улсад 

өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд 

энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

2.2.1 аялал жуулчлалын салбарын 

дэд бүтцийг сайжруулж, жуулчин 

хүлээн авах хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх;

2.2.2 аялал жуулчлалыг бүсчлэн 

хөгжүүлж, нутгийн иргэд болон тусгай 

хамгаалалттай газар нутагт түшиглэсэн 

аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг хөгжүүлэх;

2.2.3 аялал жуулчлалын 

салбарын судалгаа, 

мэдээллийн системийг 

хөгжүүлэх, жуулчдад 

зориулсан мэдээллийн 

чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх;

2.2.4  аялал жуулчлалын 

салбарын хүний нөөцийн 

хөгжлийг хангах;

2.2.5 аялал жуулчлалын 

салбарын гадаад хамтын 

ажиллагаа, маркетинг 

сурталчилгааны ажлыг 

эрчимжүүлэх;

2.2.6 

дотоодын 

аялал 

жуулчлалыг 

хөгжүүлэх.

 (2012-2020)

Өмнөговь аймгийн аялал 

жуулчлалын мастер 

төлөвлөгөө                                                                        

2.1. Алсын  хараа: Өмнөговь аймаг нь 

Монгол улсад тогтвортой бөгөөд 

хариуцлагатай аялал жуулчлалыг 

өндөр чанартай хөгжүүлсэн аяллын 

үндсэн газар нутаг байхыг зорих 

болно. Аялал жуулчлалын салбарт 

олон улсын, түүний дотроос барууны 

зах зээлийг нэмэгдүүлэх замаар 

одоогийн ба шинэ зах зээлийг 

тэнцвэржүүлэн, хөрш зэргэлдээ 

Хятад улстай хил орчмын аялал 

жуучлалыг эрчимтэй хөгжүүлнэ. 

Түүнчлэн дотоодын аялал 

жуулчлалыг энэхүү зорилгын 

салшгүй нэг хэсэг болгон хөгжүүлнэ. 

5.1.1 Аялал жуулчлалын одоогийн 

зах зээлийг хил орчимд бий болох 

шинэ зах зээлийн хамт 

тэнцвэртэйгээр хөгжүүлэх; 5.1.2 

Аялал жуулчлалын хөгжлийн 

тэргүүлэх газруудыг тодорхойлж, 

жуулчдыг хүлээн авах газруудыг 

нэмэгдүүлэх; 5.1.7 Аялал 

жуулчлалын хөгжлийн оновчтой 

засаглал, санхүүжилтийг бий 

болгох;

5.1.3 Жуулчдын үйлчилгээг олон улсын 

стандартын түвшинд хүргэх зорилгоор 

үйлчилгээний чанарыг сайжруулах; 

5.1.4 Байгаль орчныг унаган төрхөөр 

нь хадгалж, хамгаалахад хувь нэмэр 

оруулах;

5.1.5 Хөдөөгийн 

иргэдийн амьжиргааны 

түвшинг дээшлүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх;

5.1.6 Монголын түүх, 

соёлыг хадгалж, 

сурталчлах;

2016-2020
ЗД-ын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө

Говийн аялал жуулчлал - Шинэ 

менежмент

132. Орон нутгийн аялал 

жуулчлалын компани болон 

товчоодын үйл ажиллагааг 

бодлогоор дэмжинэ; 135. 

Даланзадгад суманд жуулчдын 

гудамж байгуулан, гар урлалын 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн 

орлогыг нэмэгдүүлж, орон 

нутагтаа аялал жуулчлалын 

мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх 

"Аялал жуулчлал-өрхийн орлого" 

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ; 136. Ёлын 

ам, Мухар шивэрт, Баян заг, Ноён 

богд, Хонгорын гол, Хэрмэн цав 

зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт 

газруудын дэд бүтцийг хөгжүүлж, 

жуулчдын ая тухтай аялах 

нөхцөлийг бүрдүүлнэ.;

133. "Элсэн манхны баяр", "Адал 

явдалт аялал", " Шувуу ажиглах аялал" 

зэрэг онцгой аялалуудыг бий болгож, 

жуулчдыг татах маршрут, чиглэлийг 

шинээр тогтооно; 134.  Хил орчмын 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.; 137. 

Манлай, Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт 

дахь Шар цав, Хүрдэт агуйн соёлын 

өвийг хамгаалж, аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн болгон хөгжүүлнэ.

2010-2021 Номгон сум

4.4 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 

сэргээх, байгалийн нөөцийг зүй 

зохистой ашиглах замаар говийн 

экологийн тэнцвэрт байдалд 

нөлөөлж, цөлжилтийг бууруулна.

4.4.1.1 Түүх соёлын дурсгалт сангийн 

далай хийд,Зүүн баруун бичигт, 

Чингисийн Хар улаан балгас, уртын 

сүг зураг гэх мэт 13 газрыг 

палентологийн судалгаанд хамруулж 

тэмдэгжүүлэн хамгаалах; 4.4.1.2 Аялал 

жуулчлалын маршрут гаргаж, 

хөгжүүлэх 

4.4.1.3 Байгаль орчны 

мэдээлэлийн сан 

бүрдүүлж, сурталчилах 

Баяндалай сум

Баян-Овоо сум

Булган сум

Зорилт 2.1. Аялал жуулчлалын 

сүлжээ, бүтээгдэхүүнийг өргөтгөх 

мастер төлөвлөгөө боловсруулж 

хэрэгжүүлнэ; 2.3. Баянзаг, 

Хавцгайтын хадны сүг зураг зэрэг 

аялалын маршрутад орсон 

байгалийн үзэсгэлэнт газрын 

замыг тэмдэгжүүлж, нэвтрэх цэг 

байгуулах тохижуулах ажлыг 

зохион байгуулна; 2.4. Монгол 

тэмээний зан үйл, нүүдлийн соёл 

иргэншлийг харуулсан үндэсний 

хэмжээний Тэмээн паркыг 

Баянзагт байгуулна; 2.5. Амралт 

сувилалын газар бий болгох иргэн 

аж ахуйн нэгжийг дэмжиж 

хамтран ажиллана.;

 2.2. Өвлийн аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх, аялагсдын тоог 

нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд “Тэмээний 

баяр” арга хэмжээг тогмол зохион 

байгуулна;

Гурвантэс сум

70. "Аялал жуулчлал-өрхийн 

орлого" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

144. Бүс нутгийн болон хил 

орчмын аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэхэд онцгой анхаарч 

аялалын маршрут болон жуулчны 

баазын тоог нэмэгдүүлнэ.

Даланзадгад сум

Говийн аялал жуулчлал - шинэ 

менежмент 

93. Даланзадгад суманд жуулчны 

гудамжийг баг тус бүрт байгуулан, 

гар урлалын бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэгчдийн орлогыг 

нэмэгдүүлж, "Аялал жуулчлал-

өрхийн орлого" хөтөлбөр 

хэрэгжүүлнэ. /АЗДҮАХ-3.135/;

92. "Адал явдалт аялал", "Шувуу 

ажиглах аялал", " Далан булаг" аялал 

зэрэг онцгой аяллуудыг бий болгож, 

Даланзадгад хоттой танилцах аяллын 

маршрутыг шинэчлэн тогтоож 

сайжруулна. /АЗДҮАХ-3.133/

94. Даланзадгад сумын 

аялал жуулчлалын хөтөч 

танилцуулга гаргана. 

/АЗДҮАХ-3.135/

95.ITM аялал 

жуулчлалын үзэсгэлэнг 

иргэдэд мэдээлж хамтран 

оролцох, аялал 

жуулчлалын 

салбаруудын сургалт 

зохион байгуулна. 

/АЗДҮАХ-3.132ITM 

аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнг иргэдэд 

мэдээлж хамтран 

оролцох, аялал 

жуулчлалын 

салбаруудын сургалт 

зохион байгуулна. 

/АЗДҮАХ-3.132/

Мандал-Овоо сум

55. "Тэмээний баяр" арга хэмжээг 

агуулгыг баяжуулж, жил бүр уламжлал 

болгон зохион байгуулна

2.1 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд нөхөрлөл иргэдийн оролцоог дэмжинэ;

2.31 Дотоодын аялал жуулчлалын маршрутыг тогтоож, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломжийг судлан, суртчилах ажлын эхлэлийг тавих. 

Зорилт
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Эх сурвалж: Судалгааны баг 

Хугацаа Түвшин Зорилго

Нэгдүгээр 

үе шат  2016-

2020 -

Эрчимтэй 

хөгжлийн үе

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ 

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР   

2.1. Хөтөлбөрийн зорилго; Аялал 

жуулчлалын салбарын хөгжлийн 

тулгамдсан асуудлуудыг 

шийдвэрлэж, тогтвортой хөгжлийг 

ханган тус салбарын олон улсад 

өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд 

энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

2.2.1 аялал жуулчлалын салбарын 

дэд бүтцийг сайжруулж, жуулчин 

хүлээн авах хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх;

2.2.2 аялал жуулчлалыг бүсчлэн 

хөгжүүлж, нутгийн иргэд болон тусгай 

хамгаалалттай газар нутагт түшиглэсэн 

аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг хөгжүүлэх;

2.2.3 аялал жуулчлалын 

салбарын судалгаа, 

мэдээллийн системийг 

хөгжүүлэх, жуулчдад 

зориулсан мэдээллийн 

чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх;

2.2.4  аялал жуулчлалын 

салбарын хүний нөөцийн 

хөгжлийг хангах;

2.2.5 аялал жуулчлалын 

салбарын гадаад хамтын 

ажиллагаа, маркетинг 

сурталчилгааны ажлыг 

эрчимжүүлэх;

2.2.6 

дотоодын 

аялал 

жуулчлалыг 

хөгжүүлэх.

 (2012-2020)

Өмнөговь аймгийн аялал 

жуулчлалын мастер 

төлөвлөгөө                                                                        

2.1. Алсын  хараа: Өмнөговь аймаг нь 

Монгол улсад тогтвортой бөгөөд 

хариуцлагатай аялал жуулчлалыг 

өндөр чанартай хөгжүүлсэн аяллын 

үндсэн газар нутаг байхыг зорих 

болно. Аялал жуулчлалын салбарт 

олон улсын, түүний дотроос барууны 

зах зээлийг нэмэгдүүлэх замаар 

одоогийн ба шинэ зах зээлийг 

тэнцвэржүүлэн, хөрш зэргэлдээ 

Хятад улстай хил орчмын аялал 

жуучлалыг эрчимтэй хөгжүүлнэ. 

Түүнчлэн дотоодын аялал 

жуулчлалыг энэхүү зорилгын 

салшгүй нэг хэсэг болгон хөгжүүлнэ. 

5.1.1 Аялал жуулчлалын одоогийн 

зах зээлийг хил орчимд бий болох 

шинэ зах зээлийн хамт 

тэнцвэртэйгээр хөгжүүлэх; 5.1.2 

Аялал жуулчлалын хөгжлийн 

тэргүүлэх газруудыг тодорхойлж, 

жуулчдыг хүлээн авах газруудыг 

нэмэгдүүлэх; 5.1.7 Аялал 

жуулчлалын хөгжлийн оновчтой 

засаглал, санхүүжилтийг бий 

болгох;

5.1.3 Жуулчдын үйлчилгээг олон улсын 

стандартын түвшинд хүргэх зорилгоор 

үйлчилгээний чанарыг сайжруулах; 

5.1.4 Байгаль орчныг унаган төрхөөр 

нь хадгалж, хамгаалахад хувь нэмэр 

оруулах;

5.1.5 Хөдөөгийн 

иргэдийн амьжиргааны 

түвшинг дээшлүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх;

5.1.6 Монголын түүх, 

соёлыг хадгалж, 

сурталчлах;

2016-2020
ЗД-ын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө

Говийн аялал жуулчлал - Шинэ 

менежмент

132. Орон нутгийн аялал 

жуулчлалын компани болон 

товчоодын үйл ажиллагааг 

бодлогоор дэмжинэ; 135. 

Даланзадгад суманд жуулчдын 

гудамж байгуулан, гар урлалын 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн 

орлогыг нэмэгдүүлж, орон 

нутагтаа аялал жуулчлалын 

мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх 

"Аялал жуулчлал-өрхийн орлого" 

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ; 136. Ёлын 

ам, Мухар шивэрт, Баян заг, Ноён 

богд, Хонгорын гол, Хэрмэн цав 

зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт 

газруудын дэд бүтцийг хөгжүүлж, 

жуулчдын ая тухтай аялах 

нөхцөлийг бүрдүүлнэ.;

133. "Элсэн манхны баяр", "Адал 

явдалт аялал", " Шувуу ажиглах аялал" 

зэрэг онцгой аялалуудыг бий болгож, 

жуулчдыг татах маршрут, чиглэлийг 

шинээр тогтооно; 134.  Хил орчмын 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.; 137. 

Манлай, Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт 

дахь Шар цав, Хүрдэт агуйн соёлын 

өвийг хамгаалж, аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн болгон хөгжүүлнэ.

Манлай сум

68. Сумын аялал жуулчлалын 

маршрутыг боловсруулж үлэг 

гүрвэлийн мөр бүхий түүх, соёлын 

дурсгалт газар “Шар цав”-д аялал 

жуулчлалын бааз байгуулах 

боломжийг бүрдүүлж ажлыг 

эхлүүлэх 

Ноён сум

2.1 Аялал жуулчлалын сүлжээ, 

бүтээгдэхүүнийг өргөтгөх мастер 

төлөвлөгөө хэрэгжүүлнэ.

2.2. Өвлийн аялал жуулчлалыг орон 

нутагт татах, малын гаралтай түүхий 

эд болон боловсруулсан 

бүтээгдэхүүнийг сурталчилах ажлын 

хүрээнд “Тэмээний баяр” арга хэмжээг 

тогмол зохион байгуулна.

Номгон сум

2.5 "Тэмээний баяр”, “Ингэний 

айрагны баяр”, “Сарлагийн баяр” зэрэг 

арга хэмжээнүүдэд болон бусад арга 

хэмжээнд зохион байгуулалттай 

оролцоно; 2.8 Хил орчмын  аялал 

жуулчлалыг нутгийн иргэдэд 

түшиглэсэн дэмжин хөгжүүлэх иргэд, 

малчид, бизнес эрхлэгчдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэх бодлоготой уялдуулан 

хэрэгжүүлнэ

Сэврэй сум

4.71 Нутгийн өөрөө удирдах ёсны 

болон төр, захиргааны 

байгууллагууд, орон нутагт үйл 

ажиллагаа явуулдаг аялал 

жуулчлалын компани, хувиараа аялал 

жуулчлал эрхлэгчдийн  хамтын 

ажиллагааны түншлэлийн хүрээг  

өргөтгөж, аялал жуулчлалаас орон 

нутгийн иргэд хүртэх үр өгөөжийг 

нэмэгдүүлнэ.

4.68 Хонгорын голын  элс орчмын 

байгалийн үзэсгэлэнт газрыг түшиглэн 

“Алтан элс”, “Элсэн манханы баяр” 

олон улсын элсэн урлалын наадмыг 

зохион байгуулж Монголын аялал 

жуулчлалын салбарын томоохон 

"Эвент" арга хэмжээ болгоно; 4.69 

Сумын байгалийн үзэсгэлэнт дурсгалт 

газруудыг хамруулсан аялалын 

маршрутыг шинэчлэн боловсруулах; 

4.70 Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн 

аялал жуулчлалыг дэмжин хөгжүүлэх 

зорилгоор боловсруулсан “Аялал 

жуулчлалын дэд хөтөлбөрийг”иргэд, 

малчид, бизнес эрхлэгчдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэх бодлоготой уялдуулан 

хэрэгжүүлнэ

Ханбогд сум

3.1.2 Хил орчмын аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэн НУТГИЙН ИРГЭДЭД 

ТУЛГУУРЛАСАН АЯЛАЛ 

ЖУУЛЧЛАЛЫГ тогтвортой хөгжүүлэх 

бодлогыг дэмжин ажиллана;  5.2.15  

Шарцав, Хүрдэт агуйн менежментийн 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн аялал 

жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгоно.

5.2.16 Суман дахь аялал 

жуулчлалын цахим 

мэдээллийн төвийн үйл 

ажиллагааг 

тогтмолжуулж, хил 

орчмын аялал 

жуулчлалын ажлыг 

эхлүүлнэ.

Ханхонгор сум

2.3.7 Ёлын ам, Мухар шивэрт зэрэг 

байгалийн үзэсгэлэнт газрын 

замыг сайжруулж, тэмдэгжүүлэн,  

аялал жуулчлалын таатай 

нөхцөлөөр хангана.

Хүрмэн сум

4.1.6 Булгийн аманд амралтын 

газар байгуулах

4.1.5 Элсний баяр, тэмээн аялалыг 

хөгжүүлэх

Цогт-Овоо сум

82. "Тэмээчдийн баяр", "Адуучнн 

тэмцээн" зэрэг арга хэмжээнүүдийн 

агуулгыг баяжуулж үргэлжлүүлнэ.

Цогтцэций сум

Зорилт
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5. Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн дүгнэлт 

Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт сүүлийн 20 жилийн туршид шийдвэрлэгдээгүй тулгамдаж 

буй үндсэн асуудлуудыг дараах байдлаар эрэмбэлсэн бөгөөд эдгээр нь бодлого боловсруулалтаас 

эхлээд хэрэгжилтийн бүх шатанд сөрөг нөлөө үзүүлсэн хэвээр байна. Үүнд: 

1. Төрийн бодлогын залгамж халаа байхгүй; 

2. Салбарын суурь баримт бичиг болох Аялал жуулчлалын хууль шинэчлэгдэн батлагдаагүй; 

3. Бусад орнуудад өргөн нэвтэрч хэрэглэгддэг Аялал жуулчлалын Дагуул/Туслах данс 

нэвтрүүлээгүй; 

4. Салбарын улирлын хамаарал өндөр; 

5. Олон улсын тээврийн гарц ба хүчин чадал хязгаарлагдмал;  

6. Салбарын бодлого хэрэгжүүлэлтийн шатны институци, тогтолцоо сул хөгжсөн. 

Нэг жишээг дурьдахад Өмнөговь аймгийн БОАЖГазрын мэргэжилтэнгийн баазуудаас авсан 

мэдээлэлээс харахад жуулчны баазуудад 2018 оны байдлаар 45063 гадаад болон 11817 дотоод 

жуулчид үйлчлүүлсэн байна. Өмнөговь аймагт очиж буй жуулчид заавал Ёлын амыг үздэг бөгөөд 

тэр аман дээр нь ТХГН-ын хураамжийн мэдээллээр бол 2018 онд Говь Гурван сайхан БЦГ-р 2018 

онд 8050 гадаад ба 7823 дотоод жуулчид үйлчлүүлсэн байна. Үүгээр мэдээллийн бүртгэлийн 

аргачлал хоцрогдсон, өөр хоорондоо зөрүүтэй бөгөөд нэгдсэн тогтолцоо үгүйлэгдэж байгаа нь 

харагдаж байна. Түүнчлэн ТХГН-ны хураамжын орлогод ч сөргөөр нөлөөлж байна. 

Монгол Улсын Засгийн Газар 2015 онд “АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ 

ХӨТӨЛБӨР”/2016-2025 он/–ийг баталсаны дагуу БОАЖЯ жил бүр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан төсвийг УИХ-р батлуулдаг. Үүний зэрэгцээ “Гурван 

тулгуурт хөгжлийн бодлого”, “Хөгжлийн зам үндэсний хөтөлбөр” , “Монгол Улсыг гадаадад 

сурталчлах” зэрэг хөтөлбөр”-ийн дагуу үйл ажиллагаанууд бусад Яам-ууд дээр төлөвлөгдөн үйл 

ажиллагаа явагдаж байна.  

2012 оноос хойш хатуу хучилттай замуудыг аяллын гол бүс нутгуудад шийдэж өгсөнөөс үүдэн 

дотоодын аялагчдын тоо ихсэж байна. Гэтэл үйлчилгээний байгууллагын хэрэгцээ дутмаг, хатуу 

шингэн хог хаягдлын зохицуулалт муу, иргэдийн аялах соёл мэдлэг  дутуу зэргээс үүдэн байгаль 

орчин, нуур, гол, уул усаа бохирдуулж байгаа зэрэг нь орон нутгийн захиргааны ажилтангуудын 

хүчин чадал мөхөсдөж, хүндхэн байдалд оруулж байна.  

Тоон судалгаа дутмаг, бас нэг жигд бишээс үүдэн хяналт, зохицуулалтыг  хийж чадахгүй байгаа нь 

тогтолцоо хоцрогдсоныг харуулж байна.  

Маркетингийн нэгдсэн бодлого байхгүй тул ГХЯ, БОАЖЯ, Нийслэлийн АЖГ төсвөө тус тусдаа 

зарцуулж байгаа зэрэг нь төсвийн мөнгийг үр ашиг муутай зарцуулж байна. Мөн 2019 онд Засгийн 

Газрын Хэрэг Эрхлэх Газраас Монгол улсын гадаад сурталчилгааг МОНЦАМЭ агентлаг хийнэ гэж 

тусгасан.  

Төрийн албан хаагчид бодлогын бичиг баримт боловсруулах үндсэн ажлаа хийхгүй, хөтөч 

тайлбарлагчийн гэх мэт сургалтууд болон хурал чуулган зохион байгуулах, гадаад орнууд руу 

үзэсгэлэнд томилолтоор явах ажлыг илүүтэйгээр хийж хувийн хэвшилтэй шууд өрсөлдсөн үйл 

ажиллагаа явуулах асуудал ч өөрчлөгдөхгүй хэвээр байна. 

Улс, аймаг, сумдын түвшинд бүгд л аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр төлөвлөгөө гаргадаг ч нэгдсэн 

бус, хүчээ тарамдсан, төсөв мөнгө хүрэлцээгүй,  ажил хийсэн төдий л байна.  

Барууны орнуудын жуулчид манай улсад 12-21 хоног аялдаг,  хамгийн их мөнгийг Монгол Улсад 

үлдээдэг, мөн монгол тур операторуудаар дамжин аялдаг гэдгийг нэг талаас бүгд мэддэг. Сүүлийн 

үед Солонгос жуулчид  Монголд харьцангуй бага мөнгө үлдээн аялж байгааг бас л мэддэг. Гэвч 

масс аялал жуулчлал, байгалийн аялал жуулчлал гэх мэт үндсэн зорилго тодорхойгүй, аль зах зээлд 
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ямар бүтээгдэхүүн санал болгох,  хэрхэн зар сурталчилгааг бодлоготойгоор хэрэгжүүлэх асуудал 

тодорхойгүй хэвээр байна. 

Бүсчилэн хөгжүүлнэ гэж заасан ч хэрхэн яаж гэдэг нарийвчилсан бодлогын бичиг баримт, 

төлөвлөгөө байхгүйгээс улс, аймаг, сумдын хэмжээнд бодлого зангидагдаагүй байна. 

Мөн казино, морины бооцоот уралдаан, Чингис хаан цогцолбор, хил орчмын аялал жуулчлал гээд 

аялал жуулчлалын өөр өөр салбар, чиглэлд хөгжүүлэх төслүүдийг боловсруулж байгаа нь бодлого 

ойлгомжгүй байгааг харуулж байна.   

Монгол улсын онцлогоос хамаарч аялал жуулчлалын салбарыг олон чиглэлээр хөгжүүлэх нь зүйтэй. 

Тоглоомын, зугаа цэнгэлийн, албан бизнесийн, малчин ахуйд суурилсан, адал явдалт, тусгай 

сонирхолын, хил орчмын гэх мэт ялгаатай, зах зээлийн онцлогт тохируулсан үйлчилгээ, стандартыг 

хэрхэн нэвтрүүлэх вэ гэдэг дээр бодлогыг цогц боловсруулах хэрэгтэй. Тэр бодлогыг үндэсний, 

бүсийн, аймгийн түвшинд хэрэгжүүлэх шатанд төр, хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоод хэрхэн 

яаж оролцох үүрэг хариуцлага хүлээх гэсэн асуудлыг хуулиар зохицуулах нь зүйтэй. 

 

6. Аялал жуулчлалын салбарын хууль эрх зүйн орчны талаарх дүгнэлт 

6.1 Бүсийн хөгжил 

Аялал жуулчлалын салбарт Монгол Улсыг бүсчилэн хөгжүүлнэ гэж төлөвлөдөг ч өнөөдрийг хүртэл 

ямар нэгэн бодлогын бичиг баримт боловсруулагдаагүй байна. Үндэсний хэмжээнд “Аялал 

жуулчлал хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-г боловсруулан түүний дагуу БОАЖЯ үйл ажиллагаагаа 

төлөвлөн ажиллаж байна. Энэхүү хөтөлбөрт 1 зорилго, 6 зорилтуудыг тусгасан. Энэхүү 

хөтөлбөрийг аймгуудын болон сумдын үйл ажиллагааны аялал жуулчлалын түвшний 

төлөвлөгөөтэй харьцуулсан хүснэгтийг харахад төлөвлөлт нь өөр хоорондоо уялдуулаагүй, тус 

тусдаа хийсэн нь харагдаж байна. Иймд цаашид бүс, аймаг, сумдын түвшинд төлөвлөлтийг 

боловсруулахдаа “Аялал жуулчлал хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-тэй харьцуулан төлөвлөх нь 

зүйтэй. Үндэсний хэмжээний бодлого аймгийн түвшинд хэрэгжихгүй байна. Түүнчлэн, тухайн 

бүсийн газарзүйн байршил, цаг уур болон байгалийн өгөгдөл ижил төстэй байдлаас үүдэн Өмнийн 

говийн аймгууд аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээрээ өөр хоорондоо өрсөлдөж байна. Уул нь 

эсрэгээрээ хоршиж, олон улсад өрсөлдөх шаардлагатай байна. Мөн аймаг болон сумдын хэмжээнд 

тавьсан зорилтуудыг санхүүжүүлэх төсөв маш бага тул аливаа том ажлыг хийж гүйцэтгэж чадахгүй 

байна. Иймээс аймаг, сумын төлөвлөлтийг “Аялал жуулчлал хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-тэй 

уялдуулан, санхүүжилтийг шийдвэрлэдэг механизм бүрдүүлэх хэрэгтэй.  

6.2  Салбарын бүтэц, зохион байгуулалт 

“Аялал жуулчлалын тухай” хуулийн 15 дугаар зүйлд Ерөнхий Сайдын дэргэд Аялал жуулчлалын 

зөвлөл байгуулан төрийн нэгдсэн бодлого боловсруулах болон хэрэгжүүлэх асуудлаар Ерөнхий 

сайдад зөвлөгөө өгөх, санал дүгнэлт гаргах гэж заасан ч энэ зөвлөл үндсэн чиг үүргийн ажлаа хийж 

гүйцэтгэхгүй байна.  

Гадаад орнуудын туршлагаас харахад зорин очих газрын менежмент, зорин очих газрын 

маркетингийн байгууллагуудыг төрийн эсвэл төрийн бус байгууллагын хэлбэрээр гүйцэтгүүлэн 

ажиллуулж байна. Манайд энэ нь хэлбэр төдий явагдаад бодлого, бүтцийг тодруулаагүйгээс үүдэн 

БОАЖЯ-ны АЖБЗГ болон Нийслэлийн АЖГ өөрсдөө сургалтаа зохион байгуулж, үзэсгэлэнд 

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нэрээр төрийн албан хаагчид томилолтоор аялах нь үзэгдэл болоод 

байгааг өөрчлөх шаардлагатай байна. Мөн төсвийн мөнгөөр гадаад дотоодын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнд оролцож байгаа ч түүний үнэ цэнэ, өртөг зардлын мэдээлэлийг олон нийтэд 

тайлагнадагүүй учир тухайн арга хэмжээний үр өгөөжийг бодитоор тооцоход хүндрэлтэй байна.  

Жуулчны тоон утга болон зах зээлийн байдлыг харахад Өмнөговь аймаг болон Дорноговь аймгийг 

жуулчны зорин очих газар болгон хөгжүүлэх, Дундговь болон Говьсүмбэр аймгийг дамжин өнгөрөх 
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цэг болгон хөгжүүлэх шаардлага харагдаж байна. Монгол Улсын Стандарт MNS 5537:2016 “Авто 

зам дагуух үйлчилгээний цогцолбор”-ыг Мандалговь болон Чойр хотуудад барих, цогцолбор дотор 

“Аялал жуулчлалын мэдээллийн төв” болон “Орон нутагт үйлдвэрлэсэн” бэлэг дурсгал, гар 

урчуудын бүтээгдэхүүн зарж борлуулдаг цэгүүдийг байрлуулах нь зүйтэй. 

Үндэсний түвшинд аялал жуулчлалын салбарын бодлого нь хууль эрх зүйн орчноосоо түрүүлсэн 

байдалтай хэдий ч хэрэгжүүлэх шатанд хууль эрх зүйн орчин нь боловсронгүй бус мөн зохистой 

хэрэгжилтийн институци үгүйлэгдэж байгаагаас бодлогын хэрэгжилт сул байна. Үндсэн бодлогын 

болон хууль эрх зүйн баримт батлагдаж хэрэгжихгүйгээс үүдэн салбарын тоо статистик будлиантай 

=> сүүдрийн эдийн засаг тэлсэн => төр болон хувийн хэвшлийн санхүүгийн дэмжлэг дутмаг=> төр 

нь ашиг сонирхлын зөрчлөөс хувийн хэвшилтэйгээ өрсөлдсөн => салбар нь гол төлөв ЖДҮ 

хэлбэртэй мөн хэвтээ бус босоо тэнхлэгээр хөгжсөн => нэмүү өртгийн сүлжээ ба кластер сул 

хөгжсөн => хүний нөөцийн хөгжил сул, мэргэжлийн индексжүүлэлт дутмаг => бүтээгдэхүүний 

төрөлжүүлэлт сул, үйлчилгээний чанар муу => салбарын өрсөлдөх чадвар муу гэж дүгнэж байна.  

6.3 “Аялал жуулчлалын тухай” хуулийг шинэчлэн найруулах 

“Аялал Жуулчлалын хууль”-г шинэчлэн найруулах шаардлага байгааг үе үеийн Засгийн Газрын үйл 

ажиллагаанд төлөвлөдөг ч дорвитой өөрчлөлт хийгээгүй хэвээр байна.  2016-2020 оны БОАЖЯ-ны 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 4.4.1.1 “Аялал жуулчлалын тухай” хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төслийг эцэслэн боловсруулах ажлыг 2019 оны 1-3 улиралд гэж тусгасан байна.  

2013 онд Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Дэлхийн Аялал Жуулчлалын Байгууллага Монгол 

Улсын аялал жуулчлалын салбарын тулгуур эрх зүйн баримт бичиг болох 2000 оны “Аялал 

жуулчлалын тухай хууль”-нд дүн шинжилгээ хийж тус салбарын хууль эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй, цогц болгох үүднээс хууль болон хэрэгжилтийн шатны зохицуулалтанд дараах 

асуудлуудыг хамруулж, тэдгээрийн шийдлийг нь тусгах нь оновчтой гэж зөвлөсөн нь хамгийн 

дэлгэрэнгүй зөвлөмж болсон. Үүнд: 

1. Хуулийн үндсэн зорилгын тодорхойлолт 

Аялал жуулчлалын хууль нь төрийн бодлогыг; үндэсний, бүсийн болон орон нутгийн засаг 

захиргааны, хамтын ажиллагааны хэлбэрийг; аялал жуулчлалын салбарын хувиараа үйл ажиллагаа 

эрхлэх зохицуулалтын зарчмыг; жуулчдын эрх ба үүргийг; жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах 

горимыг; аялал жуулчлалын үйлчилгээний стандартыг тогтоож хэвшүүлэхийг; олон улсын хамтын 

ажиллагааны зарчмуудыг болон бусад холбогдох асуудлуудыг тодорхойлж өгдөг.   

2. Аялал жуулчлалын салбарын зохион байгуулалтын бүтэц  

 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний бодлого 

 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх засгийн газрын зохицуулалт 

 Холбогдох яамдын төлөөллөөс бүрдсэн аялал жуулчлалыг удирдах дээд шатны хороо 

 Аялал жуулчлалын хяналтын нарийвчилсан дүрэм журмууд  

 Зорих газрын менежмент ба маркетингийн байгууллага  

 Хувийн хэвшлийн төлөөллөөс бүрдсэн зөвлөх хороо  

3. Аялал жуулчлалын хөгжлийн ерөнхий тогтолцоо 

 Аялал жуулчлалын нөөцийн улсын бүртгэл 

 Аялал жуулчлалын нөөцийг захиран удирдах хариуцлага 

 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төлөвлөлтийн зарчмууд 

 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөний бэлтгэлийн ажил ба зөвшөөрөл  

 Аялал жуулчлалын маршрутыг тогтоох  

 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гэрээ хэлэлцээрийг байгуулах (төр, хувийн хэвшлийн хамтын 

ажиллагаа) 

 Аялал жуулчлалын салбарт зориулсан талбай, орон зай, байгууламжуудыг гаргаж өгөх  
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 Хүрээлэн буй орчныг хөгжүүлж сайжруулах 

 Аялал жуулчлалын газар ба үзмэр, үйлчилгээний ангилал 

4. Аялал жуулчлалын эдийн засаг болон хөгжилд чиглэсэн үйл ажиллагаанууд 

 Эдийн засгийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт 

 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх сан 

 Аялал жуулчлалын төслүүдийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн хөшүүрэг болох хөтөлбөрүүдийг 

нарийвчлан тодорхойлох 

 Тэтгэмж, зээл болон хөнгөлөлт үзүүлэх нөхцлүүдийг нарийвчлан зааж мөрдүүлэх 

 Тэтгэмж, зээл болон хөнгөлөлтийг хянан шалгах захиргааны эрх үүргийг тодорхойлох 

5. Жуулчны байршлын хэрэгслүүд 

 Барилга байгууламжийн бүтэц  

 Зочид буудлын дизайн 

 Бараа материал болон хийцийн зохимж, эдэлгээ 

 Тайлбайн, өндрийн болон гүний тоцоолол 

 Барилга байгууламжууд 

 Галын аюулгүйн байдал 

 Үер болон гүний усны шүүрлийн урьдчилан сэргийлэлт 

 Усны хамгаалалт 

 Агааржуулалт ба ууршилт 

 Гэрэлтүүлэг 

 Шаталтын төхөөрөмжүүд 

 Тосны хадгалалт 

 Хатуу хогийн хадгалалт 

 Шингэн түлшний хийн хадгалалт 

 Зочид буудлын барилгын хүртээмж (очих ба дотор нь) 

 Цахилгааны аюулгүй байдал 

 Ослоос урьдчилан сэргийлэлт 

 Чимээ шуугианы нам даралт  

 Эрчим хүчний хэмнэлт 

 Хариуцлагын даатгал 

 Нарийвчилсэн тодорхойлолт ба заалт гаргах төрийн эрх мэдэл 

 Барилга байгууламжийн шаардлага хангасан байдал 

6. Аялал жуулчлалын аж ахуйн нэгжүүдийн стандартууд ба хэрэглэгчдийн эрх ашгийн 

хамгаалалт аюулгүй байдал 

 Аялал жуулчлалын аж ахуйн нэгжүүдийн стандартууд 

 Ерөнхий хариуцлагын тогтолцоо 

 Аялал жуулчлалын байршлын хэрэгслийн бүртгэл 

 Аялал жуулчлалын рестораны бүртгэл 

 Аялал жуулчлалын байршлын хэрэгслийн болон ресторануудын хаягжилт 

 Бизнесийн нэрний хаягжилт/нэрний бичлэг 

 Реклам ба зар сурталчилгааны стандартууд 

 Хэвлэмэл сурталчилгаа ба цахим дүрсэнд тавигдах шаардлагууд 

 Хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах  

 Гэрээ хэлэлцээрт орох мэдээллийн доод түвшинг заах  

 Үйлчилгээний багтцад ороогүй үйлчилгээний төрлүүдийг заах 

 Тур оператор компанийн хариуцлага 
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 Хэвлэсэн үнийн дүрс, бичмэл  

 Зочны эд хөрөнгийг зохицуулах аюулгүй байдлын эрх мэдэл  

 Зорчигчдийн эрх үүрэг 

 Гар урлалыг баталгаажуулах систем 

 Бараа материалын тээвэрлэлт 

7. Аялал жуулчлалын боловсрол 

 Аялал жуулчлалын боловсролын зорилго, зорилтууд 

 Боловсрол, Сургалт ба Судалгаа 

8. Олон улсын хамтын ажиллагаа 

 Аялал жуулчлалын салбарын олон улсын хамтын ажиллагааны тогтолцоо 

 Аялал жуулчлалын олон улсын хамтын ажиллагааны агуулга 

 Олон улсын аялал жуулчлалын байгуулагуудтай тогтоосон харилцаа 

Эх сурвалж: UNWTO. Review of the Draft Tourism Law of Mongolia, 2013 
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7. САНАЛ 

Нэн тэргүүнд МУ-ын Аялал жуулчлалын хуулийг шинэчлэн боловсруулах шаардлагатай байна. 

Ингэснээр аялал жуулчлалын салбарын хөгжил дэлхийн жишигт хүрч өрсөлдөх чадвараа 

нэмэгдэхээс гадна үндэсний, бүсийн болон аймгийн түвшид үйлчлэх хууль эрх зүйн орчин 

боловсронгуй болж хэрэгжилтийн институцийг бий болгох юм. Түүнчлэн Дэлхийн Эдийн Засгийн 

Форумаас улс орнуудын аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг тогтоодог эрэмбийг ахиулах 

шаардлагатай байна. Эхний ээлжинд олон улсад нээлттэй болох, хүрээлэн буй орны хамгаалалтаа 

сайжруулах мөн газар болон боомтын дэд бүтцийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Р. Батлерын аялал 

жуулчлалын зорих газрын хөгжлийн загварын дагуу бусад орнуудын адил Монгол улсыг 

НЯГТАРШЛЫН шат руу чиглүүлж тус үе дээр байр суурийг нь бэхжүүлэхийн тулд дараах арга 

хэмжээг шат дараалалттай хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд: 

Үндэсний түвшинд:  

1. Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох – Аялал жуулчлалын хуулийг шинэчлэн 

батлах 

2. Хууль эрх зүйн болон салбар хоорондын хөгжлийн бодлогыг уялдуулах  

3. Аялал жуулчлалын дагуул/ туслах дансыг нэвтрүүлж үндэсний статистикийн тогтолцоонд 

суулгаж өгөх 

4. Дэд бүтцийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх  

5. Аялал жуулчлалын төлөвлөлт, хэрэгжилт, менежмент, хяналтыг бүх шатанд нэвтрүүлж 

үндэсний хэмжээнд зангидах  

6. Зорих газрын менежмент ба зорих газрын маркетингийн бүтцийг бий болгох 

7. Хүний нөөцийг шат дараалалтай бэлтгэх  

Бүсийн түвшинд: 

1. Бүсийн хөгжлийн бодлогыг боловсруулж аялал жуулчлалын бодлого боловсруулалт болон 

хэрэгжилтийг бусад эдийн засгийн салбаруудтай уялдуулж өгөх 

2. Бүсийн аялал жуулчлалын нөөц болон бүтээгдэхүүнийг ангилж эрэмбэлэн тодорхойлж 

(олон улсын, бүсийн, орон нутгийн чанартай г.м.) олон улсад өрсөлдөх бүтээгдэхүүнээ илүү 

нарийн боловсруулж хөгжүүлэх шаардлагатай  

3. Байгалийн, нөөцийн, нийгмийн, эдийн засгийн даацыг хэрэгжилтийн шатанд сахиж 

мөрдүүлэх 

4. Өмнгийн говийн аймгуудад уул уурхайн салбар илүү түлхүү хөгжиж байгаа тул бүсийн 

хэмжээнд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхдээ эко болон байгаль ээлтэй гэхээсээ илүүтэйгээр 

тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чигийг баримтлах. 

Аймгийн түвшинд: 

1. Байгалийн, нөөцийн, нийгмийн, эдийн засгийн даацыг боловсруулалтын шатанд шинжлэх 

ухааны үндэслэлтэй судалгааг суурилж тогтоох 

2. Бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг олшруулж, улирлын хамаарлыг бууруулах  

3. Үйлчилгээний чанарын ялгааг арилгах  

4. Орон нутгийн иргэдийн оролцоог бүх шатанд хангаж өгөх  

БОАЖЯ-ны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнөөс доорхи бодлогын бичиг баримт 

боловсруулагдахаар харагдаж байна (Хавсралт 6)  

 4.4.1.1 Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн 

боловсруулах  

 4.4.2.1 Аялал жуулчлалын бүс нутгуудын онцогт тулгуурлан аялал жуулчлалын дэд 

хөтөлбөр боловсруулж, бүсчлэн хөгжүүлэх 

o Аялал жуулчлалын бүсчилсэн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах  
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o Аялал жуулчлалын бүсчилсэн хурал, зөвлөгөөнүүдийг зохион байгуулах 

 4.4.3.2 Жуулчдад зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгох 

o Боржигон наадмыг Говьсүмбэр аймагт зохион байгуулах 

o Дорноговь аймгийн Өвгөн суваргыг түшиглэсэн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг бий болгож, хөгжүүлэх 

 4.4.5.1 Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн дагуу зогсоол, үйлчилгээний төв, ариун цэврийн 

байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсвийг олон улсын стандартад нийцүүлж, боловсруулж, 

байгуулах   

o Дундговийн Их газрын чулуу болон бусад/ нэгдсэн отоглох цэг, тэмдэг, тэмдэглэгээ, 

мэдээллийн самбар, хогийн цэг, ариун цэврийн газар байгуулах 

 4.4.6 Олон улсын аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, туршлага, 

стандартыг нэвтрүүлэх, нутагшуулах, олон талт төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиг үүрэг 

бүхий судалгаа шинжилгээний орон тооны бус зөвлөл, нэгжийг байгуулна 

o Дэлхийн тогтвортой аялал жуулчлалын зөвлөлийн дэмжлэгтэйгээр тогтвортой аялал 

жуулчлалын шалгуур үзүүлэлтүүдийг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх 

o НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Аялал 

жуулчлалын тандалт судалгааны төв байгуулж, судлаачдыг бэлтгэх, аялал 

жуулчлалын судалгаа, шинжилгээний түвшинг олон улсын жишигт нийцүүлэх 

замаар судалгаанд үндэслэсэн төлөвлөлт хийх тогтолцоог бүрдүүлэх 

o ҮСХ-той хамтран ДАЖБ-ын дэмжлэгтэйгээр статистик тооцоолох Аялал 

жуулчлалын дагуул дансны аргыг нэвтрүүлэх 
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Хавсралт 1: ТХГН-ын тасалбарын дүн мэдээлэл 

Хүснэгт 10: ТХГН-т гадаад, дотоодын жуулчдын тасалбарын дүн мэдээлэл  (2013-2018 он) 

 

Эх сурвалж: БОАЖЯ

Гадаад Дотоод Гадаад Дотоод Гадаад Дотоод Гадаад Дотоод Гадаад Дотоод Гадаад Дотоод

1.      Говийн их ДЦГ-ын “А” хэсэг - - - - 170 1600 110 1450 40 2145 9 8

2.      Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг - - - - - - - - 8 53 1583

3.      Увс нуурын УТХГ 329 6868 677 7772 10166 553 533 1331 860 13469 981 10724

4.      Дорнод УТХГ 6 2 - - - - 17 15 10 130 14 4

5.      Хар – Ус нуурын УТХГ 92 50 200 100 150 150 50 200 161 1904 339 2624

6.      Тужийн нарс УТХГ - - - - - 0 0 0 297 7 0

7.      Хөх сэрхийн нурууны ДЦГ - - - - 63 1987 172 2467 525 2142 241 1365

8.      Хөгнө Тарнийн БЦГ 5051 - 4120 - 2107 1355 1008 5400 509 253 669 1339

9.      Дарьгангын БЦГ 35 4500 100 5200 - 3000 21 3800 0 1982 0 8326

10.    Мөнххайрхан БЦГ 97 592 24 132 20 260 35 120 1171 1000 713 1000

11.    Говийн бага ДЦГ - - - - - - - - 0 0 0 55786

12.    Орхоны хөндийн БЦГ 8669 12749 5224 13999 6718 14900 6312 4153 8309 9213 8750 9900

13.    Онон Балжийн БЦГ 153 877 324 1218 438 3407 491 3461 320 6133 531 4810

14.    Тарвагатайн нурууны БЦГ - 808 20 90 62 82 53 - 49 539 149 1098

15.    Нөмрөгийн ДЦГ 28 7 71 17 80 47 99 24 22 44 3 336

16.    Монгол Алтайн нурууны УТХГ 750 193 1500 550 2013 500 1998 1448 2769 2847 2632 1050

17.    Отгонтэнгэрийн УТХГ 345 3434 278 5256 350 5253 454 9327 655 7137 1081 11968

18.    Говь гурван сайхан БЦГ 7304 2060 10829 7181 7949 3324 8689 5631 6640 10720 8050 7823

19.    Хөвсгөлийн УТХГ 3690 28761 3346 42097 4994 57824 3278 36131 10135 66833 15358 74120

20.    Хан хэнтийн УТХГ - - 2450 4700 500 5837 406 11637 3468 8966 2061 296

21.    Хангайн нурууны БЦГ 1829 10642 2926 14563 4291 17423 3354 22500 3432 28053 5392 41747

22.    Хустай нурууны БЦГ 9386 6638 10177 7319 9918 8097 12452 8819 0 0

23.    Их богд уулын БЦГ - 243 35 747 23 815 56 855 118 1059 53 532

24.    Богдхан уулын ДЦГ 2120 41250 1480 69950 330 31650 2000 42000 2749 31805 2150 32000

25.    Монгол Элсний БЦГ 40 500 60 600 82 1440 81 800 25 1400 103 400

26.    Мянган угалзатын нурууны БЦГ 40 213 200 520 - - 184 157 0 180 0 2887

27.    Хан Хөхийн нурууны УТХГ - - 125 2355 594 4068 490 4449 52 2846 949 3033

28.    Зэд хантай бүтээлийн нурууны ДЦГ - - - 650 - 177 - 1965 11 1400 0 1100

29.    Улаан тайгын УТХГ 889 300 650 642 459 377 602 143 820 166 827 300

30.    Горхи-Тэрэлжийн БЦГ 18300 80500 20800 112700 19100 108400 22300 113000 28828 125641 30764 104051

31.    Их газрын чулууны БЦГ - - 10 841 84 334 79 261 123 502 67 348

32.    Их нартын БНГ - - - - - - - -

33.    Хар Ямаатын БНГ - - - - - - - -

59153 201187 65626 299199 70661 272860 65324 281544 328806 71809 81946 380558Нийт

          2017 он 2018 он
№ Хамгаалалтын захиргааны нэр

2013 он 2014 он 2015 он 2016 он
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Хавсралт 2. Говьсүмбэр аймаг, Нэмүү өртгийн сүлжээ 

Хүснэгт 11. Говьсүмбэр аймгийн түвшинд нэмүү өртгийн сүлжээ 

 
Тайлбар: (Шар–бүтээгдэхүүн худалдан авалтын үйл явц, Усан хөх–байгаа үйлчилгээ, Цагаан–байхгүй/ бий болгох шаардлагатай үйлчилгээ)  

Эх сурвалж: Судалгааны баг 

 

 

Бодлого, төлөвлөлт
Мэдээллийн технологийн 

салбар
Бөөний төв Зам ТХГНутгийн захиргаа

Статистикийн алба
Олон улсын агаарын 

тээвэрлэгч

Хими цэвэрлэгээ, угаалгын 

үйлчилгээ
Шатахуун түгээх станц

ЗДТГ-ын Аялал жуулчлалын 

алба

Үл хөдлөх хөрөнгийн салбар
Олон улсын төмөр замын 

тээвэрлэгч 
Жижиглэн худалдаа Эрчим хүчний эх үүсвэр Хөдөө аж ахуйн салбар

Цагдаа
Хот хоорондын тээврийн 

үйлчилгээ
Хүлэмжийн аж ахуй Сургалт хөгжлийн байгууллага Барилгын салбар

Эмнэлэг, түргэн тусламж Цэвэр усны хангамж Зах Хүнсний үйлдвэрлэл Гар урлал

Хэвлэл, мэдээлэл, ТВ Харилцаа холбоо
Маркетинг, зар 

сурталчилгааны агентлаг

Аяллын төлөвлөгөө, 

захиалга
Хүртээмж/ Access Байршлын хэрэгсэл Хоолны үйлчилгээ Хүний нөөц

Мотоциклын аялал НИТАЖ Тур оператор
Орон нутгийн агаарын 

тээвэрлэгч
Зочид буудал Ресторан Захирал, Менежер

Эвент арга хэмжээ Түүх, соёлын аялал Онлайн агентлаг Төмөр замын тээвэрлэгч Ресорт Гуанз, цайны газар Мэргэшсэн хөтөч, тайлбарлагч

Астрономи/ Од гараг ширтэх 

аялал

Боловсрол, танин мэдэхүйн 

аялал
Нийтлэгчид

Хот хоорондын тээврийн 

үйлчилгээ
Жуулчны бааз Кафе Тогооч

Шашин, бясалгалын аялал Шувуу ажиглах аялал Аяллын хөтөч Такси компани Дэн буудал Түргэн хоолны газар Зочид буудлын үйлчлэгч

Дугуйн аялал Тэмээн аялал Жуулчны Мэдээллийн Төв Машин түрээслэгч компани Түрээсийн байр, сууц Дэлгүүр Зөөгч

Урамшууллын аялал Элсний аялал
Хувиараа тээврийн хэрэгслээр 

үйлчлэгч жолооч 
Амралтын газар Бэйкэри Бармен

Фото сафари аялал Палеонтологийн аялал Машин засварын газар Гэр түрээслэгчид Катеринг үйлчилгээ Гэр баазын үйлчлэгч

Уул уурхайн аялал Археологийн аялал НИТАЖ Ариун цэврийн өрөө Нягтлан

Байгалийн аялал Жийп машины аялал Дотуур байр Цэвэрлэгч

Түр буудаллах цэг Жолооч

Бүтээгдэхүүн
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Маркетинг сурталчилгааны байгууллага

Хууль, эрх зүйн байгууллага

Банк, санхүү

Нийгмийн байгууллага

Даатгалын үйлчилгээ

Онцгой байдлын алба
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Хавсралт 3. Дорноговь аймаг, Нэмүү өртгийн сүлжээ 

Хүснэгт 12. Дорноговь аймгийн түвшинд нэмүү өртгийн сүлжээ 

Тайлбар: (Шар–бүтээгдэхүүн худалдан авалтын үйл явц, Усан хөх– байгаа үйлчилгээ, Цагаан–байхгүй/бий болгох шаардлагатай үйлчилгээ) 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 

 

Бодлого, төлөвлөлт
Мэдээллийн технологийн 

салбар
Бөөний төв Зам ТХГНутгийн захиргаа

Статистикийн алба
Олон улсын агаарын 

тээвэрлэгч

Хими цэвэрлэгээ, угаалгын 

үйлчилгээ
Шатахуун түгээх станц

ЗДТГ-ын Аялал жуулчлалын 

алба

Үл хөдлөх хөрөнгийн салбар
Олон улсын төмөр замын 

тээвэрлэгч 
Жижиглэн худалдаа Эрчим хүчний эх үүсвэр Хөдөө аж ахуйн салбар

Цагдаа
Хот хоорондын тээврийн 

үйлчилгээ
Хүнсний үйлдвэрлэл Сургалт хөгжлийн байгууллага Барилгын салбар

Эмнэлэг, түргэн тусламж Харилцаа холбоо Хүлэмжийн аж ахуй Зах Гар урлал

Хэвлэл, мэдээлэл, ТВ Цэвэр усны хангамж
Маркетинг, зар 

сурталчилгааны агентлаг

Аяллын төлөвлөгөө, 

захиалга
Хүртээмж/ Access Байршлын хэрэгсэл Хоолны үйлчилгээ Хүний нөөц

Мотоциклын аялал НИТАЖ Тур оператор
Орон нутгийн агаарын 

тээвэрлэгч
Зочид буудал Ресторан Захирал, Менежер

Эвент арга хэмжээ Түүх, соёлын аялал Онлайн агентлаг Төмөр замын тээвэрлэгч Ресорт Гуанз, цайны газар Мэргэшсэн хөтөч, тайлбарлагч

Астрономи/ Од гараг ширтэх 

аялал

Боловсрол, танин мэдэхүйн 

аялал
Нийтлэгчид

Хот хоорондын тээврийн 

үйлчилгээ
Жуулчны бааз Кафе Тогооч

Шашин, бясалгалын аялал Шувуу ажиглах аялал Аяллын хөтөч Такси компани Дэн буудал Түргэн хоолны газар Зочид буудлын үйлчлэгч

Дугуйн аялал Тэмээн аялал Жуулчны Мэдээллийн Төв Машин түрээслэгч компани Түрээсийн байр, сууц Дэлгүүр Зөөгч

Урамшууллын аялал Элсний аялал
Хувиараа тээврийн хэрэгслээр 

үйлчлэгч жолооч 
Амралтын газар Бэйкэри Бармен

Фото сафари аялал Палеонтологийн аялал Машин засварын газар Гэр түрээслэгчид Катеринг үйлчилгээ Гэр баазын үйлчлэгч

Уул уурхайн аялал Археологийн аялал НИТАЖ Ариун цэврийн өрөө Нягтлан

Байгалийн аялал Жийп машины аялал Дотуур байр Цэвэрлэгч

Түр буудаллах цэг Жолооч

Бүтээгдэхүүн
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Маркетинг сурталчилгааны байгууллага

Хууль, эрх зүйн байгууллага

Банк, санхүү

Нийгмийн байгууллага

Даатгалын үйлчилгээ

Онцгой байдлын алба
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Хавсралт 4. Дундговь аймаг, Нэмүү өртгийн сүлжээ 

Хүснэгт 13. Дундговь аймгийн түвшинд нэмүү өртгийн сүлжээ 

Тайлбар: (Шар–бүтээгдэхүүн худалдан авалтын үйл явц, Усан хөх–байгаа үйлчилгээ, Цагаан –байхгүй/бий болгох шаардлагатай үйлчилгээ) 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 

Бодлого, төлөвлөлт
Мэдээллийн технологийн 

салбар

Хими цэвэрлэгээ, угаалгын 

үйлчилгээ
Бөөний төв ТХГНутгийн захиргаа

Статистикийн алба
Олон улсын агаарын 

тээвэрлэгч
Жижиглэн худалдаа Шатахуун түгээх станц

ЗДТГ-ын Аялал жуулчлалын 

алба

Үл хөдлөх хөрөнгийн салбар
Олон улсын төмөр замын 

тээвэрлэгч 
Хүнсний үйлдвэрлэл Эрчим хүчний эх үүсвэр Хөдөө аж ахуйн салбар

Цагдаа
Хот хоорондын тээврийн 

үйлчилгээ
Хүлэмжийн аж ахуй Сургалт хөгжлийн байгууллага Барилгын салбар

Эмнэлэг, түргэн тусламж Зам Цэвэр усны хангамж Зах Гар урлал

Хэвлэл, мэдээлэл, ТВ Харилцаа холбоо
Маркетинг, зар 

сурталчилгааны агентлаг

Аяллын төлөвлөгөө, 

захиалга
Хүртээмж/ Access Байршлын хэрэгсэл Хоолны үйлчилгээ Хүний нөөц

Мотоциклын аялал НИТАЖ Тур оператор
Орон нутгийн агаарын 

тээвэрлэгч
Зочид буудал Ресторан Захирал, Менежер

Эвент арга хэмжээ Түүх, соёлын аялал Онлайн агентлаг Төмөр замын тээвэрлэгч Ресорт Гуанз, цайны газар Мэргэшсэн хөтөч, тайлбарлагч

Астрономи/ Од гараг ширтэх 

аялал

Боловсрол, танин мэдэхүйн 

аялал
Нийтлэгчид

Хот хоорондын тээврийн 

үйлчилгээ
Жуулчны бааз Кафе Тогооч

Шашин, бясалгалын аялал Шувуу ажиглах аялал Аяллын хөтөч Такси компани Дэн буудал Түргэн хоолны газар Зочид буудлын үйлчлэгч

Дугуйн аялал Тэмээн аялал Жуулчны Мэдээллийн Төв Машин түрээслэгч компани Түрээсийн байр, сууц Дэлгүүр Зөөгч

Урамшууллын аялал Элсний аялал Аялал жуулчлалын холбоо
Хувиараа тээврийн хэрэгслээр 

үйлчлэгч жолооч 
Амралтын газар Бэйкэри Бармен

Фото сафари аялал Палеонтологийн аялал Машин засварын газар Гэр түрээслэгчип Катеринг үйлчилгээ Гэр баазын үйлчлэгч

Уул уурхайн аялал Археологийн аялал НИТАЖ Ариун цэврийн өрөө Нягтлан

Байгалийн аялал Жийп машины аялал Дотуур байр Цэвэрлэгч

Түр буудаллах цэг Жолооч

Бүтээгдэхүүн

Ш
у
у
д

 о
р
о
л
ц
о
г
ч
и
д

Ш
у
у
д

 б
у
с
 о
р
о
л
ц
о
г
ч
и
д

Маркетинг сурталчилгааны байгууллага

Хууль, эрх зүйн байгууллага

Банк, санхүү

Нийгмийн байгууллага

Даатгалын үйлчилгээ

Онцгой байдлын алба
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Хавсралт 5: Өмнөговь аймаг, Нэмүү өртгийн сүлжээ 

Хүснэгт 14: Өмнөговь аймгийн түвшинд нэмүү өртгийн сүлжээ  

Ш
у
у
д
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с 
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и
д

 

Маркетинг сурталчилгааны байгууллага Бодлого, төлөвлөлт 
Мэдээллийн 

технологийн салбар 
Бөөний төв Зам 

ТХГНутгийн 

захиргаа 

Хууль, эрх зүйн байгууллага Статистикийн алба 
Олон улсын агаарын 

тээвэрлэгч 

Хими цэвэрлэгээ, 

угаалгын 

үйлчилгээ 

Шатахуун түгээх 

станц 

ЗДТГ-ын Аялал 

жуулчлалын алба 

Банк, санхүү 
Үл хөдлөх 

хөрөнгийн салбар 

Олон улсын төмөр 

замын тээвэрлэгч  

Жижиглэн 

худалдаа 

Эрчим хүчний эх 

үүсвэр 

Хөдөө аж ахуйн 

салбар 

Нийгмийн байгууллага Цагдаа 
Хот хоорондын 

тээврийн үйлчилгээ 

Хүнсний 

үйлдвэрлэл 

Сургалт 

хөгжлийн 

байгууллага 

Барилгын салбар 

Даатгалын үйлчилгээ 
Эмнэлэг, түргэн 

тусламж 

Маркетинг, зар 

сурталчилгааны 

агентлаг 

Хүлэмжийн аж 

ахуй 

Цэвэр усны 

хангамж 
Гар урлал 

Онцгой байдлын алба 
Хэвлэл, мэдээлэл, 

ТВ 
Харилцаа холбоо Зах     

Бүтээгдэхүүн 

Аяллын 

төлөвлөгөө, 

захиалга 

Хүртээмж/ Access 
Байршлын 

хэрэгсэл 

Хоолны 

үйлчилгээ 
Хүний нөөц 

Ш
у

у
д

 о
р

о
л

ц
о

г
ч

и
д

 

Мотоциклын 

аялал 
НИТАЖ Тур оператор 

Орон нутгийн агаарын 

тээвэрлэгч 
Зочид буудал Ресторан Захирал, Менежер 

Эвент арга хэмжээ Түүх, соёлын аялал Онлайн агентлаг Төмөр замын тээвэрлэгч Ресорт 
Гуанз, цайны 

газар 

Мэргэшсэн хөтөч, 

тайлбарлагч 

Астрономи/ Од 

гараг ширтэх 

аялал 

Боловсрол, танин 

мэдэхүйн аялал 
Нийтлэгчид 

Хот хоорондын 

тээврийн үйлчилгээ 
Жуулчны бааз Кафе Тогооч 

Шашин, 

бясалгалын аялал 

Шувуу ажиглах 

аялал 
Аяллын хөтөч Такси компани Дэн буудал 

Түргэн хоолны 

газар 

Зочид буудлын 

үйлчлэгч 

Дугуйн аялал Тэмээн аялал 
Жуулчны 

Мэдээллийн Төв 

Машин түрээслэгч 

компани 

Түрээсийн байр, 

сууц 
Дэлгүүр Зөөгч 

Урамшууллын 

аялал 
Элсний аялал 

 “Гайхамшигт Говь” 

Аялал жуулчлалын 

холбоо 

Хувиараа тээврийн 

хэрэгслээр үйлчлэгч 

жолооч  

Амралтын газар Бэйкэри Бармен 
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Фото сафари 

аялал 

Палеонтологийн 

аялал 
  Машин засварын газар Гэр түрээслэгчид 

Катеринг 

үйлчилгээ 

Гэр баазын 

үйлчлэгч 

Уул уурхайн 

аялал 
Археологийн аялал     НИТАЖ 

Ариун цэврийн 

өрөө  
Нягтлан 

Байгалийн аялал 
Жийп машины 

аялал 
   Дотуур байр   Цэвэрлэгч 

      Түр буудаллах цэг    Жолооч 

Тайлбар:(Шар–бүтээгдэхүүн худалдан авалтын үйл явц, Усан хөх–байгаа үйлчилгээ, Цагаан–байхгүй/бий болгох шаардлагатай үйлчилгээ) 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 
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Хавсралт 6: БОАЖЯ, 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

Хүснэгт 15: БОАЖЯ, АЖБЗГ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

З
о

р
и

л
т
ы

н
 

д
у

г
а

а
р

 

/З
Г

Ү
А

Х
/ ЗГҮАХ-т 

тусгагдсан 2019 

оны хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрэх үр дүн 
Хугацаа 

/сар 

Хариуцах 

газар, 

хэлтэс 

 Хамтрах 

газар, 

хэлтэс 

Зарцуулах төсөвийн 

эх үүсвэр, төсөв 

/сая.төг/ 

Эх үүсвэр 
 төсөв, 

мян.төг  

4.4.1.1 

Аялал жуулчлалын 

тухай хуулийн 

шинэчилсэн 

найруулгын төслийг 

эцэслэн 

боловсруулах 

Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн 

боловсруулах 

Засгийн газрын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж, УИХ-д өргөн 

мэдүүлсэн байна.  

1-3-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

4.4.1. 

Аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх эрх зүйн 

орчинг бүрдүүлэх, 

олон улсын аялал 

жуулчлалын 

сүлжээнд нэгдэх, 

бүтээгдэхүүн, дэд 

бүтцийг хөгжүүлэх, 

үйлчилгээний 

чанарыг сайжруулах 

цогц бодлого 

хэрэгжүүлнэ. 

Усан аяллын журам боловсруулах 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

сайд, Зам тээврийн хөгжлийн 

сайдын хамтарсан тушаалаар 

батлуулсан байна.  

1-3-р 

улиралд 
АЖБЗГ ЗХТЯам АЖХ   

Хятад хэлийг Дэлхийн аялал жуулчлалын 

байгууллагын албан ёсны хэлний жагсаалтад 

оруулах тухай Дэлхийн аялал жуулчлалын 

байгууллагын дүрмийн 38 дугаар зүйлд 

оруулах нэмэлтийг соёрхон батлах тухай 

хуулийн төслийг УИХ-аар хэлэлцүүлэх 

Хуулийн төслийг боловсруулж, 

Засгийн газрын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж, УИХ-д өргөн 

мэдүүлсэн байна. 

1-р 

улиралд 
АЖБЗГ       

Аялал жуулчлалын байгууллагын ангилал 

тогтоох журмыг шинэчлэн боловсруулж, 

батлуулан хэрэгжилтийг хангуулах 

Журмыг шинэчлэн боловсруулж, 

батлуулсан байна. 

1-р 

улиралд 
АЖБЗГ       

Зочид буудлын зэрэглэл тогтоох стандартыг 

шинэчлэн боловсруулж батлуулах  

Стандартыг батлуулж, сурталчлан 

таниулах ажлыг эхлүүлсэн байна.  

2-р 

улиралд 
АЖБЗГ ЦТХОҮХ     

“Жуулчны бааз, амралтын газар, гэр 

буудлын стандартыг шинэчлэн боловсруулж 

батлуулах   

Стандартыг батлуулж, сурталчлан 

таниулах ажлыг эхлүүлсэн байна. 

1-2-р 

улиралд 
АЖБЗГ ЦТХОҮХ     

Зочид буудал, жуулчны баазын зэрэглэл 

тогтоох журмыг шинэчлэн боловсруулан 

батлуулах  

Журмыг Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын сайдаар батлуулсан 

байна. 

1-2-р 

улиралд 
АЖБЗГ ЦТХОҮХ     

Үйлчилгээний стандартуудыг олон улсын 

жишигт нийцүүлэн шинээр боловсруулж, 

батлуулах 

2 стандартыг шинээр боловсруулж, 

батлуулсан байна. 

1-3-р 

улиралд 
АЖБЗГ ЦТХОҮХ АЖХ   
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Нийслэл болон орон нутгийн хэмжээнд 

зочид буудал, жуулчны баазад зэрэглэл 

тогтоох ажлыг зохион байгуулах 

Нийслэл болон орон нутгийн 

хэмжээнд зэрэглэл тогтоох ажлыг 

зохион байгуулсан байна.  

2-3-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

Шинээр ашиглалтанд орох олон улсын нисэх 

онгоцны буудалд аялал жуулчлалын 

мэдээллийн төв байгуулах  

Мэдээллийн төв байгуулагдсан 

байна.  

3-4-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

Аймаг орон нутаг, мэргэжлийн холбоод, 

аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж 

ахуй нэгжүүдэд аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн шинээр бий болгох,  

бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ өргөжүүлэх, 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх  

Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээг хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлж, үйлчилгээний чанар, нэр 

төрлийг сайжруулж, нэмэгдүүлсэн 

байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

www.travelhubmongolia.com  аялал 

жуулчлалын цахим хүний нөөцийн 

мэдээллийн санг хөгжүүлэх, салбарын хүний 

нөөцийн мэдээллийг бүрэн оруулах 

www.travelhubmongolia.com аялал 

жуулчлалын цахим хүний нөөцийн 

мэдээллийн санг хөгжүүлж, 15 мянга 

гаруй ажилчдын мэдээллийг санд 

оруулсан байна. 

1-2-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

4.4.1.3 

Хурдан бооцоот 

уралдааны тухай 

хуулийн төслийг 

боловсруулж, 

батлуулах  

Хурдан морины бооцоот уралдааны тухай 

хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулах 

Засгийн газрын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж, УИХ-д өргөн 

мэдүүлсэн байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

4.4.1.4 

Аялал жуулчлалын 

үндэсний 

хөтөлбөрийн 

нэгдүгээр үе шатны 

хэрэгжилтийг 

хангах 

Аялал жуулчлалын эвент арга 

хэмжээнүүдийг зохион байгуулах  

Аялал жуулчлалын 15-20 орчим 

эвент арга хэмжээнүүдийг 

батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 

зохион байгуулсан байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

"Улаанбаатур” аялал жуулчлалын үзэсгэлэн 

зохион байгуулах  

Үзэсгэлэнг зохион байгуулсан 

байна. 
6 сард АЖБЗГ   АЖХ   

Тогтвортой аялал жуулчлал, цахим аялал 

жуулчлалыг болон бусад улсын хэмжээний 

хурал, зөвлөгөөн зохион байгуулах  

Тогтвортой аялал жуулчлал, цахим 

аялал жуулчлалыг болон бусад 

улсын хэмжээний хурал, 

зөвлөгөөнийг амжилттай зохион 

байгуулсан байна.  

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай 

хамтран ажиллаж, салбарын мэдээллийг 

олон нийтэд түгээх   

Аялал жуулчлалын салбартай 

холбоотой мэдээ мэдээллийг олон 

нийтийн хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр өргөнөөр сурталчилсан 

байна.  

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   
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4.4.1.5 

Олон улсын аялал 

жуулчлалын сүлжээ 

байгууллагуудад 

нэгдэж, гадаад 

хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэх 

НҮБ-ын ДАЖБ-ын Аялал жуулчлалын ёс 

зүйн дүрмийг жуулчдад таниулах, 

жуулчлалын гол бүс нутгуудад мөрдүүлэх 

Аялал жуулчлалын ёс зүйн дүрмийн 

талаарх танилцуулга, тараах 

материалыг хэвлэн гаргаж, аялал 

жуулчлалын бүс нутгуудад 

байршуулсан байна.  

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

НҮБ-ын ДАЖБ-ын Ерөнхий ассемблей 

болон бусад олон улсын болон бүс нутгийн 

хурал, зөвлөгөөнд оролцох 

НҮБ-ын ДАЖБ-ын Ерөнхий  

ассамблей болон бусад олон улсын 

болон бүс нутгийн хурал, 

зөвлөгөөнд оролцсон байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

Их Түмэн голын санаачилга төслийн Аялал 

жуулчлалын удирдах зөвлөлийн 

хуралдааныг Монгол Улсад зохион 

байгуулах  

Их Түмэн голын санаачилга төслийн 

Аялал жуулчлалын удирдах 

зөвлөлийн хуралдааныг Монгол 

Улсад зохион байгуулсан байна. 

2-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

4.4.2 

Үндэсний зан 

заншил, уламжлалт, 

түүх, соёл, унаган 

байгаль 

нүүдэлчдийн ахуйг 

түшиглэсэн аялал 

жуулчлалыг 

эрчимтэй хөгжүүлж, 

нийслэл, аймаг, бүс 

нутгийн онцлогт 

тохирсон аялал 

жуулчлалын дэд 

хөтөлбөр 

боловсруулж 

хэрэгжүүлнэ. 

Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай 

газар нутагт аялал жуулчлалын чиглэлээр 

үйл ажиллагаа эрхэлж буй завьчдад 

аюулгүйн ажиллагааны чиглэлээр сургалт 

зохион байгуулах 

Хөвсгөлийн улсын тусгай 

хамгаалалттай газар нутагт аялал 

жуулчлалын чиглэлээр үйл 

ажиллагаа эрхэлж буй завьчдад 

аюулгүйн ажиллагааны чиглэлээр 

сургалтыг 2019 оны 6-7 сард зохион 

байгуулсан байна. 

3-р 

улиралд 
АЖБЗГ ТХНУГ АЖХ   

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт үйл 

ажиллагаа эрхэлж байгаа аялал жуулчлалын 

аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хяналт 

шалгалт хийх  

300 гаруй аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад холбогдох хууль, 

дүрэм, журам, стандартыг 

мөрдүүлэх чиглээр шалгалт хийсэн 

байна. 

2-3-р 

улиралд 
АЖБЗГ ТХНУГ АЖХ   

Хөвсгөл нууран дахь усан аялалд хяналт 

тавих 1ш усан завиар Ханх сумын байгаль 

хамгаалагчдыг хангах  

Ханх-Хатгал чиглэлд тасралтгүй 7-8 

цаг тээвэрлэх хүчин чадалтай 1ш 

усан завиар байгаль хамгаалагчдыг 

хангасан байна.  

2-3-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

4.4.2.1 

Аялал жуулчлалын 

бүс нутгуудын 

онцогт тулгуурлан 

аялал жуулчлалын 

дэд хөтөлбөр 

Аялал жуулчлалын бүсчилсэн хөгжлийн 

төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах 

4-5 бүсийн аялал жуулчлалын 

хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, 

батлуулсан байна.  

2-4-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

Аялал жуулчлалын бүсчилсэн хурал, 

зөвлөгөөнүүдийг зохион байгуулах  

4-5 бүсийн зөвлөгөөнийг зохион 

байгуулсан байна 
Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   
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боловсруулж, 

бүсчлэн хөгжүүлэх  
Зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн 10-12 

сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, /7 

мэргэжил, хөтөч, жолооч, менежер болон 

орон нутгийн иргэдэд мэргэшүүлэх болон 

мэргэжил олгох сургалтыг/ 5 бүс болон 

Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотуудад 

сургалт зохион байгуулах 

13-15 мянган иргэдийг сургалтанд 

хамруулж, гэрчилгээжүүлж, 

гэрчилгээ авсан иргэдийг 

www.travelhubmongolia.com  аялал 

жуулчлалын цахим хүний нөөцийн        

мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

4.4.3.1 

Бүс нутгийн 

онцлогийг 

илэрхийлсэн аялал 

жуулчлалын үзмэр 

цогцолборыг төр 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл, гадаад 

дотоодын хөрөнгө 

оруулалтаар барьж 

байгуулахыг дэмжих 

“Мянганы суут хүн Их Эзэн Чингис” түүхэн 

аялал жуулчлалын үндэсний парк байгуулах 

ТЭЗҮ боловсруулах 

“Мянганы суут хүн Их Эзэн Чингис” 

түүхэн аялал жуулчлалын үндэсний 

парк байгуулах ТЭЗҮ боловсруулсан 

байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   
Улсын 

төсөв 
  

  

Манзуширын хийдийн түүхэн дурсгалт 

цогцолбор, соёл шашин, аялал жуулчлалын 

төв болгох ТЭЗҮ боловсруулах 

Манзуширын хийдийн түүхэн 

дурсгалт цогцолбор, соёл шашин, 

аялал жуулчлалын төв болгох ТЭЗҮ 

боловсруулсан байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   
Улсын 

төсөв 
  

  

Хөвсгөл болон Хэнтий аймагт нутгийн 

иргэдэд түшиглэсэн тогтвортой аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх 

Төслийг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл 

ажлыг хангасан байна. 
Жилдээ АЖБЗГ   

Улсын 

төсөв 
  

  

Хэнтий аймгийн Биндэр сумын нутагт “Их 

Монгол Улс Монголын эзэнт гүрэн” 

цогцолборын барилгын ажлыг эхлүүлэх 

Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 

нутагт “Их Монгол Улс Монголын 

эзэнт гүрэн” цогцолборын барилгын 

ажлыг эхлүүлсэн байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   
Улсын 

төсөв 
  

Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутагт 

“Хүлэгбаатар Боорчи-Андлалын өргөө”-ний 

барилгын ажлыг эхлүүлэх 

Хэнтий аймгийн Батноров сумын 

нутагт “Хүлэгбаатар Боорчи-

Андлалын өргөө”-ний барилгын 

ажлыг эхлүүлсэн байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   
Улсын 

төсөв 
  

Увс, Баянхонгор, Сэлэнгэ аймгуудад 

“Тогтвортой аялал жуулчлал-Хүртээмжтэй 

эдийн засаг” төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлж, хамтарч ажиллах 

Увс, Баянхонгор, Сэлэнгэ аймгуудад 

“Тогтвортой аялал жуулчлал-

Хүртээмжтэй эдийн засаг” төслийг 

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, 

хамтарч ажилласан байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   ОУБ   

4.4.3.2 

Жуулчдад зориулсан 

бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээг бий 

болгох  

Хархорин хотын 800 жилийн ойг угтаж Хар 

балгасын археологийн олдворыг сэргээн 

засварлаж, аялал жуулчлалын үзмэр болгох 

Олдворуудыг сэргээн завсарлаж, 

аялал жуулчлалын үзмэр болгосон 

байна.  

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

Горхи Тэрэлжийн Байгалийн цогцолборт 

газрыг аялал жуулчлалын жишиг зорин очих 

газар болгон хөгжүүлэх  

Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, 

тохижилтын ажил хийгдсэн байна.   
Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

Жуулчдын хамгийн их зорин очдог газарт 

жуулчдад зориулсан үзвэр, тоглолтуудыг 

зохион байгуулах задгай театр байгуулах  

Жуулчлалын оргил улирлын үед 

задгай театрыг нээж ажиллуулсан 

байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   
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Боржигон наадмыг Говьсүмбэр аймагт 

зохион байгуулах 

Боржигон наадмын зохион 

байгуулалт, цар хүрээг өндөр 

түвшинд зохион байгуулж,  олон 

нийтэд сурталчлан таниулсан байна. 

2-3-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

Шашны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

судалгаа хийж, төлөвлөгөө боловсруулах  

Шашны аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх судалгаа хийж, 

төлөвлөгөө боловсруулсан байна. 

2-3-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

Дорноговь аймгийн Өвгөн суваргыг 

түшиглэсэн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг бий болгож, хөгжүүлэх 

Шашны аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх судалгаа хийж, 

төлөвлөгөө боловсруулсан байна. 

2-3-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

Амарбаясгалант, Онги болон бусад жуулчин 

олноор зорьж очдог сүм, хийдүүдийн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах 

Амарбаясгалант, Онги болон бусад 

жуулчин олноор зорьж очдог сүм, 

хийдүүдийн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг сайжруулсан байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

Жуулчдад зориулсан 1 өдрийн урлагийн 

хөтөлбөр бий болгох 

Жуулчдад зориулсан 1 өдрийн 

хөтөлбөрийг Үндэсний их баяр 

наадмын хөтөлбөрт тусгаж, зохион 

байгуулсан байна.  

3-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

2019.07.13-ны өдөр Хүй долоон худагт 

жуулчдад зориулсан арга хэмжээ зохион 

байгуулах   

2019.07.13-ны өдөр Хүй долоон 

худагт жуулчдад зориулсан арга 

хэмжээг зохион байгуулсан байна. 

3-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

Аялал жуулчлалын салбарын 65 жилийн ойг 

тэмдэглэх төлөвлөгөө батлуулж, 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах 

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 

Аялал жуулчлалын салбарын 65 

жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлж, 

үйл ажиллагаагаа сурталчилсан 

байна.  

2-3-р 

улиралд  
АЖБЗГ   АЖХ   

4.4.4.1 

Монгол улсын аялал 

жуулчлалын 

бүтээгдэхүүнийг 

олон улсад 

сурталчлах, 

маркетингийн үйл 

ажиллагааг үе 

шаттайгаар зохион 

байгуулах 

Бүгд Найрамдах Швейцари Улсын нийслэл 

Цюрих хотноо зохион байгуулагдах 

“ФЕСБО-2018” олон улсын аялал 

жуулчлалын үзэсгэлэнд түнш орноор 

оролцож, Монгол Улсыг нэгдсэн 

бодлоготойгоор сурталчлах 

Үзэсгэлэнд “Түнш орон”-оор 

оролцох төлөвлөгөө боловсруулж, 

хэрэгжилтийг ханган, тус улсын 300 

гаруй өрхөд хэвлэмэл сурталчилгааг, 

хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр 

дамжуулан Монгол орны 

сурталчилгааг тус тус хүргэсэн 

байна. 

1 сард АЖБЗГ   АЖХ   

Гадаад сурталчилгааны зурган болон видео 

контентыг шинээр боловсруулах,  

сурталчилгааны материалууд хэвлүүлэх 

Монгол Улсыг зорилтот зах зээлд 

сурталчлах видео болон зурган 

контентын сантай болсон байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

БНТурк-Станбул хотод зохион байгуулагдах 

“ЭМИТТ” олон улсын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион байгуулалттай 

оролцож, Монгол Улсыг сурталчлах 

Үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 

байгууллагуудыг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар оролцуулж,  

Монгол Улсыг сурталчилсан байна.  

1 сард АЖБЗГ   АЖХ   
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ХБНГУ-Берлин хотод зохион байгуулагдах 

“АЙ ТИ БИ БЕРЛИН” олон улсын аялал 

жуулчлалын үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион 

байгуулалттай оролцож, Монгол Улсыг 

сурталчлах 

Үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 

байгууллагуудыг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар оролцуулж,  

Монгол Улсыг сурталчилсан байна. 

3 сард АЖБЗГ   АЖХ   

БНХАУ-Бээжин хотод зохион байгуулагдах 

“КОТТМ” олон улсын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион байгуулалттай 

оролцож, Монгол Улсыг сурталчлах 

Үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 

байгууллагуудыг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар оролцуулж,  

Монгол Улсыг сурталчилсан байна 

4 сард АЖБЗГ   АЖХ   

БНХАУ-Шанхай хотод зохион байгуулагдах 

“СИТТМ” олон улсын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион байгуулалттай 

оролцож, Монгол Улсыг сурталчлах 

Үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 

байгууллагуудыг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар оролцуулж,  

Монгол Улсыг сурталчилсан байна. 

11 сард АЖБЗГ   АЖХ   

ОХУ-Москва хотод зохион байгуулагдах 

”МИТТ” олон улсын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион байгуулалттай 

оролцож, Монгол Улсыг сурталчлах 

Үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 

байгууллагуудыг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар оролцуулж,  

Монгол Улсыг сурталчилсан байна 

4 сард АЖБЗГ   АЖХ   

ОХУ-Эрхүү хотод зохион байгуулагдах 

“Байкалтур” олон улсын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион байгуулалттай 

оролцож, Монгол Улсыг сурталчлах 

Үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 

байгууллагуудыг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар оролцуулж,  

Монгол Улсыг сурталчилсан байна. 

3 сард АЖБЗГ   АЖХ   

ОХУ-Новосибирск хотод зохион 

байгуулагдах “СИТТ” олон улсын аялал 

жуулчлалын үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион 

байгуулалттай оролцож, Монгол Улсыг 

сурталчлах 

Үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 

байгууллагуудыг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар оролцуулж,  

Монгол Улсыг сурталчилсан байна. 

4 сард АЖБЗГ   АЖХ   

БНСУ-Сөүл хотод зохион байгуулагдах 

“КОТФА” олон улсын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион байгуулалттай 

оролцож, Монгол Улсыг сурталчлах 

БНСУ-Сөүл хотод зохион 

байгуулагдах “КОТФА” олон улсын 

аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд 

нэгдсэн зохион байгуулалттай 

оролцож, Монгол Улсыг сурталчлах 

6 сард АЖБЗГ   АЖХ   

Хонконг улсад зохион байгуулагдах олон 

улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд нэгдсэн 

зохион байгуулалттай оролцож, Монгол 

Улсыг сурталчлах 

Хонконг улсад зохион байгуулагдах 

олон улсын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион 

байгуулалттай оролцож, Монгол 

Улсыг сурталчлах 

6 сард АЖБЗГ   АЖХ   

Япон-Осака хотод зохион байгуулагдах 

“Жата” олон улсын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион байгуулалттай 

оролцож, Монгол Улсыг сурталчлах 

Үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 

байгууллагуудыг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар оролцуулж,  

Монгол Улсыг сурталчилсан байна. 

9 сард АЖБЗГ   АЖХ   
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БНФУ-Парис хотод зохион байгуулагдах 

“Топ реза” олон улсын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион байгуулалттай 

оролцож, Монгол Улсыг сурталчлах 

Үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 

байгууллагуудыг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар оролцуулж,  

Монгол улсыг сурталчилсан байна. 

9 сард АЖБЗГ   АЖХ   

ИБУИНВУ-Лондон хотод  зохион 

байгуулагдах  “Даблю Ти Эм” олон улсын 

аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцож, 

Монгол Улсыг сурталчлах 

Үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 

байгууллагуудыг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар оролцуулж,  

Монгол улсыг сурталчилсан байна. 

11 сард АЖБЗГ   АЖХ   

Тайванийн “Ай Ти Эф” олон улсын аялал 

жуулчлалын үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион 

байгуулалттай оролцож, Монгол Улсыг 

сурталчлах 

Үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 

байгууллагуудыг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар оролцуулж,  

Монгол улсыг сурталчилсан байна. 

11 сард АЖБЗГ   АЖХ   

Голлох зах зээлийн орнуудын аяллын 

блоггер болон хэвлэл мэдээллийн 

төлөөллийг Монгол Улсаар аялуулж, 

нэвтрүүлэг, нийтлэл бэлтгэн, олон нийтэд 

түгээх 

Аяллын блоггер болон хэвлэл 

мэдээллийн төлөөллийг Монгол 

улсад аялах ажлыг зохион байгуулж, 

нэвтрүүлэг нийтлэл бэлтгүүлэн, 

олон нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслээр түгээсэн байна.  

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

Жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх боломжтой зах 

зээлийн орнуудад Монголын аялал 

жуулчлалын компаниудыг тухайн зах 

зээлийн томоохон компаниудтай хамтран 

ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлуудыг 

зохион байгуулах 

Олон улсын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэн, олон улсын хурал 

зөвлөгөөний үеэр аялал жуулчлалын 

компаниудын хамтарсан уулзалт 

зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан 

байна.  

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

Монгол улсын сурталчлах хүрээнд 

What3Words цахим хаягжилтын 

байгууллагатай хамтран аялал жуулчлалын 

зорин очих газрыг хаягжуулах  

Олон улсын аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэн, олон улсын хурал 

зөвлөгөөний үеэр аялал жуулчлалын 

компаниудын хамтарсан уулзалт 

зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан 

байна.  

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

Цахим аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зөвлөх 

үйлчилгээг олон улсад тэргүүлэх 

технологийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх 

Олон улсад тэргүүлэх аялал 

жуулчлалын технологийн 

компаниудаар бахим аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх зөвлөх 

үйлчилгээг гүйцэтгүүлсэн байна.  

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

www.mongolia.travel Монгол Улсын Аялал 

жуулчлалын нэгдсэн цахим платформыг бий 

болгох, хөгжүүлэх  

www.mongolia.travel Монгол Улсын 

Аялал жуулчлалын нэгдсэн цахим 

платформыг шинээр бий болгосон 

байна.  

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   
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Жуулчдад зориулсан Хөтөч гар утасны 

аппликейшн бий болгох 

Олон улсын жишигт нийцсэн гар 

утасны хөтөч аппликейшн бий 

болсон байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

Аялал жуулчлалын салбарын “e-library” 

буюу цахим номын сан бий болгох 

Цахим аялал жуулчлалын номын 

санг бий болгож, судалгаа 

шинжилгээний ажлуудыг цахим 

хувилбараар байршуулсан байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

4.4.4.2 

Аялал жуулчлалын 

улирлын хамаарлыг 

бууруулахад 

чиглэсэн 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг 

хөгжүүлэх  

Аялал жуулчлалын улирлын хамаарлыг 

бууруулах стратеги төлөвлөгөө 

боловсруулах  

Гадаадын олон улсын зөвлөх багтай 

хамтарч стратеги төлөвлөгөөг 

боловсруулж, батлуулсан байна.   

2-3 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

Ай Ти Эм, ХОРЕКО аялал жуулчлалын 

үзэсгэлэнг зохион байгуулах  

Ай Ти Эм, ХОРЕКО аялал 

жуулчлалын үзэсгэлэнг зохион 

байгуулсан байна.  

1-р 

улиралд 
    АЖХ   

Нүүдэлчдийн өвлийн наадам арга хэмжээний 

хүрээнд Хөвсгөл аймагт Мөсний баяр, 

Улаанбаатар хотод Бүргэдийн баяр, 

Өмнөговь аймагт Тэмээний баярыг зохион 

байгуулах 

Өвлийн улиралд зохион 

байгуулагдах эвент арга хэмжээг 

чанарын өндөр түвшинд зохион 

байгуулж, гадаад, дотоодын 20 гаруй 

мянган иргэдийг хамруулсан байна. 

1-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

4.4.4.3 

Хөрш орнуудтай 

хил орчмын аялал 

жуулчлалыг 

хөгжүүлэх 

чиглэлээр хамтран 

ажиллаж, аяллын 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээ, маршрут 

хөгжүүлэх  

Газрын 23 боомтуудыг жуулчдад зориулан 

тохицуулах, шаардлагатай мэдээллээр хангах 

нөхцөлийг бүрдүүлэх 

23 боомтод тохижилтын ажлуудыг 

гүйцэтгэсэн байна.  
Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

Дорнод аймагт хил орчмын аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх  

Дорнод аймгийн Буйр нуур орчимд 

жуулчин хүлээж авах хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлсэн байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

4.4.4.4 

Нүүдлийн соёл, 

аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх 

төлөвлөгөө 

боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх  

Нүүдлийн соёлын аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх төлөвлөгөөг БОАЖСайдын 

тушаалаар батлуулах 

Төлөвлөгөөг боловсруулж, сайдын 

тушаалаар батлуулсан байна. 

1-р 

улиралд 
АЖБЗГ       

4.4.5.1 

Аялал жуулчлалын 

гол чиглэлийн дагуу 

зогсоол, 

үйлчилгээний төв, 

ариун цэврийн 

байгууламжийн 

ТЭЗҮ, зураг төсвийг 

Жуулчид гол зорих газруудад ариун цэврийн 

газар байгуулах 

Богдхан ууланд Ариун цэврийн 

газар барьж байгуулсан байна.   
Жилдээ АЖБЗГ ЦТХОҮХ АЖХ   

Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн авто зам 

дагуу түр буудаллах цэг байгуулах ажлын 

хүрээнд Агуй хад үйлчилгээний жишиг 

цогцолбор барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх  

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн 

хүрээнд үйлчилгээний цогцолборыг 

барьж байгуулах ажлыг эхлүүлсэн 

байна.  

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   
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олон улсын 

стандартад 

нийцүүлж, 

боловсруулж, 

байгуулах   

Гадаад, дотоодын жуулчид олноор зорин 

очиж буй газар нутгуудад /Хан-Хэнтийн 

ТХГН, Хорго-Тэрхийн ТХГН, Хөгнө-Тарнын 

ТХГН, Дундговийн Эх газрын чулуу  болон 

бусад/ нэгдсэн отоглох цэг, тэмдэг, 

тэмдэглэгээ, мэдээллийн самбар, хогийн цэг, 

ариун цэврийн газар байгуулах 

Хан-Хэнтийн ТХГН, Хорго-Тэрхийн 

ТХГН, Хөгнө-Тарнын ТХГН, 

Дундговийн Эх газрын чулуу болон 

бусад нэгдсэн отоглох цэг, тэмдэг, 

тэмдэглэгээ, мэдээллийн самбар, 

хогийн цэг, ариун цэврийн газар 

байгуулсан байна.  

2-4-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

4.4.6 

Олон улсын аялал 

жуулчлалын 

салбарын хөгжлийн 

чиг хандлага, 

туршлага, 

стандартыг 

нэвтрүүлэх, 

нутагшуулах, олон 

талт төсөл, хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх чиг 

үүрэг бүхий 

судалгаа 

шинжилгээний орон 

тооны бус зөвлөл, 

нэгжийг байгуулна 

Дэлхийн тогтвортой аялал жуулчлалын 

зөвлөлийн дэмжлэгтэйгээр тогтвортой аялал 

жуулчлалын шалгуур үзүүлэлтүүдийг 

нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх  

Тогтвортой аялал жуулчлалын 

шалгуур үзүүлэлтийг нэвтрүүлэх 

/зочид буудал, жуулчны бааз, зорин 

очих газар, туроператор/ ажлыг 

эхлүүлнэ.  

Жилдээ АЖБЗГ       

Аялал жуулчлалын боловсрол, судалгаагаар 

дэлхийд тэргүүлэгч Их, дээд сургуулиуд, 

мэргэжлийн болон судалгааны 

байгууллагууд, мэргэжилтнүүдтэй  хамтран 

сургалт, судалгааны ажлуудыг зохион 

байгуулах 

10 гаруй сургалтыг дэлхийд 

тэргүүлэгч сургуулиуд, 

судлаачидтай хамтран зохион 

байгуулж, 2-3 мянга гаруй салбарын 

мэргэжилтнүүдийг хамруулсан 

байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын 

байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Аялал 

жуулчлалын тандан судалгааны төв 

байгуулж, судлаачдыг бэлтгэх, аялал 

жуулчлалын судалгаа, шинжилгээний 

түвшинг олон улсын жишигт нийцүүлэх 

замаар судалгаанд үндэслэсэн төлөвлөлт 

хийх тогтолцоог бүрдүүлэх 

НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын 

байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Аялал 

жуулчлалын тандан судалгааны 

төвийг Монгол улсад байгуулж, 

судлаачдыг бэлтгэж эхэлсэн байна.  

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

ҮСХ-той хамтран ДАЖБ-ын дэмжлэгтэйгээр 

статистик тооцоолох Аялал жуулчлалын 

дагуул дансны аргыг нэвтрүүлэх 

ҮСХ-той хамтран ДАЖБ-ын 

дэмжлэгтэйгээр статистик 

тооцоолох Аялал жуулчлалын 

дагуул дансны аргыг нэвтрүүлсэн 

байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

4.4.6.2 

Торгоны зам, Цайны 

зам зэрэг аялал 

жуулчлалын бренд 

бүтээгдэхүүн 

хөгжүүлэх 

Монгол, Орос, Хятад гурван улсын Аялал 

жуулчлалын сайд нарын 4-р хуралдаанд 

оролцох 

БНХАУ-д зохион байгуулагдах 

Монгол, Орос, Хятад гурван улсын 

Аялал жуулчлалын сайд нарын 4-р 

хуралдаанд оролцсон байна.  

2-3-р 

улиралд 
АЖБЗГ   АЖХ   

Торгоны зам, Цайны замын аялал 

жуулчлалын судалгаа хийж, хил дамнасан 

аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн бий 

болгох 

Торгоны зам, Цайны замын аялал 

жуулчлалын судалгаа хийж, хил 

дамнасан аялал жуулчлалын шинэ 

бүтээгдэхүүн бий болгосон байна. 

Жилдээ АЖБЗГ   АЖХ   

Эх сурвалж: Судалгааны баг 


