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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

ААНБ        Аж ахуй, нэгж байгууллага

АНЗД        Аймаг, нийслэлийн засаг дарга

АНЗДТГ    Аймаг, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар

АЖБЗГ      Аялал жуулчлалын бодлого зохицуулалтын газар

АЖХТ        Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв

БОАЖЯ     Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

БОАЖГ     Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

БХБЯ        Барилга, хот байгуулалтын яам

БШУЯ        Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

ГХЯ        Гадаад харилцааны яам

ДАЖБ        Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллага

ДАЖӨЧИ     Дэлхийн аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварын индекс

ЗГ          Засгийн газар

ЗГХЭГ       Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар

ЗТХЯ         Зам тээврийн хөгжлийн яам

НҮБХХ      Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр

ОУБ          Олон улсын байгууллага

ОНТ          Орон нутгийн төсөв

СЯ         Сангийн яам

СоЯ        Соёлын яам

ТЕЗ        Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

УИХ          Улсын их хурал

УТ          Улсын төсөв

УТҮГ         Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар

ХНХЯ        Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яам

ТББ        Төрийн бус байгууллага

ТХХТ         Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл

ТӨААТҮГ  Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар

ЭМЯ          Эрүүл мэндийн яам

©   Photo by Bayar .B



Өмнөх үг /ТӨСӨЛ/

ТАНИЛЦУУЛГА

Байгаль Орчин, Аялал 
Жуулчлалын Яамны сайд 
Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

Аялал жуулчлалыг сэргээх стратегийн төлөвлөгөөний 
гол зорилго нь дэлхий дахинд тархсан  “Ковид-19” 
цар тахлын дэгдэлтээс Монголын аялал жуулчлалын 
салбарт үүссэн нөхцөл байдал, сөрөг нөлөөлөлд 
дүн шинжилгээ хийж, салбарыг богино хугацаанд 
эргэн сэргээх стратегийг бодлогын түвшинд авч 
хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааны хамт төлөвлөх явдал 
юм.

Дэлхий дахинд аялал жуулчлалын салбар эрчимтэй 
хөгжиж, 2019 оны байдлаар нийт экспортын 7 хувь 
(1,6 их наяд ам.доллар), үйлчилгээний экспортын 30 
хувийг тус тус бүрдүүлж, ажил эрхэлж байгаа 10 хүн 
тутмын 1 нь тус салбарт ажлын байраар хангагдаж, 
шинээр бий болж байгаа 5 ажлын байр тутмын 1 нь 
аялал жуулчлалын салбарт бий болжээ.

НҮБ-ын ДАЖБ-аас гаргасан статистик мэдээллээс 
үзэхэд 2019 онд олон улсад 1,46 тэрбум жуулчин аялж, 
тэдгээрээс 1,481 их наяд ам.долларыг зарцуулсан 
бөгөөд 2030 он гэхэд олон улсын жуулчдын тоо 1,8 
тэрбумд хүрэх таамаглалтай байв. Аялал жуулчлалын 
салбар нь дэлхийд газрын тосны бүтээгдэхүүн 
(2,310 их наяд ам.доллар), химийн үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүн (2,194 их наяд ам.доллар)-ий дараа 1,742 
их наяд ам.долларын орлогоор гуравдугаарт жагсаж 
автомашин үйлдвэрлэл, хүнсний бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн өмнө орж аялал жуулчлалаас өдөрт 
5 тэрбум ам.долларын экспортын орлого орж байлаа.

Монгол Улсын хувьд 2019 онд хамгийн их буюу 
577 мянган гадаадын жуулчин хүлээн авч, аялал 
жуулчлалын салбараас 607 сая ам.долларын 
экспортын орлого олсон. Улсын хэмжээнд бүртгэлтэй 
570 гаруй тур оператор компани, 520 зочид буудал, 
526 гаруй жуулчны бааз үйл ажиллагаа явуулж байна.

Гэтэл сүүлийн жилүүдэд дэлхий нийтийг хамарсан 
“Ковид-19” цар тахлын дэгдэлтээс шалтгаалан аялал 
жуулчлал, агаарын тээврийн салбарууд хамгийн 
их алдагдлыг хүлээж, Монгол Улсын хувьд аялал 
жуулчлалын салбарын алдагдал 2020, 2021 онуудад 
нийт 3 их наяд гаруй төгрөгт хүрч, тус салбарт үйл 
ажиллагаа явуулж буй 1,600 гаруй аж ахуйн нэгж 
байгууллагын 88 мянга гаруй ажлын байр эрсдэлд 
ороод байна.
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Дэлхийн аялал жуулчлал–2019

Салбарын орлого

9.2
ДНБ эзлэх хувь

10.4%

Aмерик тив Ази номхон далай

Ойрх дорнодАфрик

Европ

Жуулчны тоо

их наяд 
ам доллар

Ажлын байр
10 хүн 
тутмын 1

Үйлчилгээний 
экспорт

30%

ЖУУЛЧНЫ ТОО, ӨСӨЛТ, ОРЛОГО

БНХАУ

ОХУ

БНСУ

Канад

Итали

277

144

94

76

48

37

35

33

32

30

94

ИБУИВУ

ХБНГУ

Франц

Австрали

АНУ

Хамгийн их жуулчин илгээгч улс орнууд
(Зарцуулсан мөнгөн дүн, тэрбум ам доллар)

Экспортын хэмжээгээр тэргүүлэгч салбарууд 
(Тэрбум ам доллар)

2,310

2,194

1,742

1,528

1,502

Газрын тос

Химийн үйлдвэрлэл

ОУ-ын аялал жуулчлал

Автомашин үйлдвэрлэл

Хүнсний үйлдвэрлэл

Эх сурвалж: ДАЖБ 2021

219 сая +2%
342 тэрбум +0%

744 сая +4%
576 тэрбум +4%

362 сая +4%
443 тэрбум +1%

65 сая +8%
81 тэрбум +8%

70 сая +2%
38 тэрбум +1%
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20.4 сая $

513 сая $

283 сая $

83.7 сая $

Хонины ноос

Аялал жуулчлал

Ноолуур

Мах

Жуулчдын тоог Евразийн бүс нутгийн 
бусад орнуудтай харьцуулбал:

Зарим уул уурхайн бус 
экспорт 2019

Монголын аялал жуулчлал - 2019 онд

Нийт 
жуулчдын 
тоо (2019)

Нийт 
зорчигдын 

тооны өсөлт 
2010-2019

Евразийн 
бүс 
нутгийн 
бусад 
орнууд

Улс орнууд Мянга НӨХ%

Монгол 577 2.6

Казакстан 8,515 8.5

Киргиз 8,508 24.0

Узбекистан 6,749 24.0

Тажикистан 1,254 25.7

Гүрж 5,080 18.9

Азербайжан 2,876 9.4

Армен 1,894 12.0

Эх сурвалж: БОАЖЯ, Tradingeconomics.com Эх сурвалж: Дэлхийн банк, 2021

Эх сурвалж: БОАЖЯ,  Монгол банкны төлбөрийн тэнцлийн статистик мэдээ

Экспортын 
орлого607

САЯ АМ.ДОЛЛАР

АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОО

88 000

ТУР ОПЕРАТОР 
КОМПАНИ 

570
ЗОЧИД 
БУУДАЛ

520
ЖУУЛЧНЫ БААЗ

526
ЗООГИЙН ГАЗАР

200

Жуулчны тоо

ЖУУЛЧДАД ҮЙЛЧИЛДЭГ

АВИА 
КОМПАНИ 

4

Инбаунд аялал жуулчлалын голлох зах 
зээлийн орнууд 2019

Голлох зах 
зээл

МУ-д 
аялагчдын 

тоо 

Эзлэх 
%

Нийт
Аялагчдын 

тоо

Нийт аялагчдаас 
МУ-д аялсан 

жуулчдын эзлэх % 

ДНБ 
(1 хүнд 
ногдох)

БНХАУ 168,298 29.2 155 сая 0.11 $10500

ОХУ 141,927 24.6 19 cая 0.75 $10130

БНСУ 101,279 17.5 29 сая 0.35 $31500

Япон 24,419 4.2 20 сая 0.12 $40100

АНУ 18,838 3.3 100 сая 0.02 $65500

Казакстан 16,264 2.8 10 сая 0.16 $9100

ХБНГУ 12,405 2.1 99 сая 0.01 $45800

Франц 10,571 1.8 30.4 сая 0.03 $38600

Австрали 7,014 1.2 11.6 сая 0.06 $51800

ИБУИВУ 5,930 1.0 93 сая 0.006 $40300

НИЙТ   506.0 / 87%

Байгаль
34%

Нүүдэлчин
ахуй соёл
24%

Адал явдал
12%

Ан амьтан
11%

Монголын түүх
10%

Бусад
9%

Аяллын
зорилго

шалтгаан

Агаарын тээвэр
51%

Төмөр зам
1%

Авто тээвэр
48%

Тээврийн
хэрэгслээр

2019 онд МУ-д хүрэлцэн ирсэн жуулчдын 87% 
буюу 506 мянга нь дээрх 10 улсаас ирсэн 
байна.

Монгол улсад 2019 онд 
хүрэлцэн ирсэн жуулчдын 34% 
нь байгаль, 24% нь нүүдэлчин 
ахуй, соёлтой танилцах 
зорилготой байсан бол 12% 
нь адал явдалт эрэлхийлж 
аялсан байна.

Монгол улсын хилээр 2019 
онд нэвтэрсэн гадаадын 
жуулчдын 51% нь агаарын 
тээвэр, 48% нь авто тээвэр, 1% 
нь төмөр замын тээврээр тус 
тус зорчсон байна.

2019 оны байдлаар уул 
уурхайн бус экспортын 
дүнгээр аялал жуулчлалын 
салбар 513 сая ам долларын 
дүнгээр тэргүүлж байна. 

Евразийн жишигтэй харьцуулахад Монгол Улс
гадаадын жуулчдыг хамгийн цөөн тоогоор хүлээн
авдаг ба сүүлийн 10 жилд нийт зорчигчдын тооны 
хувьд хамгийн удаан өсөлтийг үзүүлсэн байна.
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Эх сурвалж: UNWTO, 2022

Дэлхийн аялал жуулчлалд Ковид-19 цар 
тахлын үзүүлсэн нөлөөлөл, 2020-2021

+ 17%

%

(2021)

- 63 (2020)

+ 12%

%

(2021)

- 74 (2020)

-24%

%

(2021)

- 79 (2020)

-43% (2021)

(2020)-90%

+ 4%

%

(2021)

- 72 (2020) + 19%

%

(2021)

- 63 (2020)

- 65%

%

(2021)

- 94 (2020)

АМЕРИК ТИВ

ДЭЛХИЙ

ЕВРОП

АЗИ
НОМХОН
ДАЛАЙ

АФРИК ТИВ

ОЙРХ
ДОРНОД

МОНГОЛ УЛС

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

673

496

703

977

1209

1468

536

620

809

957

1206

1464

400 415

Жуулчны тоо /cая жуулчин/

Орлого /тэрбум ам доллар/

2008 ОНЫ ДЭЛХИЙН
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЯМРАЛ

ЖУУЛЧИН ТОО: САЯ %-1.1 (-73 )

ЖУУЛЧИН ТОО: САЯ %-2 (-0.4 )

ЖУУЛЧИН ТОО: САЯ %-37 (-4 )

ОРЛОГО: ТЭРБУМ %+$ 48 (-2 )

ОРЛОГО: ТЭРБУМ %+$ 80 (-4 )

SARS (2013)

ОРЛОГО: ТЭРБУМ %+$ 930 (-64 )

КОВИД-19 ЦАР ТАХ (2020)АЛ

ЖУУЛЧДЫН ТОО 2000-2021 он

ОЛОН УЛСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ 2020/2021 ОНД ӨМНӨХ ЖИЛИЙН 
СУУРЬ ТҮВШИНТЭЙ ХАРЬЦУУЛАВ.

Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд дэлхийн аялал жуулчлалын хэд хэдэн гадны цочролд өртсөнөөс 
Ковид-19 цар тахал хамгийн их хохиролыг үзүүлсэн байна.

Ази, Номхон далайн бүс нутаг  бусад тивээс гадаад жуулчдын тооны бууралтын дүнгээрээ 2019, 
2020 онуудад хамгийн өндөр үзүүлэлтийг үзүүлсэн ба Монгол улсын тухайд хөгжиж буй орнуудын 
дундаас гадаадын жуулчдын тоо нь хамгийн өндөр хувиар буурсан байна.
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•  Аялагчдын итгэлийг сэргээх

•  Аялал жуулчлалын бизнесүүдэд цар 
тахалтай дасан зохицож, үйл ажиллагаагаа 
сэргээхэд нь дэмжлэг үзүүлэх

•  Дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх

•  Олон улсын аялал жуулчлалыг аюулгүйгээр 
эргэн нээх

•  Аялагчид болон бизнес эрхлэгчдэд 

тодорхой мэдээлэл өгөх, тодорхойгүй 
байдлыг хязгаарлах

•  Салбарын чадавхийг нэмэгдүүлж, хариу 
арга хэмжээг боловсруулах

•  Улс орнууд дотоодын болон улс хоорондын 
хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх

•  Илүү тэсвэртэй, тогтвортой аялал 
жуулчлалыг бий болгох

ДЭЛХИЙН БОЛОН АЗИЙН АЖ-Н СЭРГЭЛТ 
ХЭЗЭЭ 2019 ОНЫ ТҮВШИНД ХҮРЭХ ВЭ?

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАР СЭРГЭХЭД 
НӨЛӨӨЛӨХ ГОЛЛОХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС (ДАЖБ, 2021)

60%

50%

40%

30%
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0%

Дэлхий

Эх сурвалж: ДАЖБ. 2021.10.04

11%

43%

45%

60%
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10%

0%

Ази

8%

34%

58%

Хилийн хориг

Улс хоорондын мэдээлэл харилцаа,

Вирусын тархалт

Аялагчдын итгэл

Эдийн засгийн байдал

Нислэг энгийн хуваарьт шилжих

Бусад

85%

55%

54%

38%

28%

25%

15%

Дэлхийн аялал жуулчлалын сэргэлтийн таамаг, 
нөлөөлөх хүчин зүйлс

ДАЖБ-ын 2021 оны 10 сард экспертүүдийн дунд хийсэн судалгаагаар оролцогчдын 43% нь 2023 
онд, 45% нь 2024 онд дэлхийн аялал жуулчлал 2019 оны түвшинд сэргэнэ гэж хариулсан байна. 
Харин Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хувьд арай хожуу сэргэх төлөвтэй гэж үзжээ.

Аялал жуулчлалын салбар эргэн сэргэхэд улс орнуудын хилийн хоригийн хязгаарлалт (85%) ба 
цар тахалтай холбоотой мэдээлэл, харилцааны тодорхойгүй байдал (55%), Ковид-19 цар тахлын 
дэгдэлт (54%) зэрэг хүчин зүйлс голлох саад, бэрхшээл болж байна.

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН СЭРГЭЛТИЙН ЗӨВЛӨМЖ (ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА 2021)
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Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт Ковид-19 
цар тахлын үзүүлсэн нөлөөлөл 2020-2021

ЖУУЛЧНЫ ТОО: 2009-2021 (МЯНГААР)

БИЗНЕСИЙН САЛБАРУУДАД КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН 
ҮЗҮҮЛСЭН НӨЛӨӨЛӨЛ
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24%
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3%

8%

9%

3%

12%

21%

15%

25%

20%

27%

Аялал жуулчлал

Зочид буудал нийтийн хоол,

Тээвэр

Хөнгөн үйлдвэрлэл

Үйлчилгээ

Худалдаа

Бусад

Хүнсний үйлдвэрлэл

Боловсрол

Банк санхүү,

Уул уурхай

Барилга

Эрчим хүч

ХАА

Мэдээллийн технологи, харилцаа

Маш их нөлөөлсөн Дунд зэрэг нөлөөлсөн Нөлөөлөөгүй Одоо хэлэхэд эрт байна

Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарын хувьд 2019 онд түүхэн дэх хамгийн их гадаад жуулчдыг 
хүлээж авсан жил болсон ба  Ковид-19 цар тахлын нөлөөгөөр 2020 оны байдлаар 57,7 мянган 
жуулчин, 2021 онд 33,1 мянган жуулчин тус тус манай оронд аялсан байна.

Эх сурвалж: Монгол улсын үндэсний статискийн хороо, 2021

Бизнесийн бусад салбаруудтай харьцуулахад Ковид-19 цар тахал аялал жуулчлал, зочлох 
үйлчилгээний салбарт хамгийн их сөргөөр нөлөөлсөн гэж судалгаанд оролцогчид үзсэн байна.

Эх сурвалж: МҮХАҮТ, СOVID-19 Бизнес дэх нөлөөллийн судалгаануудын нэгдсэн тайлан, 2020 
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УЛС ОРНУУДЫН ХИЛИЙН ХАТУУ ХОРИГ

Ковид-19 вирусийн шинэ хувилбаруудын 
дэгдэлтээс болж аялал жуулчлалыг хүлээн 
авагч улс орнуудын засгийн газрууд тухайн 
жуулчин илгээгч орнуудын зорчигч, жуулчдыг 
хүлээж авах тал дээр харилцан адилгүй дүрэм 
журмууд гаргаж байна.   

МЭДЭЭЛЛИЙН ТОДОРХОЙ БУС БАЙДАЛ
Жуулчин хүлээж авах талаарх бодлого, 
зохицуулалт тодорхой биш, мэдээллийн нэгдсэн 
уялдаа, холбоогүй байгаа нь салбарын ААНБ-
уудын жуулчин хүлээж авах үйл ажиллагаанд 
сөргөөр нөлөөлж байна.

САНХҮҮГИЙН ХҮНДРЭЛ
МҮХАҮТ-иас хийсэн судалгааны үр дүнгээс үзвэл 
цар тахлын үед тур оператор байгууллагуудын 
орлого 80%-иар, зочид буудлын орлого 63%-
иар, жуулчны баазуудын орлого 84%-иар, 
ресторануудын орлого 51%-иар тус тус буурсан 
байна. Үйлчилгээ эрхлэх ААНБ-д олон төрлийн 
/үл хөдлөх хөрөнгө, НДШ, ААНОАТ, газрын 
төлбөр гм/ татварын өрийн дарамтанд орсон 
байна. 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ШИЛЖИЛТ
Тур оператор байгууллагууд 78%-иар, зочид 
буудлууд 25%-иар, жуулчны баазууд 68%-
иар, рестораниуд 50%-иар тус тус ажиллах 
хүчнээ цөөлсөн тул салбарын хэмжээнд хүний 

Монголын аялал жуулчлалын салбарын сэргэлтэнд 
нөлөөлж буй хязгаарлагч хүчин зүйлүүд

нөөцийн хомстол ноцтой хэмжээнд хүрч ААНБ-
ууд цаашид ажлын байр хадгалж үлдэхэд улам 
төвөгтэй болсон байна.

АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ

Нислэгийн хуваарь олон улс болон дотооддоо 
гарахгүй байгаа, нислэг сэргээх талаар бодлого, 
төлөвлөлт тодорхой бус байгаа нь салбарын 
аж ахуй нэгж байгууллагууд аялал төлөвлөх, 
захиалга хийх боломжгүй болгож байна.

МАРКЕТИНГИЙН ҮР ДҮНГҮЙ БАЙДАЛ

Манай улс ДАЖӨЧИ-ийн жуулчдыг татах 
маркетинг, брэндингийн үр дүнтэй байдлаар 
2019 онд 136 орноос 129-р байранд орсон. Учир 
нь салбарын гадаад сурталчилгаа төрийн 
байгууллагууд, хувийн хэвшил харилцан 
уялдаагүй, нэгдмэл бус байдлаар явуулж ирсэн. 
Мөн гадаад сурталчилгааны хэрэгжилт сул, 
түүнд зарцуулах төсөв хөрөнгө бага байгаатай 
холбоотой юм.

ГЕОПОЛТИКИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 

Орос-Украйны дайн, худалдааны хориг, 
экспортын тариф, технологийн салбарын 
өрсөлдөөн, газрын тосны экспорт, Энэтхэг, 
номхон далайн аюулгүй байдал зэрэг 
маргаантай асуудал аялал жуулчлалын салбарт 
том бэрхшээлийг бий болгож байна.
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Аялал жуулчлалын салбарт тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх, 
гадаадын жуулчдын урсгалыг богино хугацаанд сэргээх бодлогыг 
тодорхойлох дараах хэрэгцээ, шаардлага үүсээд байна. Үүнд:

Стратеги боловсруулах 
хэрэгцээ, шаардлага

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар 
тогтоолоор “Алсын хараа-2050” Монгол улсын 
урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт 
бичгийг батлаж, уг баримт бичигтэй нийцүүлэн 
УИХ-ын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор “Монгол 
улсын хөгжлийн 5 жилийн үндсэн чиглэл”, 
24 дүгээр тогтоолоор Монгол улсын Засгийн 
газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг тус тус баталж, урт, богино 
хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилго, 
зорилтуудыг тодорхойлсон. 
Иймд аялал жуулчлалын салбарыг сэргээх, 
хөгжлийг дэмжих төлөвлөгөөг боловсруулах 
эрхзүйн үндэслэл нь дараах бодлогын баримт 
бичиг, хууль эрхзүйн актуудын холбогдох 
заалтад тулгуурласан болно. Үүнд:

•  Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн 
бодлого “Алсын хараа 2050”

 4.2.43, 9.4.8, 9.5.13 дэх хэсэг

Ковид-19 цар тахлын улмаас 
аялал жуулчлал, агаарын 
тээврийн салбар хамгийн 
их хохирол амсаж Монгол 
улсад ирэх гадаад жуулчны 
тоо 2021 онд 94% буурсан 
нь хөгжиж буй орнуудаас 
хамгийн өндөр үзүүлэлт 
болсон тул даван туулах 
боломжийг тодорхойлох 
шаардлагатай болсон.

ЦАР ТАХЛЫН 
НӨЛӨӨЛӨЛ

Олон улсын аялал 
жуулчлалын зах зээл 
удаан хугацаанд сэргэх 
учир өрсөлдөөн ирэх 
жилүүдэд эрс нэмэгдэх 
төлөвтэй байна. Иймд 
Монгол улс Ковид-19 
цар тахлын хор уршгийг 
арилгаж, аялал жуулчлалаа 
хурдан хугацаанд сэргээх 
шаардлага бий болсон.

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 
ӨРСӨЛДӨӨН

“Шинэ эгэл” нөхцөл байдалд 
одоогийн мөрдөгдөж буй 
бодлогын баримт бичгүүд 
зарим талаараа нийцэхгүй 
болсон бөгөөд эдийн 
засгийн тэргүүлэгч салбарын 
нэг болох аялал жуулчлалын 
салбарын оролцогч талуудад 
нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, 
хамтын ажиллагаа хэрэгтэй 
байна.

БОДЛОГЫН 
БАРИМТ БИЧГҮҮД

Бодлого, эрхзүйн 
үндэслэл

•  Төрөөс аялал жуулчлалын талаар баримтлах 
бодлого

 2.2.1 дэх хэсэг
•  Аялал жуулчлалын тухай хууль
 16.1.3, 16.1.4 дэх хэсэг
•  УИХ-ийн 2021 оны 106-р тогтоолоор баталсан 

“Шинэ сэргэлтийн бодлого” 
•  Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 

216 тоот тогтоолоор баталсан “Стратеги 
төлөвлөгөө боловсруулах батлах 
хэрэгжилтийг хангах журам”

1.2 дэх хэсэгт тус тус заасныг тус тус үндэслэн 
эдгээр эрх зүйн баримт бичгүүдийн хэрэгжилт 
цар тахлын энэ нөхцөлд хэрхэн хүндэрч байгааг 
судлах, Ковид-19 цар тахлын үед хэрэгжүүлэх 
боломжийг судлан стратегийн зорилтуудыг 
дэвшүүлсэн.
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Стратеги төлөвлөгөө боловсруулахад 
баримталсан зарчим

Энэхүү төлөвлөгөөг дараахь зарчмуудыг 
баримтлан боловсруулсан болно.

БОДЛОГЫН БИЧИГ 
БАРИМТУУДТАЙ 
УЯЛДСАН БАЙХ

ОЛОН ТАЛЫН 
ХАМТЫН ОРОЛЦООГ 
ХАНГАХ

Төрийн бодлогын 
залгамж чанарыг хадгалж, 
Алсын хараа 2050 болон 
бусад бодлогын баримт 
бичгүүдийн зорилго, 
зорилттой уялдуулав.

Аялал жуулчлалын 
салбарын шууд болон 
шууд бусаар үнэ цэнийн 
сүлжээг бүрдүүлэх 
оролцогч талуудын 
санал, хүсэлтийг судлаж 
шинжилгээ хийв.

СУДАЛГАА 
ШИНЖИЛГЭЭНД 
ҮНДЭСЛЭСЭН БАЙХ

Нөхцөл байдлын шинжилгээ, 
оролцогч талуудын судалгаа 
болон стратегийн зорилго, 
зорилтуудыг тодорхойлох, 
төлөвлөлт хийхдээ шинжлэх 
ухааны судалгааны арга, арга 
зүйг ашиглан гүйцэтгэв.

БҮГДИЙГ БУС 
ЧУХЛЫГ СОНГОХ

ТӨЛӨВЛӨЛТ НЬ ҮР ДҮНД 
ЧИГЛЭСЭН БАЙХ

Тулгамдсан асуудлууд, 
шийдвэрлэх арга зам, 
стратегиудыг тус тус 
сонгохдоо бүгдийг биш 
хамгийн чухлаас нь 
эрэмбэлж сонгов.

Стратегийн арга 
замуудыг SMART 
аргачлалд нийцүүлэн 
үр дүнг цаг хугацаатай, 
хэмжигдэхүйц байдлаар 
төлөвлөв.

УЯН ХАТАН БАЙХ

Салбарын гадаад, дотоод 
орчны өөрчлөлт хурдан 
явагдаж байгаа тул нөхцөл 
байдалтай уялдуулан стратеги 
төлөвлөгөөнд өөрчлөлт, 
сайжруулалтуудыг тусгав.
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Богино хугацаанд оновчтой гаргасан 
шийдвэрүүд нь аялал жуулчлалыг урт 
хугацаанд тогтвортой хөгжихөд чухал нөлөөтэй 
бөгөөд ялангуяа дэлхий нийтийг хамарсан 
цар тахлын үед эргэн сэргээх стратеги онцгой 
ач холбогдолтой.  Энэхүү стратеги төлөвлөгөө 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ХУГАЦАА

Энэхүү стратеги төлөвлөгөө нь инбаунд 
аялал жуулчлалын зах зээлийн гадаад, дотоод 
орчин, нийлүүлэлтийн үнэ цэнийн сүлжээ 
болон Ковид-19 цар тахлын аялал жуулчлалын 
байгууллагуудад үзүүлсэн нөлөөлөлд дүн 
шинжилгээ хийж, цар тахлын хямралыг богино 
хугацаанд даван туулах арга зам, зорилго зорилт, 

үндсэн чиглэлүүд, түүнд хүрэх стратегийг 
тодорхойлов. Мөн 2022 онд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны жагсаалтыг 9 зорилтын хүрээнд 
тодорхойлж, хавсаргасан болно. 
Төлөвлөгөөг 2022 оны 4 дүгээр сараас 2024 оны 
12 дугаар сар хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлнэ.

ХҮРЭХ ҮР ДҮН, АЧ ХОЛБОГДОЛ

амжилттай хэрэгжсэнээр Ковид-19 цар тахлын 
нөлөөг богино хугацаанд арилгаж жуулчинд 
ээлтэй, аюулгүй аялал жуулчлалыг цаашид 
тогтвортойгоор хөгжүүлэн эдийн засгийн 
тэргүүлэгч салбар болох суурь нөхцөл бүрдэх 
болно.

©   Photo by Bayar .B
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АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ СЭРГЭЭХ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

(Инбаунд аялал жуулчлал 2022-2024)

Аялал жуулчлалын салбарын бизнес 
эрхлэгчдэд үзүүлж буй цар тахлын 
нөлөө судалгааны үр дүнгээс

Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хүрээнд Аялал жуулчлалын салбарын бизнес эрхлэгчдэд үзүүлж 
буй цар тахлын нөлөөлөл болон цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох үүднээс 2021 оны 12 сарын 7-оос 2022 
оны 1 сарын 26 өдрүүдэд  хооронд 188 аж ахуйн нэгжийн удирдах ажилтануудын дунд түүвэр судалгааг явуулав.

Ресторан Зочид буудал Жуулчны бааз Тур оператор

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БИЗНЕС ДЭХ НӨЛӨӨ

Үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа эсэх

-   Үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа (100%)

-    Үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа (89.2%) 

-    Үйл ажиллагаа түр 
зогссон, дахин эхлэхээр 
төлөвлөж байгаа (5.4%)

-    Үйл ажиллагаа түр 
зогссон, дахин эхлэхээр 
төлөвлөж байгаа (68.9%)

-    Үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа (27.9%) 

-

Орлого, Ажлын 
байрны тооны 
өөрчлөлт

-    Орлого: 51% буурсан
-    Ажлын байрны тоо: 50% 

буурсан

-    Орлого: 63% буурсан
-    Ажлын байрны тоо: 25% 

буурсан

-    Орлого: 84% буурсан
-    Ажлын байрны тоо: 68% 

буурсан

-    Орлого: 80% буурсан
-    Ажлын байрны тоо: 78% 

буурсан

Бизнест үзүүлсэн 
нөлөө

-   Бараа, материал, түүхий 
эдийн үнэ өссөн (75%)

-    Үйлчилгээний эрэлт 
буурсан (37.5%)

-    Зээл татвар түрээсийн 
төлбөрийн өр үүссэн 
(37.5%)

-    Үйлчилгээний эрэлт 
буурсан (70.3%) 

-    Зээл, татвар, түрээсийн 
төлбөрийн өр үүссэн 
(51.4%)

-    Бараа, материал, түүхий 
эдийн үнэ өссөн (51.4%)

-    Үйлчилгээний эрэлт 
буурсан (77%)

-    Орлого ихээр буурсан 
буюу орлогогүй болсон 
(55.7%) 

-    Бараа, материал, түүхий 
эдийн үнэ өссөн, бэлэн 
мөнгөний хомстолд орсон 
(31.1% )

-    Хил хаагдаж жуулчин авч 
чадахгүй болсон (89%) 

-    Орлого ихээр буурсан 
буюу орлогогүй болсон 
(68.3%)

-    Санхүүгийн эх үүсвэргүй 
болсон (31.7%)

Засгийн газрын 
дэмжлэгийн 
хүртээмж

-    Ус цахилгаан дулааны 
төлбөр хөнгөлөлт, 
чөлөөлөлт (100%)

-    НДШ-ийн хөнгөлөлт 
(87.5%)

-    Ажлын байраа 
хадгалсан ААН-н 
ажилтанд дэмжлэг 
үзүүлэх/ 3 сарын 
хугацаанд сар бүр 200 
мян.төг олгох/ (75%)

-    ЗГ-ын 3 хувийн зээл 
(67.6%)

-    НДШ-ийн хөнгөлөлт 
(62.2%)

-    Ажлын байраа хадгалсан 
ААН-н ажилтанд 
дэмжлэг үзүүлэх/ 3 сарын 
хугацаанд сар бүр 200 
мян.төг олгох/ (40.5%)

-    Ус цахилгаан дулааны 
төлбөр хөнгөлөлт, 
чөлөөлөлт (45.9%)

-    НДШ-ийн хөнгөлөлт 
(37.7%)

-    Ямар нэг дэмжлэг аваагүй 
(31.1%)

-    Ус цахилгаан дулааны 
төлбөр хөнгөлөлт, 
чөлөөлөлт (50%)

-    Ямар нэг дэмжлэг аваагүй 
(31.7%)

-    Ажлын байраа хадгалсан 
ААН-н ажилтанд дэмжлэг 
үзүүлэх/ 3 сарын хугацаанд 
сар бүр 200 мян.төг олгох/  
(31.7%)

БИЗНЕСЭЭ СЭРГЭЭХЭД ТУЛГАРЧ БУЙ ХҮНДРЭЛ, ШААРДАГДАХ ДЭМЖЛЭГ

2022 онд жуулчин 
хүлээж авахад 
тулгарч буй хүндрэл

-    Түүхий эд, бараа 
материалын үнийн 
өсөлт (75%)

-    Хуримтлагдсан 
татварын өр төлөлт 
(50%)

-    Үл хөдлөх хөрөнгийн 
татвар төлөлт (37.5%)

-   Хуримтлагдсан татварын 
өр төлөлт (51.4%)

-   НДШ, ХАОАХ-ын 
хуримтлагдсан өр (51.4%)

-   Түүхий эд, бараа 
материалын үнийн өсөлт 
(43.2%)

-    Үл хөдлөх хөрөнгийн 
татвар төлөлт (35.1)

-    Аялал жуулчлалын 
салбарын онцлогийг 
харгалзаж үзээгүй бодлого, 
хуулийн зохицуулалтууд  
(50.8%)

-    Үйл ажиллагаа эрхлэхтэй 
холбогдох үнэлгээ, 
зөвшөөрлийг сунгах, 
авахтай холбогдох 
ойлгомжгүй байдал (39.3%)

-    Газрын татвар төлөлт 
(34.4%)

-   Гадаад нислэгийн хуваарь 
тодорхойгүй (64.6%) 

-    Гадаад маркетинг 
сурталчилгаа хийх 
санхүүгийн эх үүсвэр 
(45.1%) 

-   Эргэлтийн хөрөнгийн эх 
үүсвэр буюу зээл (43.9%)

Цаашид 
шаардагдах 
дэмжлэг

-    Ус, цахилгаан, дулааны 
төлбөр хөнгөлөх 
чөлөөлөх арга хэмжээг 
хойшлуулах (75%)

-    ААН-ийн албан татвар, 
НДШ-ийг хойшлуулах, 
хөнгөлөх (50%)

-   Зээлийн төлбөр, 
хүү төлөх хугацааг 
хойшлуулах (37.5%)

-    ААН-ийн албан татвар, 
НДШ-ийг хойшлуулах, 
хөнгөлөх (51.4%)

-   Ус, цахилгаан, дулааны 
төлбөр хөнгөлөх 
чөлөөлөх арга хэмжээг 
хойшлуулах (45.9%)

-    Үйл ажиллагааг 
тогтвортой, тасралтгүй 
явуулах нөхцөлийг 
хангах, хөл хорио 
тогтоохгүй байх (37.8%)

-    Аялал жуулчлалын 
салбарын гол оролцогч 
талуудад төрөөс 
хөнгөлөлттэй зээл олгох 
(47.5%)

-    ААН-ийн албан татвар, 
НДШ-ийг хойшлуулах, 
хөнгөлөх (45.9%)

-    Төрийн үйлчилгээний 
хүнд суртлыг бууруулах 
(29.5%)

-    2022 оны гадаад, дотоод 
нислэгийн хуваарийг 
яаралтай баталж зарлах 
(61.7%)

-    Татварын хөнгөлөлт, 
чөлөөлөлтийг 2022 он 
дуустал олгох (61.7%)

-   НДШ-ээс хөнгөлөх, 
чөлөөлөх, төлөх хугацааг 
хойшлуулах  (59.3%)

Хэрэгцээт 
санхүүжилтийн 
зарцуулалт

-    Салбартаа үйл 
ажиллагаагаа 
өргөжүүлэх (75%)

-    Шинэ ажлын байр бий 
болгох (37.5%)

-    Ажилтны цалин 
хөлсөнд зарцуулах (25%)

-    Ажилтны цалин хөлсөнд 
зарцуулах (48.6%)

-   Салбартаа үйл 
ажиллагаагаа өргөжүүлэх 
(45.9%)

-   Шинэ ажлын байр бий 
болгох (29.7%)

-    Эргэлтийн хөрөнгө 
нэмэгдүүлэх (52.5%)

-    Салбартаа үйл 
ажиллагаагаа өргөжүүлэх 
(52.5%)

-    Шинэ ажлын байр бий 
болгох (34.4%)

-   Гадаад зах зээлд 
сурталчилгаа шинээр хийх 
(47.6%)

-    Ажлын байрыг өргөтгөж, 
нэмэх (39%)

-   Салбартаа үйл 
ажиллагаагаа өргөжүүлэх 
(22%)
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АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ СЭРГЭЭХ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
(Инбаунд аялал жуулчлал 2022-2024)

Аялал жуулчлалыг сэргээх бодлогын 
талаар экспертүүдээс авсан 
судалгааны үр дүнгээс

Нэн яаралтай Яаралтай

МАШ ЧУХАЛ

-   Засгийн газраас шинэ эгэл байдлын үед АЖ-
ын салбарт баримтлах бодлого, стратегийг 
тодорхойлох

-  Нээлттэй, ил тод, нэг цонхны мэдээллийн бодлого 
баримтлах

-  Тээврийн нээлттэй бодлого баримталж, олон 
улсын болон дотоодын нислэгийн хуваарийг 
яаралтай баталж олон нийтэд мэдээлэх

-   Агаарын болон газрын боомтуудад жуулчдын 
нэвтрэх тусгай гарц бий болгох, нэвтрэх журмыг 
хялбаршуулах

-   Зорилтот зах зээлийн  орнуудаас ирэх жуулчдын 
визийг хөнгөвчлөх 2024 он хүртэл хилийн 
боомтууд дээр (on arrival) олгох, цахим виз 
мэдүүлэх үйл явцыг хялбаршуулах

-   АЖ-ын дэд бүтцийг хөгжүүлэх
-   Хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, 

бэлтгэл ажлыг хангах
-   Бодлогын баримт бичгүүдийн 

хэрэгжилтийг хангах
-   АЖ-ын салбарын оролцогч талуудын 

хамтын ажиллагааг сайжруулах
-   Жуулчны зорих газрын менежментийг 

хөгжүүлэх

ЧУХАЛ

-   Хүний нөөцийг бэлтгэх, чадавхжуулах
-   Эрүүл, аюулгүй үйлчилгээний чанар,  стандартыг 

орон даяар хангах
-   Салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг 

эхлүүлэх, сэргээхэд төрөөс санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэх

-   Зорилтот зах зээлийн улсуудыг тодорхойлж, 
нэгдсэн маркетинг, идэвхжүүлэлтийн ажлуудыг 
хийх

-   Шинэ техник, технологи инновацыг 
нэвтрүүлэх

-   АЖ-ын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
сайжруулж, төрөлжилтийг бий болгох

-   ТХГН-ын удирдлагын менежментийг 
сайжруулах

-   АЖ-ын хууль эрх зүйн орчныг шинэчлэх
-   Агаарын тээврийн чөлөөт өрсөлдөөнийг 

дэмжих
-   Дотоодын агаарын тээврийн компаниудыг 

бодлогоор дэмжих

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН ЭРГЭН СЭРГЭХ ТААМАГ
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Аялал жуулчлалын салбарын багш судлаач, экспертүүд салбарын сэргэлтийг дээрх 3 хувилбараар 
таамаглаж байна (Орос-Украйны дайны нөлөөлөлийн тооцоогүй болно). Инбаунд аялал жуулчлал 
2019 оны түвшиндээ 2024 онд эргэн сэргэх боломжтой хэдий ч нийт оролцогч талууд хамтын 
ажиллагаагаа сайжруулж, үр дүнтэй бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Стратеги боловсруулах ажлын хүрээнд Аялал жуулчлалыг сэргээх бодлогын талаарх экспертүүдээс 
2022 оны 01 сарын 12-оос 2022 оны 02 сарын 07-ны хооронд ярилцлага судалгааг хийсэн ба 
судалгаанд тур оператор, тур агент, агаарын тээвэр, боловсролын байгууллага ба төрийн бус 
байгууллагуудын төлөөлөл багтсан нийт 30-н эксперт хамрагдсан.
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(Инбаунд аялал жуулчлал 2022-2024)

ДАВУУ ТАЛ

Монголын аялал жуулчлалын салбарын 
SWOT шинжилгээ (шинэ эгэл үеийн) 

Аялал жуулчлалын салбарын гадаад, дотоод орчны шинжилгээг доорх 
байдлаар тодорхойлж, үр дүнг CBOT хүснэгтэд нэгтгэв.

• Цар тахлын нөхцөл 
байдал

• Эдийн засгийн 
хямрал

• ААН-үүдийн 
санхүүгийн хүндрэл

• Хүний нөөцийн 
хомсдол

• Зах зээлийн 
өрсөлдөөн нэмэгдсэн

• Байгаль орчны 
доройтол

•  Аюулгүй байдал
•  Нүүдлийн соёл
• Монголын түүх
• Байгалийн 

үзэсгэлэнт газар
• Газарзүйн байрлал
• Байгалийн цэвэр 

бүтээгдэхүүн

• Тусгай сонирхлын аяллын зах зээлийн 
өсөлт

• Бүс нутгийн сонирхол татах байдал
• Цар тахлын дараах жуулчдын хандлага
• Нисэх буудлын хүчин чадлын өсөлт
• Технологийн дэвшил
• Вакцинжуулалтын түвшин

• Агаарын тээврийн 
өрсөлдөх чадвар

• Жуулчны 
үйлчилгээний дэд 
бүтэц сул

• Улирлын хамаарал 
өндөр

• Гадаад сурталчилгаа, 
маркетинг 
хангалтгүй

• Тэргүүлэх чиглэлд 
тавьж буй төрийн 
бодлого

• Визний нөхцөл

O

S
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W
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БОЛОМЖ

СУЛ ТАЛ

©   Photo by Bayar .B



17
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(Инбаунд аялал жуулчлал 2022-2024)

ДОТООД ОРЧИН

ДАВУУ ТАЛ СУЛ ТАЛ

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ:

Террорист халдлага, улс төрийн үймээн, шашин 
хоорондын мөргөлдөөнгүй байдал нь гадаадын 
жуулчдын амь нас, эрүүл мэндийн хувьд харьцангуй 
аюулгүй байдлыг бүрдүүлдэг;

НҮҮДЛИЙН СОЁЛ: 

Язгуурын нүүдэлчин ёс уламжлал, ахуй амьдрал, 
соёлын биет болон биет бус өвөө өнөөг хүртэл 
хадгалж ирсэн нь жуулчдыг татах давуу тал болдог;

МОНГОЛЫН ТҮҮХ:

Дэлхийн түүхэнд томоор бичигдсан Хүннү улс, Их 
Монгол эзэнт гүрэн болон Чингис хааны түүхийг 
гадаадын жуулчид сайн мэддэг;

БАЙГАЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭНТ ГАЗАР:

Хүний гарт бага өртсөн өргөн уудам нутагт говь 
цөлөөс цаст өндөр уул хүртэлх байгалийн олон бүс 
бүслүүр, хэв шинжийг хадгалсан байдал;

ГАЗАРЗҮЙН БАЙРЛАЛ:

Олон улсын аялал жуулчлалын зах зээлд жуулчин 
нийлүүлэгч томоохон зах зээлийн орон болох 
БНХАУ, ОХУ-тай хил залгаж, Япон, Солонгос улстай 
харьцангуй ойр оршдог давуу талтай;

БАЙГАЛИЙН ЦЭВЭР БҮТЭЭГДЭХҮҮН:

Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө багатай, 
байгалийн гаралтай экологийн цэвэр 
бүтээгдэхүүнүүд нь (мах, сүү, ноолуур г.м) бусад улс 
оронтой харьцуулахад жуулчдыг татах давуу талыг 
бий болгодог;

АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАР:

2019 онд ДАЖӨЧИ-ийн “Агаарын тээврийн дэд 
бүтэц” шалгуур үзүүлэлтэнд Монгол улс 140 
орноос 97-р байранд жагслаа. Агаарын тээврийн 
чөлөөт өрсөлдөөн нь холбогдох эрхзүйн зарим 
баримтаар хязгаарлагдсан учир нислэгийн тоо, 
давтамж цөөн, үнэ өндөр байна;

ЖУУЛЧНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ:

Зам дагуух үйлчилгээний газар болон ТХГН, зорих 
газруудын дэд бүтэц  сул хөгжсөн. ДАЖӨЧИ-ийн 
газрын боомтын дэд бүтэц шалгуурт 2019 онд 
126-р байранд, үйлчилгээний дэд бүтэцээр 105-р 
байранд оржээ;

УЛИРЛЫН ХАМААРАЛ ӨНДӨР:

Эрс тэс, 4 улирлын уур амьсгалаас шалтгаалан 
жуулчны ирэх таатай цаг агаар бүхий хугацаа 
богинo;

ГАДААД СУРТАЛЧИЛГАА, МАРКЕТИНГ 
ХАНГАЛТГҮЙ:

Аялал жуулчлалын маркетингийн нэгдсэн бодлого, 
төлөвлөлт байхгүй, гадаад сурталчилгаанд 
зарцуулж буй төсөв бага, үр дүнгийн хяналт сул. 
ДАЖӨЧИ-ийн маркетингийн үр дүнтэй байдлын 
үзүүлэлтээр 2018 онд 136 орноос 127-р байранд 
орсон;

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛД ТАВЬЖ БУЙ 
ТӨРИЙН БОДЛОГО:

Аялал жуулчлалын салбарыг тэргүүлэх салбар 
гэж зарласан хэдий ч үүнийгээ хангахуйц үйл 
ажиллагаа явуулахгүй байна. Монгол улс 2018 онд 
ДАЖӨЧИ-ийн “АЖ-ын талаарх төрийн бодлого” 
шалгуур үзүүлэлтээр 136 орноос 92-р байранд 
үнэлэгдсэн;

ВИЗНИЙ НӨХЦӨЛ:

Монгол улс ДАЖӨЧИ-ээр визний нөхцөл шалгуур 
үзүүлэлтээр 2018 онд 136 орноос 114-р байранд 
үнэлэгдсэн;

Нөхцөл байдлын SWOT 
шинжилгээний тайлбар
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(Инбаунд аялал жуулчлал 2022-2024)

ГАДААД ОРЧИН

БОЛОМЖ ЭРСДЭЛ

ТУСГАЙ СОНИРХОЛЫН АЯЛЛЫН 
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ӨСӨЛТ:

Монгол улс нь олон улсын аялал жуулчлалын 
хамгийн их өсөн нэмэгдэж буй (FMI, 2021) тусгай 
сонирхолын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нөөц, 
боломж ихтэй; 

БҮС НУТГИЙН СОНИРХОЛ ТАТАХ БАЙДАЛ:

Ази Номхон далайн бүс нутаг нь олон улсын аялал 
жуулчлалын өсөн нэмэгдэж буй зорин очих газар 
болж байна; (UNWTO, 2019)

ЦАР ТАХЛЫН ДАРААХ 
ЖУУЛЧДЫН ХАНДЛАГА: 

“КОВИД-19 цар тахалтай холбоотойгоор аялагчид 
хот суурин газраас илүү аюулгүй алс хязгаар 
нутагруу байгальд түшиглэсэн аяллыг илүү сонгох 
хандлагатай болсон. (UNWTO, 2022) 

НИСЭХ БУУДЛЫН ХҮЧИН 
ЧАДАЛ НЭМЭГДСЭН:

“Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал 
ашиглалтанд орсон нь жуулчин хүлээн авах хүчин 
чадлыг 2,5 дахин нэмэгдүүлж 3-4,5 сая зорчигч 
хүлээж авах боломжтой болсон;

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШИЛ:

Их өгөгдөл, хиймэл оюун ухаан, виртуал орчин, 
метаверс гэх мэт технологийн шинэ чиг хандлагууд 
нь дижитал орчноор хэрэглэгчдэд хүрч АЖ-ын 
салбарын сурталчилгаа, зайнаас зочлох үйлчилгээ 
үзүүлэх гэх мэт шинэ боломжууд бий болсон;

ВАКЦИНЖУУЛАЛТЫН ТҮВШИН:

Аялал жуулчлалын голлох зах зээлийн орнууд /
АНУ, Хятад, Япон, Өмнөд Солонгос, ИБУИНВУ г.м/ 
болон манай улсын вакцинжуулалт харьцангуй 
өндөр түвшинд байна;

ЦАР ТАХЛЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ:

Цар тахлын нөхцөл байдал тодорхойгүй, улс 
орнуудын хилийн хориг, аяллын хязгаарлалт 
нь аялал жуулчлалын салбарын сэргэлтийг 
удаашруулах эрсдлийг бий болгож байна; 

                                                                                                                                                                                                                                   

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЯМРАЛ: 

Цар тахлын нөлөөллийн улмаас дэлхий дахинд 
шатахууны үнэ, инфляци, ажилгүйдэл өсөж байгаа 
нь аяллын эрэлтийг бууруулж, үйлчилгээний үнэ 
өндөр болгож байна;

ААН-ҮҮД САНХҮҮГИЙН ХҮНДРЭЛ: 

КОВИД-19 тахлын нөлөөллийн улмаас аялал 
жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагууд (авиа 
компани, тур оператор, жуулчны бааз, зочид 
буудал болон бусад)  санхүүгийн хямралд орсон 
тул эргэж үйл явуулахад хүндрэлтэй болсон;

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХОМСДОЛ:

КОВИД-19 цар тахлын улмаас аялал жуулчлалын 
байгууллагуудын санхүүгийн чадвар муудсаны 
улмаас мэргэшсэн хүний нөөцөө алдсан. 

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ӨРСӨЛДӨӨН НЭМЭГДСЭН:
Олон улсын жуулчдын тоо, эрэлт буурснаас 
шалтгаалж жуулчин хүлээн авагч орнуудын 
өрсөлдөөн нэмэгдсэн;

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ДОРОЙТОЛ:

Уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүний зохисгүй үйл 
ажиллагааны улмаас жуулчны зорих газруудын 
байгалийн нөхцөл, нөөц доройтож байна;

Нөхцөл байдлын SWOT 
шинжилгээний тайлбар
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SWOT шинжилгээний үр дүнд үндэслэн стратегийн 
арга замуудыг төлөвлөх TOWS матриц

SO – “MAXI-MAXI” СТРАТЕГИ
Давуу талаараа байгаа боломж 

бүрийг бүрэн дүүрэн ашиглах

•  Жуулчин илгээгч том зах зээлтэй ойрхон 
давуу талаа ашиглан цахим шилжилт, 
шинэ технологоор жуулчдыг татах 

•   Нүүдлийн соёл уламжлал, Чингис 
хаан, их гүрний түүхэн бахархалаа 
вакцинжуулалт өндөртэй голлох зах 
зээлийн орнууд руу хандаж сурталчлах

•  Террорист халдлага, шашин хоорондын 
мөргөлдөөнгүй, гадаадын жуулчдын амь 
нас, эрүүл мэндийн хувьд харьцангуй 
аюулгүй байдаг давуу талаа ашиглан 
өсөн нэмэгдэж буй ТСАЖ-ын зах 
зээлийн жуулчидруу чиглэсэн оновчтой 
маркетингийн бодлого хэрэгжүүлэх

ST – “MAXI-MINI” СТРАТЕГИ
Давуу талаараа боломжит 

аюул занал бүрийг багасгах

•  Манай орны хувьд хүн ам цөөн, нутаг 
дэвсгэр том давуу тал нь жуулчид цар 
тахлын халдвар авах эрсдэлийг багасгаж 
байгааг сурталчлах

• Олон улсын аялал жуулчлалын 
өрсөлдөөнд Монгол улсын хүн амын 
вакцинжуулалт өндөр байгаа давуу 
талаа ашиглан аялахад эрүүл, аюулгүй 
орон гэдэг имиж бүрдүүлэх

• Төрөөс хэрэгжүүлж буй төсөл 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, үр дүнг 
хянаж аялал жуулчлалын улирлын 
хамаарлыг бууруулах замаар тогтвортой 
хөгжлийн суурь нөхцөлийг хангах

WO – “MINI-MAXI” СТРАТЕГИ
Боломжийг ашиглаж сул талыг 

засаж сайжруулах

•  Шинжлэх ухаан, технологийн ололт, 
боломжийг ашиглан Монгол улсын 
гадаад маркетингийн сул байгааг 
сайжруулах

• Олон улсын нисэх онгоцны буудлын 
хүчин чадал, дэд бүтцийг сайжруулж 
агаарын тээврийн салбарын өрсөлдөх 
чадварыг нэмэгдүүлэх

• Маркетингийн гадаад сурталчилгааны 
төсөвийг нэмэгдүүлж нэгдсэн бодлого 
хэрэгжүүлсэнээр цар тахлын дараах 
жуулчдын хот суурин газраас илүү 
аюулгүй алс хязгаар нутагруу байгальд 
түшиглэсэн аяллыг илүү сонгох болсон 
боломжийг ашиглах

WT – “MINI-MINI” СТРАТЕГИ
Боломжит аюултай нүүр тулахгүйн 

тулд сул талыг багасгах

•  Төрөөс аялал жуулчлалыг тэргүүлэх 
чиглэлд тавьж төсөв, хөрөнгө оруулалт, 
бизнес эрхлэгчдийг дэмжсэн үр дүнтэй 
бодлого явуулж цар тахлаас үүдэн 
гарах эдийн засгийн хямрал, эрсдэлийг 
бууруулах

•  Жуулчны үйлчилгээний дэд бүтэцийг 
сайжруулж, аж ахуй нэгжүүдийг дэмжиж 
салбарын хүний нөөцийн хомсдолыг 
багасгах, чадавхижуулах

•  Аялал жуулчлалын тухай хууль, визний 
нөхцөл, жуулчны эрүүл аюулгүй 
үйлчилгээний стандарт боловсруулах 
замаар сул талаа сайжруулж өсөн 
нэмэгдэж буй зах зээлийн өрсөлдөөнд 
ялах боломжоо өсгөх

SWOT шинжилгээний үр дүнд үндэслэн давуу талаа ашиглан эрсдэлээс зайлсхийх, боломжоо 
ашиглан сул талаа засах, давуу талдаа тулгуурлан боломжийг ашиглах, сул талаа сайжруулж 
эрсдэлээс сэргийлэх стратегийг TOWS матрицаар тодорхойлов.



Стратегийн зорилго
Ковид-19 халдварт цар тахлаас үүдэлтэй аялал 
жуулчлалын салбарт үүссэн хүндрэлийг даван 
туулж, 2024 он гэхэд олон улсын жуулчдын тоо, 
эдийн засгийн өгөөжийг 2019 оны түвшинд 
хүргэх бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь 
энэхүү стратегийн гол зорилго болно.

©   Photo by Bayar .B
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Мэдээлэл 
харилцаа

Зах зээлд болон 
салбар хоорондын 

мэдээллийн 
менежментийг 

сайжруулах

Зах зээл, 
маркетинг

Зорилтот зах зээлд 
чиглэсэн оновчтой 
маркетингийн үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлж 
жуулчны эрэлтийг 

нэмэгдүүлэх

Хувийн хэвшлийн 
дэмжлэг

Аж ахуйн нэгжүүдийн 
үйл ажиллагааг эхлүүлэх, 

сэргээхэд төрөөс 
дэмжлэг үзүүлэх

Тээврийн салбар
Зорчигч тээврийн 

урсгал, хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх

Бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний 

хөгжүүлэлт
Аялал жуулчлалын 
шинэ бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний хөгжлийг 
дэмжих

Үйлчилгээний 
дэд бүтэц

Аялал жуулчлалын 
бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг хөгжүүлэхэд 
шаардлагатай дэд 

бүтцийг сайжруулах

Хүний нөөцийн 
бодлого

Салбарын хүний 
нөөцийг дахин 

бүрдүүлэх, 
чадавхижуулах

Хууль, эрх зүйн 
шинэчлэл

Аялал жуулчлалын 
хууль, эрх зүйн 
шинэчлэл хийх

Тогтвортой хөгжил
Хамтын ажиллагааг 

дэмжиж, аялал 
жуулчлалыг тогтвортой 

хөгжлийн зарчмаар 
хөгжүүлэх

01
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03
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0506

07

08

09

Стратегийн зорилго, 
хүрэх үр дүн, зорилтууд 

Зорилгын хэрэгжилтийг 2024 онд дараах үр дүнгээр хэмжинэ. Үүнд:

•  Жуулчны тоог 577,000-д хүргэх
•  Аялал жуулчлалын салбарын орлогыг 700 сая ам. долларт хүргэх
•  Дэлхийн аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтээр Монгол 

Улсын эзлэх байрыг 3 байр ахиулж 90-р байрт эрэмбэлэгдэх
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СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГЫГ ХЭМЖИХ ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМУУД

Стратегийн 
зорилтууд

Хэрэгжүүлэх 
арга замууд

Шалгуур 
үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх 
байгууллагууд

МЭДЭЭЛЭЛ, 
ХАРИЛЦАА

Олон улсын 
аялал 
жуулчлалын 
зах зээлд 
болон салбар 
хоорондын 
мэдээллийн 
менежментийг 
сайжруулах

•  Гадаад зах зээлд Монгол 
улсын аялал жуулчлал 
болон ковид-19 цар 
тахлын нөхцөл байдал, 
тавигдах шаардлагын тухай 
мэдээллийг тогтмол хүргэх

•  Аялал жуулчлал салбарын 
мэдээ, мэдээллийг Монгол 
улсын хэмжээнд нэгдсэн 
байдлаар хүргэх

•  Аялал жуулчлалын 
мэдээллийн төвийн 
менежментийг сайжруулах

•  Агаарын болон газрын 
боомтууд, аялал 
жуулчлалын голлох 
бүс нутгуудад жуулчны 
мэдээллийн төв шинээр 
нэмж байгуулах

Нэр хүнд бүхий гадаадын 
хэвлэл, мэдээллийн 
сувгаар цацагдсан мэдээ, 
мэдээллийн тоо

Нэгдсэн байдлаар 
бэлдэж түгээсэн салбар 
хоорондын мэдээ, 
мэдээлллийн тоо

Менежментийн 
төлөвлөгөөтэй холбоотой 
баримт бичгийн тоо

Жуулчны мэдээллийн 
төвийн тоо

БОАЖЯ, 
АЖХТ

БОАЖЯ, 
АЖХТ

БОАЖЯ, 
НАЖГ

БОАЖЯ, 
АЖХТ

Хариуцагч Хамтрагч

ГХЯ, СоЯ, ЭМЯ, 
УОК, НАЖГ, 
ТББ-ууд, 
ААНБ-ууд

ГХЯ, СоЯ, ЭМЯ, 
УОК, НАЖГ, 
ТББ-ууд, 
ААНБ-ууд

АЖХТ
ТББ-ууд, 

ААНБ-ууд

Стратегийн 
зорилтууд

Хэрэгжүүлэх 
арга замууд

Шалгуур 
үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх 
байгууллагууд

ЗАХ ЗЭЭЛ, 
МАРКЕТИНГ

Зорилтот зах 
зээлд чиглэсэн 
оновчтой 
маркетингийн 
үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлж 
жуулчны 
эрэлтийг 
нэмэгдүүлэх

•  Зорилтот зах зээлийн 
орнуудын онцлогт тохирсон 
маркетингийн төлөвлөгөө 
боловсруулж хэрэгжүүлэх 

•  Монгол Улсад аялахад 
шаардлагатай мэдээ, 
мэдээллийг хүргэдэг нэгдсэн 
сувгийг ашиглалтад оруулах

•  Аялал жуулчлалын 
мэдээлэл, сурталчилгааг 
явуулдаг албан ёсны 
сошиал  сувгуудыг бий 
болгох, хөгжүүлэх /Facebook, 
Youtube, Twitter, Instagram, 
Wechat, Kakoa г.м/

•  Монгол улсаас гадаад 
оронд сууж буй Элчин 
сайд, Консулын газруудаар 
дамжуулан аялал жуулчлалыг 
дэмжих, сурталчлах ажлыг 
идэвхжүүлэх

•  Гадаад үзэсгэлэнд нэгдсэн 
байдлаар оролцох, 
менежментийг сайжруулах

•  Монгол улсыг сурталчлах 
контентуудыг хийх, хөгжүүлэх

•  Тэргүүлэх зах зээлийн 
орнуудад хэрэглэгчийн 
эрэлт, хэрэгцээний судалгаа 
явуулах (танигдсан байдал)

Маркетингийн 
төлөвлөгөөтэй 
холбоотой баримт 
бичгийн тоо 

www.mongolia.travel 
платформын 
үйл ажиллагаа 
идэвхижсэн байдлаар

Цахим сувгийн тоо

Хэрэгжүүлсэн үйл 
ажиллагааны тоо

Оролцсон 
үзэсгэлэнгийн тоо

Контентын тоо

Тайлангийн баримт 
бичгийн тоо (БНХАУ, 
ОХУ, АНУ, БНСУ, Япон, 
Герман, Франц, Турк)

БОАЖЯ, 
АЖХТ

БОАЖЯ, 
АЖХТ

БОАЖЯ, 
АЖХТ

ГХЯ

БОАЖЯ, 
АЖХТ

СоЯ, 
БОАЖЯ, 
АЖХТ

БОАЖЯ, 
АЖХТ

Хариуцагч Хамтрагч

ГХЯ, СоЯ, ЭМЯ, 
ЭЗХЯ, НАЖГ, ТББ-
ууд, ААНБ-ууд

ГХЯ, СоЯ, ЭМЯ, 
ЭЗХЯ, НАЖГ, ТББ-
ууд, ААНБ-ууд

ГХЯ, СоЯ, ЭМЯ, 
ЭЗХЯ, НАЖГ, ТББ-
ууд, ААНБ-ууд

СоЯ, БОАЖЯ, 
Агент, ТББ, ААНБ, 
ОУБ

ГХЯ, СоЯ, ЭМЯ, 
ЭЗХЯ, НАЖГ, ТББ-
ууд, ААНБ-ууд

ГХЯ, ЭЗХЯ, НАЖГ, 
ТББ-ууд, ААНБ-
ууд

ГХЯ, СоЯ,  ЭЗХЯ, 
НАЖГ, ТББ-ууд, 
ААНБ-ууд
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Стратегийн 
зорилтууд

Хэрэгжүүлэх 
арга замууд

Шалгуур 
үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх 
байгууллагууд

ХУВИЙН 
ХЭВШЛИЙН 
ДЭМЖЛЭГ

ААНБ-уудын 
үйл ажиллагааг 
эхлүүлэх, 
сэргээхэд төрөөс 
дэмжлэг үзүүлэх

•  АЖ-ын салбарын онцлогт 
тохирсон урт хугацааны 
хөнгөлөлттэй зээл олгох

•  Аялал жуулчлал, зочлох 
үйлчилгээний байгууллагатай 
холбоотой тусгай 
зөвшөөрлүүдийг 2024 оныг 
дуустал улсын хэмжээнд цуцлах 
(орон нутаг)

•  Аялал жуулчлалын салбарт 
шинэ ажлын байр бий 
болгосон ААНБ-уудад 2024 он 
дуустал НДШ-ийн хөнгөлөлт 
үзүүлэх

•  ААНБ-уудад 2024 он дуустал 
татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт 
үзүүлэх (ААНОА, газрын, үл 
хөдлөх г.м)

Зээлэнд хамрагдсан 
ААНБ-уудын хувь 
хэмжээний өсөлт

Цуцалсан тусгай 
зөвшөөрлийн тоо

Хөнгөлөлтөнд 
хамрагдсан ААНБ-уудын 
эзлэх хувь хэмжээгээр

Хөнгөлөлтөнд 
хамрагдсан ААНБ-уудын 
эзлэх хувиар 

ЗГ, СЯ, 
БОАЖЯ

БОАЖЯ

ЗГ, СЯ, 
БОАЖЯ

ЗГ, СЯ, 
БОАЖЯ

Хариуцагч Хамтрагч

МБ, ХБ, ААНБ

Аймгийн 
ИТХ, ЗДТГ-ууд, 
ААНБ-ууд

ТЕГ, ААНБ, 
ТББ

ТЕГ, ААНБ, 
ТББ

Стратегийн 
зорилтууд

Хэрэгжүүлэх 
арга замууд

Шалгуур 
үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх 
байгууллагууд

ТЭЭВРИЙН 
САЛБАР

Зорчигч 
тээврийн урсгал, 
хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх

•  “Хил хязгааргүй нисэх бодлого” 
төслийг хэрэгжүүлэх /“Эрүүл эрх 
зүй”, “Чөлөөт агаарын зай”, “Хөх 
тэнгэр”, “Дэлхийн хүн”, “Дүүлэн 
нис”, “Сэтгэл татам нисэх 
буудал” гм төсөл/

•  Газрын боомтуудын хүчин 
чадал, дэд бүтцийг сайжруулах 
(Шинэ сэргэлтийн бодлогоор)

•  Төмөр замын зорчигч тээврийн 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

•  Нислэг болон аялал, зочид 
буудлын багц бүтээгдэхүүн 
төлөвлөж хэрэгжүүлэх

Нислэгийн суудлын 
багтаамж (хүчин 
чадлын тоо)

Хүчин чадал, дэд 
бүтэц нь сайжирсан 
боомтын тоо

Зорчигч тоо өсөлт

Багц бүтээгдэхүүнийг 
худалдан авсан 
жуулчдын тоогоор

ЗТХЯ, ИНЕГ

ЗГ, ХЗДХЯ, ГХЯ, 
ГИХГ 

ЗТХЯ, УБТЗ

ИНЕГ, МИАТ,  
агаарын 
тээвэрлэгчид

Хариуцагч Хамтрагч

ЗТХЯ, ИНЕГ

ЗГ, ХЗДХЯ, ГХЯ, 
ГИХГ 

ЗТХЯ, УБТЗ

ИНЕГ, МИАТ,  
агаарын 
тээвэрлэгчид

Стратегийн 
зорилтууд

Хэрэгжүүлэх 
арга замууд

Шалгуур 
үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх 
байгууллагууд

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Аялал 
жуулчлалын 
шинэ 
бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний 
хөгжлийг дэмжих

•  Хил орчмын аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх төлөвлөгөө 
хэрэгжүүлэх

•  Аялал жуулчлалын эвент арга 
хэмжээнүүдийн менежментийг 
сайжруулах төлөвлөгөө 
боловсруулж хэрэгжүүлэх

•  Ажил хэргийн /MICE/ аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр

•  Тусгай сонирхлын АЖ-ыг 
 хөгжүүлэх төлөвлөгөө 

боловсруулах

•  Түүхэн аялал жуулчлалын 
төслүүдийг хэрэгжүүлэх

K3 ангиллын визтэй 
жуулчны тоогоор хэмжих

Боловсруулсан баримт 
бичгийн тоо

Боловсруулсан баримт 
бичгийн тоо

Боловсруулсан баримт 
бичгийн тоо

Төслийн хэрэгжилтийн 
хувь

ГХЯ, 
БОАЖЯ, 
ГИХГ, ХХЕГ, 

БОАЖЯ

БОАЖЯ, 
НАЖГ

БОАЖЯ

БОАЖЯ

Хариуцагч Хамтрагч

АНЗДТГ, ААНБ, 
ТББ  

СоЯ, АНЗДТГ, 
ААНБ, ТББ-ууд

АНЗДТГ, ААНБ, 
ТББ-ууд

СоЯ, АНЗДТГ, 
ААНБ, ТББ-ууд

СоЯ, АНЗДТГ
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Стратегийн 
зорилтууд

Хэрэгжүүлэх 
арга замууд

Шалгуур 
үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх 
байгууллагууд

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ДЭД БҮТЭЦ

Аялал 
жуулчлалын 
бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг 
хөгжүүлэхэд 
шаардлагатай 
дэд бүтцийг 
сайжруулах

•  Олон улс болон улсын 
чанартай авто зам 
дагуу түр буудаллах цэг, 
үйлчилгээний цогцолбор 
байгуулах

•  Жуулчны зорих газруудад 
ариун цэврийн газар, авто 
зогсоол бүхий отоглох 
цэгүүдийг байгуулах

•  Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт, 
лабораторийн үйл 
ажиллагааг цахим хэлбэрт 
шилжүүлж, хилийн хяналт 
шалгалтад зарцуулах 
хугацааг бууруулах

•  Аялал жуулчлалын дэд 
бүтцийг нутгийн иргэд, 
жуулчдын эрэлт хэрэгцээнд 
нийцүүлэн байгаль орчинд 
хохиролгүйгээр хөгжүүлэх

Тоо, гүйцэтгэл хувь

Тоо, гүйцэтгэл хувь

Хилийн хяналт 
шалгалтад зарцуулах 
хугацаа буурсан хувь

 

ДАЖӨЧИ, “Газрын 
тээвэр”

ЗТХЯ, БОАЖЯ

БОАЖЯ, 
АЖБЗГ

ЗГ, ХЗДХЯ 
ЗТХЯ,

 

БОАЖЯ

Хариуцагч Хамтрагч

АНЗДТГ

СХОҮХ, 
АНЗДТГ

СЯ, ГХЯ, 
БОАЖЯ, ГИХГ

ЗТХЯ, АЖХТ

Стратегийн 
зорилтууд

Хэрэгжүүлэх 
арга замууд

Шалгуур 
үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх 
байгууллагууд

ХҮНИЙ 
НӨӨЦИЙН 
БОДЛОГО

Салбарын хүний
нөөцийг дахин
бүрдүүлэх,
чадавхижуулах

•  АЖ-ын хөдөлмөрийн 
зах зээлийн эрэлт 
нийлүүлэлтийн судалгааг 
хийж, хүний нөөцийн 
мэдээллийн дата санг бий 
болгох

•  Төрийн албан хаагчдын 
АЖ-ын талаарх мэдлэг, 
мэдээллийг нэмэгдүүлэх 
олон талт арга хэмжээ 
зохион байгуулах

•  Аялал жуулчлалын 
салбарын хүний 
нөөцийг чадавхижуулах 
сургалтуудыг үе шаттайгаар 
зохион байгуулах

•  Аялал жуулчлал, зочлох 
үйлчилгээний чиглэлээр 
бакалаврын зэрэгт 
суралцагчдад төрөөс 
санхүүгийн дэмжлэг, 
тэтгэлэг олгох

•  Нийгэмд аялал жуулчлал, 
зочлох үйлчилгээний 
мэргэжлийн үнэлэмжийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр үе 
шаттай арга хэмжээ зохион 
байгуулах

Судалгааны тоо

Сургалтанд хамруулсан 
төрийн албан хаагчдын 
тоо

Сургалтанд хамрагдсан 
хүмүүсийн тоогоор

Тэтгэлэг, дэмжлэг авсан 
АЖЗҮ-ний мэргэжлийн 
оюутнууд

Зохион байгуулсан үйл 
ажиллагааны тоо

БОАЖЯ

ЗГ, 
БОАЖЯ

БОАЖЯ, 
АЖХТ

БОАЖЯ

БОАЖЯ, 
АЖХТ

Хариуцагч Хамтрагч

ҮСХ, АЖХТ

ААНБ, ТББ-
ууд

БШУЯ, ААНБ, 
ТББ

Их 
сургуулиуд, 
ТББ-ууд

Их 
сургуулиуд, 
ТББ-ууд
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Стратегийн 
зорилтууд

Хэрэгжүүлэх 
арга замууд

Шалгуур 
үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх 
байгууллагууд

ХУУЛЬ, ЭРХЗҮЙН 
ШИНЭЧЛЭЛ

Аялал 
жуулчлалын 
хууль, эрх зүйн 
шинэчлэл хийх

•  Аялал жуулчлалын тухай 
шинэчилсэн найруулгын 
төсөл боловсруулж, 
батлуулах

•  Аялал жуулчлалын 
салбарын статистик тооцох 
аргачлалыг шинэчлэх 

 (tourism satellite accounting)

•  Зочид буудал, жуулчны 
баазын зэрэглэл тогтоох 
журмыг Ковид19 цар тахлын 
дараах нөхцөлд нийцүүлж 
бүрэн шинэчлэн баталж  
зэрэглэлийг шинээр тогтоох  

•  Аялал жуулчлалын чанарын 
баталгаажилт, эрүүл, 
аюулгүй аялах нөхцөлийг 
хангасан гэрчилгээжүүлэлт  
(Safe Travel, Гэр ба байгаль 
гм) хэрэгжүүлэх

Баримт бичгийн тоо

Баримт бичгийн тоо

Шинэчилсэн 
журмаар зэрэглэлээ 
тогтоолгосон 
байгууллагын 
тоогоор

Гэрчилгээ авсан 
ААНБ, НИТАЖ-ын 
тоогоор 

УИХ, БОАЖЯ

БОАЖЯ

БОАЖЯ, 
АНЗДТГ, 
АЖХТ

БОАЖЯ, 
АЖХТ

Хариуцагч Хамтрагч

АЖХТ

ГХЯ, ҮСХ, ГИХГ, 
АЖХТ, нэгж

НАЖГ, ТББ-
ууд, ААНБ-ууд

НАЖГ, ТББ, 
ААНБ

Стратегийн 
зорилтууд

Хэрэгжүүлэх 
арга замууд

Шалгуур 
үзүүлэлт

Хэрэгжүүлэх 
байгууллагууд

АЯЛАЛ 
ЖУУЛЧЛАЛЫН 
ТОГТВОРТОЙ 
ХӨГЖИЛ

Хамтын 
ажиллагааг 
дэмжиж, аялал 
жуулчлалыг 
тогтвортой 
хөгжлийн 
зарчмаар 
хөгжүүлэх

•  Бүтээлч хамтын ажиллагаа 
ба бизнесийн сүлжээнд 
тулгуурлан Монгол улсын 
аялал жуулчлалын  өрсөлдөх 
чадварыг нэмэгдүүлэх.

•  Аялал жуулчлалын байгаль 
орчны стандартыг түшиглэн 
ногоон гэрчилгээжүүлэлтийг 
нэвтрүүлэх

•  Байгаль орчинд эвсэг 
экологийн ач холбогдолтой 
тээврийн хэрэгсэл, байрны 
төрлүүдийн хөгжлийг дэмжих

•  Аялал жуулчлалын сөрөг 
нөлөөллүүдийг багасгаж, 
тогтвортой аялал жуулчлалыг 
дэмжин сурталчлах

•  Стратегийн төлөвлөгөөнд 
оролцогч төр, хувийн 
хэвшилийн хамтын 
ажиллагааг дэмжих 
тогтолцоог (Зөвлөл г.м) бий 
болгох

ДАЖӨЧ-ийн 
эрэмбэлэлд эзлэх 
байр урагшилсан 
байдалаар

Гэрчилгээжүүлсэн 
байгууллага, газар 
нутаг

ДАЖӨЧИ, “АЖ 
үйлчилгээний дэд 
бүтэц”

ДАЖӨЧИ-ийн 
“Байгаль орчин” 
шалгуур үзүүлэлтийн 
үнэлгээ

Стартеги төлөвлөгөө 
хэрэгжсэн хувь

БОАЖЯ

 

МҮХАҮТ

 

ЗТХЯ, 
БОАЖЯ

БОАЖЯ

БОАЖЯ

Хариуцагч Хамтрагч

Салбарын 
бүх оролцогч 
талууд

БОАЖЯ, 
АНЗДТГ, ТББ-
ууд

АНЗДТГ, ТББ-
ууд

АНЗДТГ, ТББ-
ууд

АНЗДТГ, ТББ-
ууд
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(Инбаунд аялал жуулчлал 2022-2024)

СТРАТЕГИ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ЗУРАГЛАЛ, ҮЕ ШАТ

АЛСЫН ХАРАА
Үндэсний онцлог бүхий аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, олон улсын аялал жуулчлалын зах зээлд 
өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлнэ.

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО
Ковид-19 халдварт цар тахлаас үүдэлтэй аялал жуулчлалын салбарт үүссэн хүндрэлийг даван 
туулж, 2024 он гэхэд олон улсын жуулчдын тоо, эдийн засгийн өгөөжийг 2019 оны түвшинд 
хүргэх бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

ХҮРЭХ ҮР ДҮН
•  Жуулчны тоог 577,000-д хүргэх

•  Аялал жуулчлалын салбарын орлогыг 700 сая ам. долларт хүргэх

•  Дэлхийн аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтээр Монгол Улсын эзлэх байрыг 
 3 байр ахиулж 90-р байрт эрэмбэлэгдэх

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД

•  Аялал жуулчлалын форум, хэлэлцүүлэг
•  Ковидын нөлөөллийн судалгаа
•  Гадаад дотоод орчны шинжилгээ
•  Хязгаарлагч хүчин зүйлүүдийн шинжилгээ

•  Экспертүүдийн ярилцлага
•  Стратегийн хувилбарууд гаргах
•  Хувилбарын матрицад үнэлгээ хийх
•  Зорилго, зорилтуудыг тодорхойлох

•  Хэрэгжүүлэх  нарийвчилсан төлөвлөгөө
•  Санхүүгийн эх үүсвэрийг тодорхойлох, уялдуулах
•  Хэрэгжүүлгч болон хамтрагч байгуулгуудын зохион 

байгуулалт, чиг үүргийг тодорхойлох
•  Хэрэгжүүлэлтийг зохион байгуулах

•  ЗГ, төрийн байгууллагууд
•  ОУ-ын байгууллагууд
•  Төрийн бус байгууллагууд
•  Хувийн хэвшил, ААНБ
•  Иргэд
•  Жуулчид

•  Үр дүнд сууриласан хяналт, шинжилгээ хийх 
•  Хэрэгжүүлэлтийн үнэлгээ хийх
•  Үнэлгээний үр дүнд суурьлан шийдвэр гаргах
•  Хэрэгжүүлэлтийн тайлан, олон нийтэд мэдээлэх

Нөхцөл байдлыг 
тодорхойлох

Стратегийн зорилго, 
зорилтууд

Стратегийн 
хэрэгжүүлэлт

Хэрэгжүүлэлтийн 
хяналт, үнэлгээ

2021.10-2022.01

2022.01-2022.02

2022.03-2024.12

2022.03-2024.12

Мэдээлэл, 
харилцаа

Зах зээл, 
маркетинг

Хувийн 
хэвшил

Зорчигч 
тээвэр

Бүтээгдэхүүн 
хөгжүүлэлт

Үйлчилгээний 
Дэд бүтэц

Хүний нөөц

Хууль, эрхзүй

Тогтвортой 
хөгжил
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(Инбаунд аялал жуулчлал 2022-2024)

СТРАТЕГИЙГ БОЛОВСРУУЛАХАД ҮНЭТЭЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГСӨНД ДАРААХ ХҮМҮҮСТ 
ТАЛАРХАЛ ИЛЭРХИЙЛЬЕ.

С.Алдархишиг (Монголиа Экспедишнс Энд Турс ХХК), Д.Алтанбагана (Актив Энд Адвенчур Турс Монголиа 

ХХК), Ш.Алтанбагана (Монголын Маркетингийн Холбоо), Д.Амарсанаа (Аеро Монголиа ХХК), Д.Амартүвшин 

(МУИС), Ц.Баатарсайхан (Таванбогд групп), А.Батбаяр (Монголиа Треккинг ХХК), Г.Батбаяр (ИНЕГ), С.Батбаяр 

(МИАТ), Д.Батболд (МУБИС), Т.Баттулга (Лүүк Монголия ХХК), С.Баясгалан (МҮХАҮТ), Б.Бекболат (Бэст Алтай 

Экспедишнс ХХК), Д.Бум-Эрдэнэ (Эм Эм Си Жи ХХК), В.Ганзориг (Би Эс Пи ХХК), Д.Гансүх (Аялал Жуулчлалын 

Тогтвортой Хөгжлийн Төв), Д.Гантөмөр (МАЖХ), Г.Гантулга (Хорекасофт ХХК), Д.Гэрэлтөв (УБАЖХ), Н.Даваасүрэн 

(Амикус ХХК), Б.Доржготов (Саяан-Радиан ХХК), Д.Дэжид (Номадс Рэзидэнс ХХК), Жан Вингстен (360 Монгол 

ХХК), Б.Золбадрал (Айтрип ХХК), Ө.Золзаяа (Премиум Трэвел Монголиа ХХК), С.Ичинхорлоо (Морнинг Стар 

Экспедишнс ХХК), Л.Лхагвасүрэн (Зүлгэн Сор ХХК), Б.Лхагвачулуун (Гүег Аян ХХК), Б.Мөнхбат (Монголын 

Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо), С.Мөнхбат (Зочид Буудлын Холбоо), П.Мөнхжаргал (Хүннү Эйр), 

Б.Мөнхтамир (МИАТ), М.Навчаа (Цолмон Трейвэл ХХК), Нарангэрэл (Номадик Трэйлс ХХК), Ш.Нэргүй (Нью 

Жуулчин ХХК), Г.Нямсүрэн (Премиум Трэвел ХХК), Д.Оюундэлгэр (Изинис Эйрвэйз), Х.Түмэндэлгэр (Гайхамшигт 

Говь АЖ-ын холбоо), Ч.Ханат (Шер-Орог Саарал ХХК), Ц.Цолмон (МУИС), А.Эрдэнэгарьд (И Энд Грофт ХХК), 

Р.Эрдэнэмөнх (Зэндмэнэ Трэвел ХХК) Б.Эрдэнэсувд (Жуулчин ХХК)

Талархал

БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨХҮҮД: 
Д. Гансүх  “Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төв”-ийн УЗ-ийн дарга, судлаач
С. Батболд   Зам Тээврийн Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Д. Эрдэнэбаяр   ЭЗХ-ийн Яам. Бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга
Ш. Алтанбагана   Монголын Маркетингийн Холбооны ерөнхийлөгч

РЕДАКТОР:  
Д. Гансүх  “Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төв”-ийн УЗ-ийн дарга, судлаач
С. Баясгалан  МҮХАҮТ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

СТРАТЕГИ БОЛОВСРУУЛАХ БАГИЙН АХЛАГЧ:
Б. Барсболд  Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын дэргэдэх  
   Аялал Жуулчлалын Зөвлөлийн дарга

ГИШҮҮД:
С. Бат-Эрдэнэ   Аялал Жуулчлалын Хөгжлийн Төвийн захирал
Д. Мөнхтөмөр   “Хаппи Сити Групп” ХХК аялал жуулчлал хариуцсан захирал, судлаач
Д. Бадрах   Шийдэл АЖБТөв ТББ-ын зөвлөх
С. Мөнхнасан   МҮИС-ийн АЖГХС-ийн захирал дэд проф
Н. Адьяаболд   “Нью Майлстөн” ХХК захирал
Т. Чулуунцэцэг   “Авид Зам” ХХК захирал
Ц. Ууганбаяр   “Вандер Монголия Эдвэнчирс” ХХК гүйцэтгэх захирал
А. Заяа    БОАЖЯ-ны АЖБЗГ-ын мэргэжилтэн
Н. Болормаа   БОАЖЯ-ны АЖБЗГ-ын мэргэжилтэн
Э. Бадамхорол   МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Аялал жуулчлалын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
Ш. Жамина   Нарийн бичиг
Э. Батдорж   Дизайнар
Б. Баяр   Гэрэл зурагчин

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛСАН 
АЖЛЫН ХЭСГИЙН ГИШҮҮД
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