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5-р бүлэг Маршрут тус бүрийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого 

(төсөл) 

5.1 Монгол Улсын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ерөнхий бодлого / Хэтийн төлөв 

2020 онд УИХ-аар батлагдсан "Алсын хараа 2050" бол Монгол улсын ойрын 30 жилийн 

төлөвийг тодорхойлсон урт хугацааны хөгжлийн бодлого юм. Тус баримт бичгийн тулгуур 

үндэслэл нь үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлээ эрхэмлэх, Монгол үндэстний бахархал болон 

үндэсний хөгжлийн талаар тусгагдсан байна. Аялал жуулчлалын салбарыг "Бүс, орон нутгийн 

хөгжил" бүлэгт тодотгон гаргасан бөгөөд тухайн бүс нутгийн онцлогт тулгуурласан аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх зарчмыг баримталсан байна. 

"Алсын хараа 2050"-аас өмнө 2019 онд батлагдсан "Төрөөс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар 

баримтлах бодлого 2019-2026"-д аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогын зорилгыг "Хүрээлэн буй 

орчинд ээлтэй, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, олон улсын 

аялал жуулчлалын зах зээлд Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд оршино" гэж заасан 

байна. Засгийн газраас шийдвэрлэх асуудлуудыг (1) аялал жуулчлалын салбарын эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгож, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, (2) гадаад сурталчилгаа, маркетингийн ажлыг 

эрчимжүүлэх, (3) эрүүл ахуй, үйлчилгээний чанар, стандартыг сайжруулах, (4) хүний нөөцийн ур 

чадварыг дээшлүүлэх хэмээн тодорхойлжээ.  

Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд жуулчдын тоог нэг саяд 

хүргэх зорилтыг тавьсан. Ковид-19 халдварт цар тахлын нөлөөгөөр Монгол орныг зорих 

жуулчдын тоо 2019 онд 570,000 байснаас 2020 онд аравны нэг болтлоо огцом буурч, аялал 

жуулчлалын салбар ихээхэн хохирол, шууд хүндрэлийг амссан. Аялал жуулчлал нь 2019 оны 

түвшинд эргэж хүртлээ  ойролцоогоор 5-6 жилийн сэргэлтийг зарцуулах төлөвтэй байна. 

Монгол орон нь өргөн уудам нутаг, үзэсгэлэнт байгаль, түүх уламжлалын баялаг өв сан, өнөөг 

хүртэл хадгалдагдсан нүүдлийн соёл иргэншил тэргүүтэн олон сонирхолтой, сэтгэл татахуйц 

аялал жуулчлалын нөөцтэй. Эдгээр нөөцийг хамгаалахад чухалчлан анхаарч, жуулчдыг хүлээж 

авах нийүүлэлтийн тогтолцоогоо боловсронгуй болгон, тав тухтай аялах орчин нөхцөл бүрдүүлж 

чадвал аялал жуулчлалын салбар ойрын ирээдүйд эрчимтэй хөгжих боломжтой орон юм. Монгол 

улсад аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь зөвхөн эдийн засгийн ач холбогдолтой төдий зүйл биш юм. 

Учир н аялал жуулчлалаар дамжуулан олон улсын хэмжээнд Монгол Улсын талаарх ойлголт, 

имидж, сонирхлыг бататган тодорхойлж, улмаар нэр хүндийг нь өсгөхөд хувь нэмрээ оруулах 

болно. 

Монгол Улсын дээрх бодлого, чиглэлд үндэслэн ЖАЙКА-гаас хэрэгжүүлэх ёстой ажлын үндсэн 

үзэл санааг доорх байдлаар тодорхойлж байна. 

1. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь  улс орныхоо баялаг их түүх, соёл уламжлал,  дэлхийн 

түвшний үнэ цэнтэй үлэг гүрвэлийн олдворууд болон бусад аялал жуулчлалын нөөц бололцоогоо  

илрүүлэн гаргаж, өөрийн эх орноороо бахархах үнэлэмж сэтгэлийг Монголын ард түмний дунд 

тэтгэн бадрааж, ийм хөгжлийг бүтээн байгуулах ажлын бодит үр дүн болно хэмээн үзэх. 

2. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс Монгол улсад зочлон ирэх аянчин гийчин юуны түрүүнд дээр 

дурдсан гайхамшигт өв сан, нөөцийг мэдрэн баясаж, аяллын таашаалыг хүртэж Монгол орны 

талаарх мэдлэг, ойлголт,сонирхолоо улам бататган , улмаар ийм сэтгэгдэл туршлагаасаа дэлхий 

дахинд дэлгэрүүлэн сурталчилж, олон улсад Монгол Улсын нэр хүндийг өсгөхөд чухал хувь нэмэр 

оруулах. 

3. Үүний тулд Монгол Улсын байгаль-соёлын ховор нандин нөөц баялгийг хадгалан хамгаалах, 

цаашид тогтвортой ашиглах боломжоор хангахын сацуу гадаад, дотоодын жуулчдыг Монголд аятай 

тухтай, тайван амгалан аялах боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр алсын хараа болгон ажиллах. 

4. Аялал жуулчлалыг эдийн засгийн гурван үндсэн хөгжлийн нэгэн тулгуур болгон хөгжүүлэх 

Монгол Улсын Засгийн газрын бодлогыг дэмжиж, ядуурлыг бууруулах тэргүүтэн Тогтвортой 

хөгжлийн зорилтуудыг (SDGs-Sustainable Development Goals) хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах. 
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5.2 Маршрут бүрийн аялал жуулчлалын хөгжлийн алсын хараа / хэтийн төлөв 

Зорилтот маршрут тус бүрээр аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогыг нягтлан үзэж, давуу талыг 

ашиглан сул талыг даван туулах хэтийн төлөвийг тодорхойлохыг зорив. 

5.2.1 Өмнөговийн маршрут 

Аялал жуулчлалын нөөц, дэд бүтэц, эрх зүй/ хууль дүрэм, үйлчилгээ стандарт, мэдээлэл/, 

маркетинг үнэлгээний шалгуураас хамааруулан улсын болон орон нутгийн засаг захиргааны 

бодлого, хөтөлбөр, SWOT шинжилгээний үр дүнд үндэслэн судалгааны баг  хөгжлийн доорх 

бодлого, хэтийн төлөвийг санал болгож байна.  

Аялал жуулчлалын 

хөгжлийн алсын 

хараа 

"Уудам онгон байгальд хүрснээр эх дэлхийн агуу гайхамшгийг мэдрэх 

аялал"-ыг бүс нутгийн хэмжээнд багцлан жуулчдад санал болгох 

Зорилтот 

үйлчлүүлэгч 

Гадаадын жуулчид (ялангуяа удаан хугацаагаар аялах боломжтой АНУ,  

Европын орнуудын иргэд, оюутан залуус)  

Хэтийн төлөв 

Үлэг гүрвэлийн үнэ цэнийг дээд зэргээр сурталчлан ашиглахын хамт 

нүүдлийн ахуй амьдралтай танилцах, ховор ан амьтдыг ажиглах зэрэг эвент, 

арга хэмжээг бий болгож, аялал жуулчлалын биет нөөцийг биет бус 

үйлчилгээ түвшин хүртэл өргөжүүлэх 

1) [Аялал жуулчлалын нөөц] Үлэг гүрвэлийн олдвор, эртний хот балгасын туурь зэрэг 

өрсөлдөхүйц, үнэмлэхүй чадвахитай аялал жуулчлалын нөөцүүдээ дээд зэргээр оновчтойгоор 

ашиглах  

Өмнөговь аймаг дах үлэг гүрвэлийн олдворууд, түүний байгаль соёлын орчин ахуй тэргүүтэн 

бол  бусад улс орон, бүс нутгуудад тэр бүр дахин давтагдахгүй,  өрсөлдөх чадвар маш өндөр 

аялал жуулчлалын үнэ цэнтэй нөөц юм. Монголын бусад бүс нутагтай харьцуулахад Өмнөговь 

аймаг нь аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалж, тогтвортойгоор хөгжүүлэхээр оролдож байгаа 

нутаг бөгөөд орон нутгийн засаг захиргаа, хувийн хэвшлийн хоорондын хамтын ажиллагаа нь 

харьцангуй үр дүнтэй байгаа. Тиймээс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх өнөөгийн бодлогыг хадгалан  

хөгжүүлэх нь чухал ажээ. 

Цагаан Суварга бол Дундговь аймагт орших байгалийн үзэсгэлэнт газар гэдгээрээ гадны 

аялагчдын анхаарлыг ихэд татаж байна. Цагаан Суваргаас өмнө зүг 15 км -т орших эртний хадны 

сүг зургууд нь археологийн үнэт дурсгалуудад ордог билээ. 

2) [Аялал жуулчлалын нөөцийн ашиглалтын талаарх хууль/дүрэм] Аялал жуулчлалын 

нөөцийг авран хамгаалах арга хэмжээг нэн яаралтай авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай 

Үлэг гүрвэлийн мөр, говийн ургамал байгаль, ан амьтан, хөрс шороо зэрэг нь түүх соёл, ургамал, 

биологийн хийгээд палеонтологийн үнэт баялаг, олдворууд болохын хамт хүн ба техникийн 

үйлдэл дунд тэсвэрлэн оршиход хүндрэлтэй, онгон эмзэг байдал нь нэн онцлог болно. Иймд 

цаашид жуулчдын тоо нэмэгдсэн ч үнэ цэнтэй атлаа эмзэг баялгийг хамгаалах,  аялал жуулчлалд 

тогтвортойгоор ашиглан хөгжүүлэх нь хамгийн чухал асуудал юм. Ялангуяа аялал жуулчлалын 

ховор нандин нөөцийг хамгаалах, хадгалах чиглэлээр палеонтологич, зэрлэг ан амьтдын эрдэмтэн 

судлаач нартай нягт хамтран ажиллах ёстой.  Баянзаг зэрэг газарт хамгаалалтын хашлага, аялах 

ажиглах зам корридор барих зэрэг зарим арга хэмжээг авч байгаа бөгөөд цаашид ч ийм үйл 

ажиллагааг үргэлжлүүлэх шаардлагатай. 

Байгалийн нөөц баялгыг хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлж,  аялал жуулчлалынхаа суурь нөөц, 

давуу талуудыг хадгалах үйл ажиллагааг үр дүнд хүргэх ёстой. Ялангуяа Тусгай Хамгаалалттай 

Газар Нутагт (ТХГН) аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд бүтцийг байгаль орчныг хамгаалах 

бодлоготой нягт уялдуулах шаардлагатай. Тухайлбал, ТХГН-уудад орж гарах зам маршрут, 

түүний тэмдэг, тэмдэглэгээ, танилцуулга самбар, явган хүний замыг засч, тодотгож өгөх 

шаардлагатай. 

Бэлчээрийн доройтлоос хамгаалахын тулд аялагчид замгүй газруудаар дураар явах, олон 

салаалахыг хязгаарлан зохицуулах хэрэгтэй.  Ялангуяа ойлгомжтой, тодорхой замын тэмдэг, 
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тэмдэглэгээг байгальд ээлтэйгээр хийж, аялал жуулчлалын мэдээллийн төвийг хүртээмжтэйгээр 

ажилуулж, майхан ба гэрээр хоноглох зориулалтын газруудыг сайтар төлөвлөх нь зүйтэй. 

3) [Дэд бүтэц, хууль/дүрэм] Аялал жуулчлалын дэд бүтцийг сайжруулж, ая тухтай аяллаар 

хангах                             

Эн тэргүүнд Даланзадгад хотын нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зэрэглэлтэй болгон 

өргөжүүлэхийн тулд аймаг орон нутаг өөрөө улам идэвхтэй, санаачилгатай ажиллах 

шаардлагатай. 

Даланзадгад хотоос Гурвантэс сум хүртэлх авто замыг хатуу хучилттай болгож чадвал, үлэг 

гүрвэлийн үнэт олдворт Хэрмэнцав болон аялал жуулчлалын гол зорих газрууд болох Ёлын ам, 

Хонгорын элс дамнасан уламжлалт аяллын маршрут илүү хялбар болж, салбарын цаашдын 

хөгжилд дэм болно. Даланзадгад хотоос Булган сум хүртэл, улмаар Өвөрхангай аймагтай 

холбосон хатуу хучилттай авто замыг тавьж чадвал Хархорин, Өмнөговийг тойрсон аяллын 

маршрутыг хөгжүүлэхэд дэд бүтцийн чухал алхам болно. 

Дундговь аймагт аялал жуулчлалын чухал бүс нутаг, газруудтай холбогдсон хатуу хучилттай зам 

байдаггүй. Төв замаас 50 хүрэхгүй км -ийн зайтай орших Цагаан Суварга хүртэл хатуу хучилттай 

авто зам барих нь зүйтэй.  

Улаанбаатар хотоос говийн нутаг руу автомашинаар зорчиж буй аялагчдад зориулж, замын 

дагуу дамжин өнгөрөх нэн чухал газар болох Мандалговь хот зэрэг газрууд хийгээд 

Даланзадгадаас аялал жуулчлалын зорин очих үзмэр газрууд хүртлэх зам зууртаа нийтийн бие 

засах газруудыг яаралтай суурилуулж, жуулчид сэтгэл амар, тав тухтай аялах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх шаардлагатай. Үүнчлэн байгаль орчныг сүйтгэхээс урьдчилан сэргийлэх ёстой юм. 

4) [Аялал жуулчлалын нөөц, хууль / дүрэм, мэдээлэл / маркетинг] Палеонтологийн аялал 

жуулчлалын нөөцийг хамгаалах чиглэлээр бусад орны туршлагаас суралцах талаар төрийн 

зүгээс хэрэгжүүлэх арга хэмжээ                                                                                                                         

Палеонтологийн аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалах зорилгоор, Дэлхийн өвд бүртгэлтэй 

Канад улсын үлэг гүрвэлийн цэцэрлэгт хүрээлэн, АНУ-ын үлэг гүрвэлийн мөр бүхий Сион 

үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн (2019 онд 4.48 сая орчим хүн үзэж сонирхсон ба 2017 оны ашиг 

орлого нь ойролцоогоор 10 сая ам. доллар байсан), Боливийн үлэг гүрвэлийн мөр бүхий Кал Орко 

палеонтологийн парк (жилд 120,000 орчим хүн үзэж сонирхдог) зэрэг палеонтологийн нөөц 

дээрээ тулгуурлан аялал жуулчлалыг хөгжүүлсэн улс орнуудын туршлагаас Засгийн газрын 

зүгээс зориудаар судлах нь зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл тэдгээр газруудын үйл ажиллагаа, 

менежментийн арга барил, эдийн засгийн үр ашгийн талаар нарийвчлан судалж, туршлагыг нь 

нэвтрүүлж болно. Үүнийг гагц аймаг орон нутгийн захиргааны хүрээнд хэрэгжүүлэхэд учир 

дутагдалтай тул үндэсний хэмжээний төсөл, хөтөлбөр болгон хэрэгжүүлж, үүндээ үлэг гүрвэлийн 

олдворт газар болох говийн бүс нутгийн орон нутгийн засаг захиргаа, ард иргэд, төрийн бус 

байгууллага, хувийн хэвшлийг оролцуулсан хамтын үйл ажиллагаа явуулах нь зохистой. 

5) [Үйлчилгээ] Үлэг гүрвэлийн олдвороос гадна үндэсний уламжлалт соёл урлаг, нүүдэлчин 

малчдын ахуй амьдралтай танилцах аялал, арга хэмжээг сонирхолтойгоор санаачлан 

хэрэгжүүлэх                                                                                                                                                                 

Дэлхийд ховор үлэг гүрвэлийн аялал жуулчлалын нөөцийн зэрэгцээ нүүдлийн орчин ахуй, 

малчин айлын амьдралтай танилцах, ховор ан амьтдыг ажиглах, зураг авах зэрэг аяллуудыг 

төлөвлөх, тэмээний баяр зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулах гэх мэтчилэн аялал жуулчлалын 

хувийн хэвшил, аймаг орон нутгийн аялал жуулчлалын газар, аялал жуулчлалын ТББ-уудын 

зүгээс хэрэгжүүлэхээр зүтгэж буй ажлууд байгаа. Цаашид олон улсын нисэх буудалтай болж 

чадвал “Говийн олон улсын марафон гүйлт” зэрэг шинэ арга хэмжээнүүдийг дэмжиж, аялал 

жуулчлалын салбараас аймагт оруулах нэмүү өртгийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Дэлхийд дээгүүрт 

ордог ашигт малтмалын ордтой бүс нутаг тул, компанийн нийгмийн хариуцлагын (Corporate 

Social Responsibility) хүрээнд ивээн тэтгэсэн  хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх, уул уурхайн 

аялал жуулчлалын чиглэлээр олон улсын хамтын нийгэмлэгийн үйл ажиллагаанд бодит хувь 

нэмэр оруулах боломжтой. 
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Ийм чиглэлийн арга хэмжээнд нутгийн иргэдийн оролцоо зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд 

уламжлалт урлаг, Монгол гэрийн амьдралыг гадаадын иргэдэд таниулах зэрэг үйлчилгээг орон 

нутгийн иргэдээр үзүүлж таниулах тогтолцоог бүрдүүлж, бүс нутагтаа илүү ашиг тусаа өгөх 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх шаардлагатай юм. 

6) [Мэдээлэл / маркетинг] Гадаадын жуулчдыг татах маркетингийн стратеги 

Хэдийгээр дотоодын аялагчдын тоо нэмэгдсээр байгаа боловч гадаадын хийгээд дотоодын 

жуулчдын хэрэглээ, зарцуулалтын хэмжээ асар их зөрөөтэй байдаг. Аймгийн аялал жуулчлалын 

газар, аялал жуулчлалын компаниудын дийлэнх нь өөрсдийн зорилтот хэрэглэгчдийг гадаадын 

жуулчид гэж үзэж байна. Орон нутгийн иргэдийн орлогыг сэргээн нэмэгдүүлэхийн тулд ч тус 

аймаг нь эхлээд гадаадын жуулчдыг хүлээн авах үйл ажиллагаагаа сэргээхэд анхаарлаа хандуулах 

нь зүйтэй болов уу. 

Жуулчдыг хүлээж авах ажлыг нэмэгдүүлэхийн тулд, тус аймгийн аялал жуулчлалын нөөц, 

онцлогыг дэлхийд сурталчилан таниулж, мэдээлэл түгээх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх нь нэн 

чухал байна. Төр засгийн харьяалалын найдвартай эх үүсвэр бүхий цахим хуудасуудыг ашиглан 

чанарын өндөр түвшний дүрс бичлэг, мэдээллийг түгээх нь зүйтэй. Түүнчлэн Засгийн газраас 

баталгаажуулсан эрх бүхий зөвшөөрөлтэй аялал жуулчлалын компаниудын веб сайт бүхий 

холбоосыг ч ашиглаж болно. Монголыг зорих жуулчдын хувьд хамгийн бэрхшээлтэй зүйл бол 

найдвартай мэдээлэл олж авч чаддаггүй явдал юм. Тиймээс жуулчдыг хүлээж авах үйл 

ажиллагаагаа сэргээхийн тулд мэдээлэл түгээх үйл ажиллагааг бүх бололцоондоо тулгуурлан 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Аймгийнхаа аялал жуулчлалын үзмэр, зорих газруудын тухай болон 

эвент, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг монгол хэл, наад зах нь англи хэл дээр танилцуулсан 

цахим хуудсыг чанартайгаар хийх шаардлагатай. 

Дээр дурьдсан бодлого, хэтийн төлөвийг хэрэгжүүлэх аялал жуулчлалын хөгжлийн схем 

зураглалыг доорх байдлаар харуулж байна. 

 

Зураг 5-1: Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх схем зураг (Өмнөговийн маршрут) 

5.2.2 Дорноговийн маршрут 

Гадаадаас ирсэн жуулчдын хувьд сайн танигдаж хөгжөөгүй боловч төмөр замын дэд бүтцийг 

ашиглан төрөл бүрийн аяллыг хөгжүүлэх боломжтой хэмээн үзэж тус чиглэлийн аялал 

жуулчлалын хөгжлийн бодлого,  хэтийн төлөвийг дараах байдлаар төлөвлөн санал болгож байна. 
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Аялал жуулчлалын 

хөгжлийн Алсын хараа 

"Төмөр замаар явах говийн аялал"-ыг олон улсын чанарын түвшинд 

хүргэж, байгаль орчныг хамгаалахад хувь нэмэр оруулах. 

Зорилтот үйлчлүүлэгч Энергийн төв（Дотоодын жуулчид） 

Замын-Үүд（БНХАУ-ын жуулчид） 

Онгон байгалийн нөөц бүхий газрууд / Эртний хот, балгасын туурь  

(АНУ /Европын орнууд / Япон / БНСУ-ын жуулчид) 

Хэтийн төлөв Нутгийн иргэд, олон нийтийн оролцоотойгоор аялал жуулчлалын 

үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг 

дээшлүүлэх явдал болно. Цаашид Сайншанд хотоос Даланзадгад хот, 

Мандалговь хот хүртэлх аяллын хөтөлбөрийг өргөтгөн боловсруулж 

палеонтологийн олдвор, байгальтай танилцах аяллаар баяжуулах 

боломжтой. 

1) [Аялал жуулчлалын нөөц, мэдээлэл / маркетинг] Төмөр зам дагуух аялал жуулчлалын 

нөөцийг хөгжүүлж, урт хугацааны аяллыг дэмжих  

Чойр хотод түшиглэн, Чингис хааны удам боржигин угсааныхны төв, Боржигон өв соёлын 

тоглолтыг дэглэж, Азийн анхны сансрын нисгэгчдийн нэг төлөөлөл болох Монгол сансрын 

нисгэгчийн хөшөөг үзэх боломжтой юм. Мөн эртний хот балгасын туурь бүхий зүүн чиглэлийн 

аялал болон Их нартын БНГ-т үзэх, танилцах, ховор  зүйлийн  аяллын маршрутыг хөгжүүлж 

чадвал жуулчдын саатах хугацааг уртасгах боломжтой. Чойр хоттой харьцангуй ойрхон, үлэг 

гүрвэлийн олдворт газар болох Хүрэн дух, Хаялга нуур зэрэг ирээдүйд хөгжүүлэх боломжтой 

аялал жуулчлалын бусад нөөц газрууд ч байдаг.  

Их нартын БНГ-аас баруун тийш Мандалговь хот хүрэх маршрут байдаг бөгөөд бусад аймагтай 

хамтран Чойр хотод буух төмөр замын аяллыг хөгжүүлэх боломжтой. Сайншанд холгүй байрлах 

Хамарын хийд нь дотоодын аялагчдад алдартай. Гэхдээ гадаадын жуулчдын сонирхлыг татахуйц 

аялал жуулчлалын өөр нөөцийг сонирхолтойгоор хөгжүүлэх шаардлагатай юм. 

2) [Аялал жуулчлалын нөөц, дэд бүтэц, үйлчилгээ] Галт тэрэгний замаас салаалж говийн 

аялалд холбогдох аяллын сүлжээг байгуулах 

Орос-Монгол-Хятад чиглэлийн Монголын төмөр зам дайран өнгөрдөг тул Дорноговийн 

маршрут нь Монголд аялал жуулчлалын онцгой өрсөлдөх чадвартай. Гэхдээ гадаадын иргэд нь 

замдаа галт тэрэгнээс буулгүйгээр Замын-Үүд боомтоос Бээжин хот хүртэл 30 цаг зарцуулаад 

дуусах тохиолдол олон. Тиймээс төмөр замын аялал хийнгээ Чойр хот болон Сайншанд хотод 

замдаа буудаллах, Монгол орноор саатан аялах төрөл бүрийн хөтөлбөрүүдийг хөгжүүлэхийг 

санал болгож байна. Ингэхийн тулд галт тэрэгний өртөөнөөс аялах газар, үзмэр хүртэлх аяллын 

үйлчилгээний сүлжээг бий болгох шаардлагатай. Улаанбаатар хот болон Өмнөговь аймгийн аялал 

жуулчлалын агентлагуудтай хамтран ажиллаж аялал жуулчлалын сүлжээ байгуулан, шинэ 

чиглэлийн бизнесийг хөгжүүлэхэд идэвхтэй оролцохыг дэмжих нь зүйтэй 

3) [Аялал жуулчлалын нөөц, дэд бүтэц, үйлчилгээ] Төмөр замын өртөөнөөс зүүн ба баруун 

зүгт чиглэсэн зам тээврийн дэд бүтцийг салбарлуулан хөгжүүлэхийг дэмжих  

Сайншанд хотоос 50 орчим км зайд оршдог Хамарын хийд нь дотоодын жуулчдад онцгой ач 

холбогдолтой хэдий ч гадаадын жуулчдын хувьд хаа сайгүй байх буддын сүм хийдийн нэг гэж л 

ойлгогддог тул тус хийдийн онцлог давуу талыг ойлгуулж мэдрүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг. 

Тиймээс жуулчдыг замдаа Сайншанд хотод галт тэрэгнээсээ бууж сонирхолтойгоор аялуулах, 

үүний  тулд баруун зүгт илүү баялагтайгаар сонирхолтойгоор аялуулж байгалийн үзэсгэлэнт 

газруудыг нэмж танилцуулах хөтөлбөрийг боловсруулах шаардлагатай. 

Дорноговь аймагт Хонгил цав, Баянширээ зэрэг үлэг гүрвэлийн олдворт газар байдаг. Гэвч ер нь 

гадаадын жуулчид үлэг гүрвэлийн олдворт газраар аялахад Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хот 

эсвэл Дундговь аймгийн Мандалговь хотоос баруун зүг рүү чиглэж явдаг бөгөөд Дорноговь 

аймгийн үлэг гүрвэлийн олдворт газрыг аялал жуулчлалын нөөц гэж үзэх нь ховор юм.Иймд 

Сайншанд хотоос үлэг гүрвэлийн олдворт газарт хэрхэн явах талаар замын мэдээллийг тодорхой 

болгож, байгаль орчинд ээлтэй отоглох газруудыг байгуулвал Дорноговь аймгийн үлэг гүрвэлийн 
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олдворт газарт жуулчдын сонирхолыг татах боломжтой болно. 

Замын -Үүд орчмоос хирс, тапир, зэрлэг гахай гэх мэт 34 сая жилийн өмнөх хөхтөн амьтдын 

чулуужсан яс олноор олдсон байдаг бөгөөд үлэг гүрвэлээс өөр амьтдын чулуужсан олдворын 

талаар ч олж мэдэх боломжтой юм. 

Сайншанд хотоос Мандалговь хот хүртэл 337 км-ийн зайтай ба замд боржин чулуун бүс нутаг 

болох “Их газрын чулуу” БНГ байрлана. Сайншанд хотоос Даланзадгад хот хүртэл 532 км болно. 

Одоо нүүрсний уурхай хүртэл төмөр зам тавих ажил хийгдэж байгаа. Зүүн-баруун чиглэлийн зам 

тээврийн дэд бүтцийг ашиглаж, цаашид зүүн баруун зүгт хөндлөн аялах боломжийг бүрдүүлэх 

нь зүйтэй юм. 

4) [Аялал жуулчлалын нөөц, дэд бүтэц, хууль /дүрэм] Нийтийн ариун цэврийн газар, түр 

амралтын газрыг байгуулж, менежментийг хэрэгжүүлэх замаар байгаль орчныг хамгаалах 

Дорноговийн маршрут нь хүний гар хүрээгүй аялал жуулчлалын арвин нөөц ихтэй боловч хот, 

сумын төвөөсөө гадна жуулчдад зориулсан цэвэрхэн бие засах газар, түр амрах цэг байдаггүй. 

Сайншанд хотоос Цагаан Суварга хүртэлх зам дагуу ч бие засах газар, түр амрах газар цөөн 

байдаг. Тэгш тал газар тул яг тогтсон нэг авто замгүйгээр дураараа зорчих машин цөөнгүй бөгөөд 

олон салаа зам үүсгэж, байгалийн үзэмж, газрын хөрсийг сүйтгэж байна. Нутгийн иргэд, олон 

нийтийг татан оролцуулж, аялал жуулчлалын газруудыг хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцуулж, 

улмаар иргэдэд аялал жуулчлалын орлогыг нэмэгдүүлэх механизмыг бүрдүүлэх хэрэгтэй байгаа. 

5) [Аялал жуулчлалын нөөц, хууль / дүрэм, мэдээлэл / маркетинг] Зорилтот жуулчдын 

бүлгийн хэрэгцээнд дүн шинжилгээ хийх  

АНУ, Европын орнууд Япон, БНСУ, ОХУ, БНХАУ-аас ирсэн жуулчид нь өөр өөрийн онцлогтой. 

Дорноговийн маршрутын Замын-Үүдээр зорчдог аялагчдын ихэнх нь БНХАУ-аас ирсэн байдаг 

бөгөөд тэдний аяллын хэв маяг нь хямд хоол хүнс, бэлэг дурсгал  гэх мэт хэрэглээнд төвлөрдөг. 

БНХАУ-аас ирсэн жуулчдын хэрэгцээг хангах маркетингийн стратеги боловсруулах 

шаардлагатай. 

Их газрын байгалийн аялал жуулчлалын тухайд, аялал жуулчлалын нөөц, хүрээлэн буй орчныг 

хамгаалах үүднээс, зорилтот хэрэглэгчдэд чиглэсэн харьцангуй өндөр үнэтэй аяллыг төлөвлөх нь 

зүйтэй. Тодруулбал, хүн машин талхлаагүй онгон байгальтай үзэсгэлэнт газрууд руу ухамсар, ёс 

зүйн өндөр төлөвшилтэй жуулчдыг татах, тэдний сонирхол, зан үйлд чиглэсэн маркетингийн 

стратеги хэрэгжүүлэхийг санал болгож байна. 

6) [Хууль / дүрэм, мэдээлэл / үйлчилгээ] Аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалах чиглэлээр 

үйл ажиллагаа явуулдаг нутгийн иргэд / олон нийтийг сургаж хөгжүүлэх  

Улаанбаатар хотоос БНХАУ руу төмөр замаар зорчиж буй аялагчид болон Өмнөговь аймгийн 

чиглэлээс ирж буй аялагчдын аль нь ч Дорноговь аймаг дах аялал жуулчлалын үзмэр, газруудыг 

сонирхохгүй өнгөрөх нь элбэг. Учир нь тус аймгийн аялал жуулчлалын газрын талаарх мэдээлэл 

зорилтот аялагчдадаа хүрч чадаагүй байдаг. Тиймээс тус аймгийн иргэдийн ихэнх нь аялал 

жуулчлалын салбартай хамааралгүй, аялал жуулчлалаас шууд орлого олдоггүй. Дорноговь 

аймгийн сэтгэл татам, сонирхолтой газруудын талаарх мэдээллийг хангалттай, сайн түгээхийн 

тулд, эхлээд нутгийн иргэд өөрсдөө өөрийн аймгаасаа өөр тийш, аялал жуулчлал нэлээн хөгжсөн 

аймаг орон нутгуудаар зочлох, улмаар өөрт байгаа боломж онцлог, аялал жуулчлалын үнэ цэнийг 

мэдэрч ойлгох нь чухал юм. Бусад аялал жуулчлалын газрууд дах нийтийн бие засах газар, түр 

амралтын газруудыг үзэж, жуулчдын хэрэгцээг хангаж чадах үйлчилгээний чанаруудыг биечлэн 

үзэж суралцах нь чухал. 

Мөн Дорноговийн маршрут дах аялал жуулчлалын суурь нөөцийг зөвхөн орон нутгийн засаг 

захиргаа, нутгийн иргэд хамгаалах боломжгүй тул үзэсгэлэнтэй газар нутаг, хүн төрөлхтний 

түүхэн дурсгалтай ховор, нандин газруудаа хадгалж хамгаалахын тулд Засгийн газарт санхүүгийн 

дэмжлэг үзүүлэх болон техникийн зөвлөлгөө хүсэх талаар тууштай ажиллаж, яаралтай арга 

хэмжээ авах шаардлагатай. 
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7) [Хууль/дүрэм, мэдээлэл/үйлчилгээ] Аялал жуулчлалын нөөцийг цэгцлэн, зохион байгуулж, 

үнэн зөв мэдээллийг түгээх  

Дорноговийн маршрутад аялал жуулчлалын нөөц боломж арвин байгаа боловч, сурталчилгааны 

фото зургуудыг нь үзээд сонирхол төрсөн ч тухайн газрын тухай зөв мэдээлэл олж авахад 

хүндрэлтэй байдаг. Тус аймгийн мэдээлэл, сурталчилгааны төсөв нь хязгаарлагдмал байгаа 

нөхцөлд БОАЖЯ-нь гол үүрэг гүйцэтгэж, Дорноговийн аялал жуулчлалын цэгүүдийн зай, очиход 

зарцуулах цаг, бие засах газар, отоглох газар, зочид буудлын байршил зэрэг мэдээллийг тусгасан 

аялал жуулчлалын газрын зургийг боловсруулж, олон нийтэд түгээх нь чухал юм. 

Төмөр замд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх схем зургийг дараах байдлаар харуулж 

байна. 

 

Зураг 5-2: Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх схем зураг (Дорноговийн маршрут) 

5.2.3 Хархорины маршрут 

Хархорины бүс нутаг нь нийслэл Улаанбаатар хотоос 358 км зайтай , Монголын Зүүн ба Баруун 

чиглэлийг холбосон хатуу хучилттай төв замын дагуу байрладаг  тул харьцангуй хялбар Монгол 

орны байгалийн үзэсгэлэн, түүх соёлын дурсгалт газруудыг нэг дор үзэж танилцах боломжтой 

аялал жуулчлалын бүс нутаг юм. Энэ нутагт ирсэн гадаадын жуулчдын сэтгэгдэл ч харьцангуй 

өндөр байдаг. Хөгжлийн алсын харааг дараах байдлаар тодорхойлж байна. 

Аялал жуулчлалын 

хөгжлийн алсын хараа 

Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулах замаар дэлхийн чанар, өвд нийцэхүйц аялал жуулчлалын 

зорих газрыг бий болгох. 

Зорилтот үйлчлүүлэгч Гадаадын жуулчид (богино, урт хугацааны) 

Хэтийн төлөв Нийслэл Улаанбаатар хотод ойр, үзэсгэлэнт байгаль, түүх, соёлын өв зэрэг 

аялал жуулчлалын нөөц ихтэй, цаашид хөгжих өндөр боломжтой аялал 

жуулчлалын зорих газар учраас жуулчдын тоо ч нэмэгдсээр байна. Дэд 

бүтцийг чанаржуулж, үйлчилгээг нь сайжруулж, тогтвортой аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар дэлхийн өвийн түвшинд, чанартай аяллыг 

өндөр зэрэглэлд хүргэхийг зорих. 

1) [Аялал жуулчлалын нөөц, үйлчилгээ, мэдээлэл / маркетинг] Янз бүрийн аяллын 

маршрутыг санал болгох  

Хархорин нь Монголын эзэнт гүрний нийслэл байсан тул дотоодын аялагчид ихээр сонирхдог, 

цаашид гадаад, дотоодын жуулчдын сонирхолыг  илүүтэй татах бүрэн боломжтой аялал 

жуулчлалын газар юм. Ялангуяа Улаанбаатар хотоос Хархорин хүртэл, цаашлаад Архангай 
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аймгийн Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх замд аяллын үндсэн маршрут,  сонирхолтой газрууд 

байдаг бөгөөд энэ зам дагуу төрөл бүрийн аяллыг хийхээр явдаг. Аялагчдын сонирхолд 

нийцүүлэн богино болон урт хугацааны аяллыг төлөвлөн явуулахад хялбар маршрут болой. 

Улс болон Орхоны хөндийд байрлах 2 аймгийн засаг захиргаанаас маркетинг, сурталчилгааны 

стратегийг тууштай хэрэгжүүлбэл жуулчдын тоог хоёр дахин нэмэгдүүлэх нь тийм ч хэцүү биш 

гэж бодож байна. БНСУ-аас аль хэдийн 100,000 жуулчин ирсэн байгаа бөгөөд маркетинг, 

сурталчилгааг үр дүнтэй хэрэгжүүлснээр Японоос одоогоор улсын хэмжээгээр ердөө 25,000 

жуулчин ирээд байгааг цаашид илүү нэмэгдүүлэх найдлагатай. Мөн жуулчдын шаардлагыг 

хангасан аяллын бүтээгдэхүүн (аюулгүй, амар тайван удаан хугацаагаар аялах боломжтой 

хөтөлбөр, сонирхол татахуйц эвент, арга хэмжээ, бэлэг дурсгалын зүйл)-ний төрөл чанарыг 

сайжруулж, зөвхөн жуулчдын тоог нэмэгдүүлэхэд биш, харин нэг хүнийн зарцуулах мөнгөний 

хэмжээг өсгөх замаар ашиг орлогыг өсгөж чадах юм. 

2) [Аялал жуулчлалын нөөц, үйлчилгээ, мэдээлэл / маркетинг] Тогтвортой аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалах  

Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хамгийн суурь, чухал алхам бол хүний гар хүрээгүй 

онгон байгалийн өвийг чинад хамгаалж, хадгалах явдал юм. Үүний тулд аялах газрын 

хэрэглээний төлөвлөлт, орон зай, тэмдэглэгээг маш тодорхой, нягт, мэргэжлийн түвшинд хийх 

ёстой. Тухайлбал аялагчдын явах маршрут дагуу зам тавих, мэдээллийн самбар байрлуулах, авто 

машины зогсоол бэлтгэх, отоглох газрыг тодорхой тогтоож өгөх,  хориглосон,хамгаалалтын 

хашлага суурилуулах зэрэг арга хэмжээг авах шаардлагатай. Хэдийгээр дархан цаазат газарт 

тодорхой журам тогтоосон байдаг ч отоглох газрын стандарт,  зөвшөөрөлгүй, хориглосон үйл 

ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг сайтар журамлах ёстой. Тулгамдаж буй дараагийн нэг 

асуудал нь боловсон хүчний дутагдал хийгээд дээрэх үйл ажиллагаа явуулах санхүүгийн эх 

үүсвэрийн хомсдолт байдал юм. Аялал жуулчлалын орлогоор хамгаалалтын зардлаа нөхөж  

санхүүгийн мөчлөгийг тодорхойлохын зэрэгцээ мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх 

менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах зайлшгүй шаардлага байна. 

3) [Дэд бүтэц, үйлчилгээ] Дэд бүтцийг барьж байгуулахдаа тэдгээрийн засвар үйлчилгээ, 

арчилгааг хамтад нь төлөвлөх  

Зам тээврийн дэд бүтцийг сайжруулж, жуулчдад амар амгалан, аюулгүй үйлчилгээг хангах 

үүднээс аялах газрууд болон түр амрах цэгүүдэд үйлчилгээний хэсэг, цогцолборуудыг барьж, 

нийтийн бие засах газрыг чанартайгаар ажилуулах хэрэгтэй. БОАЖЯ-наас хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөсөн зарим төслүүд байгаа тул Орхоны хөндийн бүс нутгийн аялал жуулчлалын дэд 

бүтцийг хөгжүүлэх нэгдсэн газрын зургийг гаргах ажлыг яаравчлах хэрэгтэй. 

Түүнчлэн жуулчны нийтийн үйлчилгээний газруудын цэвэрлэгээ, арчилгаа, засвар үйлчилгээг 

хийх тодорхой эзэн, байгуулагуудыг тогтоож, хэрэгжүүлэх тогтолцоо, тэдгээрийн төсвийг  

тооцон гаргасан байх нь чухал. Бие засах газар зэрэг ариун цэврийн байгууламжууд нь арчилгаа, 

цэвэрлэгээ муу байвал тэр дор нь ашиглах боломжгүй. Иймд тогтмол цэвэрлэж арчлах, засварлах 

ажлыг цаг тухайд нь хийх менежментийн тогтолцоо хийгээд төсвийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх 

ёстой. Ковидын дараах шинэ нөхцөл дэх аяллын үйлчилгээний ариун цэвэр орчны талаарх 

шаардлага улам ч ихээр зайлшгүй тавигдана. Орон нутгийн нөхцөлд тохирсон,  ашиглахад 

таатай,  цэвэрлэхэд хялбар бие засах газрын дизайн шийдэлийн талаар хийгдсэн 

мэргэжилтнүүдийн судалгаа олон байдаг тул тэдгээрийг ашиглах нь зүйтэй. 

4) [Дэд бүтэц, үйлчилгээ] Өвөрхангай аймгийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх 

буудал болгох 

Одоогийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх буудал болгох нь Улаанбаатар хотын олон 

улсын нисэх буудалд ямар нэг хүндрэл гарах, хаагдах зэрэг онцгой нөхцөл байдлын үед тус 

үүргийг шилжүүлэн авч ажиллах нисэх буудлыг бэлтгэх үүднээсээ ч нэн чухал ач холбогдолтой. 

Монгол улсад олон улсын нисэх онгоцны буудал одоогоор ганцхан байгаа нь аялал жуулчлалын 

салбарын эрэлт хэрэгцээ талаасаа ч, цаашлаад үндэсний аюулгүй байдлын үүднээс ч 

анхаарууштай. 
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5) [Үйлчилгээ, мэдээлэл / маркетинг] Найрсаг дотно, зочломтгой зангаар дайлсан 

үйлчилгээг нэвтрүүлж, давтан ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх 

Аялал жуулчлалын үзмэр газруудыг нэг удаагийн сэтгэл ханамж бүхий газар болон байнга ирэх 

хүслийг төрүүлэх газар гэж хоёр хувааж болно. Хархорины маршрут нь аялал жуулчлалын нөөц 

бололцоо, амралт сувиллын газруудын тоо зэргээс харахад дахин очих хүсэл төрүүлэх газрыг нэг 

болох боломжтой. Амралтынхаа өдрүүдийг байгалийн үзэсгэлэнт газарт тав тухтай өнгөрүүлэх 

аяллын эрэлтийг сайтар дэмжиж  хөгжүүлэх нь зүйтэй. Халуун орны далайн эргийн амралтын 

газрууд, Альпийн нурууны амралтын газруудын адил тал нутаг, хөх тэнгэрийг ширтэн тайван 

амрах амралтын газруудыг байгуулж, үйлчилгээг нь сайжруулах замаар давтан ирэх 

жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх боломжтой. 

6) [Үйлчилгээ, мэдээлэл / маркетинг] Ковид-19 халдварт цар тахлын дараах жуулчдын 

эрэлтийн өсөлтийг хангах бэлтгэл ажиллагаа  

Ковид-19 халдварт цар тахлаас шалтгаалж уналтанд орсон аялал жуулчлалын салбарын  

сэргэлт хийгээд хэвийн байдлаараа хөгжих төлөвийг одоогоор баттай таамаглах аргагүй. Дэлхийн 

аялал жуулчлалын байгууллагын (UNWTO) таамаглалаас үзэхэд салбарын сэргэлт төлөвлөснөөс 

ч хойшлох магадлалтай байна.  2019 оны түвшиндээ хүртэл хамгийн наад талдаа 2025 он хүргэх 

төлөвтэй байна. Ямартаа ч эргэн сэргэх цагт жуулчдын тоо өсч, эрэлт нэмэгдэх магадлалтай 

байгаа бөгөөд үүнийг 2015-2019 онууд дах 146 хувьд хүрсэн өсөлтийн хувьтай тооцоолж үзвэл 5 

жилийн дотор хоёр дахин өсөх таамаглалтай. Өөрөөр хэлбэл, 2019 онд 570 мянга байсан жуулчны 

тоо 2029 он гэхэд 1 сая хүнээс давах магадлал өндөр байгаа гэж хэлж болно. Цаашид улам бүр 

өсөх магадлалтай жуулчдыг хүлээж авах бэлтгэл ханган ажиллах нь чухал байна. Дээр дурдсан 

1) - 5) -д заасан арга хэмжээг авснаар аялал жуулчлалын нөөцөө хамгаалж,  өрсөлдөх чадвартай, 

эдийн засгийн үр ашигтай, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж чадна хэмээн найдаж байна. 

Дээрх арга хэмжээг бодитоор хэрэгжүүлэхэд төрийн байгууллагууд болох БОАЖЯ, нийслэлийн 

болон орон нутгийн аялал жуулчлалын газрууд үүрэг оролцоо маш чухал. Өнөөгийн нөхцөлд 

хувийн хэвшлийн харуицлагатай, чадавхитай байгууллага өсөн хөгжих хүртэл төрийн 

байгууллагууд гол үүрэг гүйцэтгэж Монгол Улсын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ёстой. 

Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн тулд менежментийн чадварыг сайжруулах 

зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд үүнд төрөл бүрийн арга оролдлогуудыг турших, сайжруулах 

замаар аялал жуулчлалын чанар өгөөжийг дээшлүүлэх нь чухал. Дээрх бодлого, арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх аялал жуулчлалын хөгжлийн схем зургийг дараах байдлаар харуулж байна. 

 

Зураг 5-3: Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх схем зураг (Хархорины маршрут) 
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5.2.4 Улаанбаатар хот орчмын маршрут 

Нийслэл Улаанбаатар хот бол Монгол улсын хилээр нэвтэрч буй гадаадын иргэдийн 98 орчим 

хувь нь орж ирдэг үндсэн үүд хаалга юм. Улсынхаа нийгэм, эдийн засаг, соёл урлаг, эрдэм 

шинжилгээний төв болохын хамтаар жуулчид хөдөө орон нутаг руу аялалд гарахынхаа өмнө 

мэдэрдэг анхны сэтгэгдлийг төрүүлэгч хамгийн төвлөрсөн газар мөн. Улаанбаатар хотын аялал 

жуулчлалын байгууламж, үйлчилгээ нь, жуулчдад Монголын аялал жуулчлалын нөөц, түүх, гарал 

үүсэл, онцлогийн талаарх ойлголт өгөх,  аяллын ерөнхий хэмнэл, биеэ авч явах ёс, дэг журмыг 

танилцуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 

Тиймээс судалгааны баг, Улаанбаатар хот хийгээд хот орчмын аялал жуулчлалын хөгжлийн 

алсын хараа, хэтийн төлөвийг дараах байдлаар санал болгож байна. 

Аялал жуулчлалын 

хөгжлийн алсын хараа 

Аялал жуулчлалын үүд хаалга нь болж, Монголын түүх, уламжлал, соёл 

зэргийн талаарх мэдээллийг цогцлон түгээх, аялах дэг ёс, соёл, журмыг 

талаарх мэдлэгийг олгоход чиглэгдсэн аялал жуулчлалын байгууламж, 

үйлчилгээний багцыг бүрдүүлэх. 

Зорилтот үйлчлүүлэгч 
Гадаадын жуулчид (богино, урт хугацааны) 

Хэтийн төлөв Дэлхийд хосгүй өвөрмөц өв соёл, зан заншилтай Монголыг олон улсад 

таниулах, жуулчид Монгол улсаар аялах талаараа үндсэн, суурь мэдээлэл 

баримжааг олж авах, улсын аялал жуулчлалын төв болгон хөгжүүлнэ. 

Амьдралдаа ганц удаа ч болтугай Монголд очиж үзэхсэн гэж бодогдохоор  

аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бэлтгэж, хавар, зун, намар, 

өвлийн аль ч улиралд очиж үзэх хүслийг маргаангүй төрүүлэх маркетинг 

стратегийг хэрэгжүүлэх.эх. 

1) [Аялал жуулчлалын нөөц, үйлчилгээ, мэдээлэл / маркетинг] Зайлшгүй зочлон өнгөрөх 

аялал жуулчлалын төв болгон хөгжүүлэх  

Жуулчид нь янз бүрийн төсөөлөл, хүлээлттэй аялах газрынхаа нисэх онгоцны буудалд бууж 

аяллын эхний өдрүүдээсээ эрх чөлөөг мэдрэхийн хамт  тодорхой хэмжээнд биеэ барьж, тухайн 

орчиндоо танилцахад тодорхой хугацаа нөхцөл хэрэгтэй болдог. Монгол улсад хүрэлцэн ирж буй 

жуулчдад аяллын талаараа зайлшгүй мэдэх, анхаарах, суралцах зүйлсийн талаар болон аль нэг 

газарт заавал очиж үзэх хүслийг төрүүлэх аялал жуулчлалын нэгдсэн төвийг Улаанбаатар хотод 

бий болгох нь зүйтэй. Байгаль соёлын үнэт өв болон тэдгээрийн түүх, гарал үүслийг тайлбарлах, 

Монгол орны өнөөгийн нөхцөл байдлыг танилцуулах тэргүүтэн бодит байдлыг мэдэж авсны 

үндсэн дээр хүрээлэн буй  орчныг хамгаалах тал дээр ч хэрхэн ёс зүйтэй, ногоон аялахыг 

дэмжин уриалах нь чухал. 

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэд хэдэн музей байдаг боловч  жуулчдын 

сонирхлыг бүхэлд нь татаж чаддаг эсэх нь эргэлзээтэй. Монголд ирэхгүй л бол үзэж харж 

чадахгүй, мэдрэх боломжгүй тийм зүйлсийг дэлгэн үзүүлж, байгаль орчин хамгаалал, аяллын 

үйлчилгээ, ёс зүйн талаар суралцах боломжийг олгосноор зөвхөн Улаанбаатарт төдийгүй бүх бүс 

нутагт үр нөлөөгөө үзүүлж чадна хэмээн тооцох хэрэгтэй. Музей үзэж сонирхсоны дараах 

мэдээлэл туршлага нь тухайн жуулчны сонирхсон аяллын маршрутаар аялахад дэм  болохуйц 

байх нь зүйтэй. 

Хүснэгт 5-1: Улаанбаатар хотын музейн жагсаалт 

Музейн нэр Музейн товч танилцуулга 

Богд хааны ордон музей Монголын хамгийн сүүлчийн Богд болох YIII Богд хаан амьдарч 

байсан ордон 

Монголын Үндэсний Музей Чулуун зэвсгийн үеэс эхлээд ардчилсан хувьсгал хүртэлх үеийн 

Монголын түүх 

Чойжин ламын сүм музей Цамын баг, өмсгөл, хөгжим зэрэг шашин, соёл урлагийн олон 

үзмэрүүд байдаг 

Г.К.Жуковын дурсгалын музей 

/ Монгол Цэргийн музей 

Монголын цэргийн түүх, Халхын голын дайны түүх, тэмдэглэл 

(Японы армитай хийсэн мөргөлдөөн) 
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Музейн нэр Музейн товч танилцуулга 

Үлэг гүрвэлийн төв музей Улаанбаатар хотод үлэг гүрвэлийн олдворуудыг дэлгэн үзүүлж 

буй музей 

Байгалийн түүхийн музей Хаалттай байгаа тул зарим палеонтологийн олдворын 

үзэсгэлэнгээ түр Hunnu Mall -д гаргаж байгаа 

2) [Аялал жуулчлалын нөөц, үйлчилгээ, мэдээлэл / маркетинг] Палеонтологи, үлэг 

гүрвэлийн олдворын давуу талыг бүрэн дүүрэн ашиглах  

Дээр өгүүлсэнчлэн жуулчдын заавал очиж үзэх хүслийг төрүүлэх, аялал жуулчлалын 

үйлчилгээний төв болгоход дэлхийн хэмжээний ховор үнэ цэн бүхий үлэг гүрвэлийн олдворыг 

ашиглахыг санал болгож байна. Говиос олдсон үлэг гүрвэлийн олдворууд нь палеонтологийн 

шинжлэх ухаанд үнэтэй  хувь нэмэр оруулсан төдийгүй энэ салбарын судалгаа шинжилгээнд 

шинэ нээлтийг авч ирсэн. Түүгээр ч зогсохгүй олон хүмүүст өнгөрсөн цагийн төсөөлөл дээр 

суурилсан адал явдлын мөрөөдөлд умбуулах аялал жуулчлалын үнэт нөөц юм. 

Одоогийн үлэг гүрвэлийн музей нь хувийн компанийн хүчин чармайлтаар үлэг гүрвэлийн 

олдворыг нийтэд үзүүлэн таниулах газар болон үйл ажиллагаа явуулж байна. Нас хүйс 

харгалзахгүйгээр бүх хүмүүсийн сонирхолыг татах үлэг гүрвэлийн чулуужсан ясыг ашиглан үлэг 

гүрвэлийн тухай мэдлэг болон Монголын сонирхол татахуйц байдлын талаас гадна аялал 

жуулчлалын нөөцийг хамгаалах, аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран 

ажиллах талаар санал болгох боломжтой. Түүнчлэн жуулчид хэрхэн биеэ авч явах, орон нутгийн 

соёлыг хүндлэх, ёс зүйтэй аялах талаар зааж сургах, хог хаягдлыг болон нийтийн бие засах газрыг 

арчилж цэвэрлэхэд тус дэм болох ногоон үйлс хандив цуглуулах гэх мэт үйл ажиллагааг явуулж 

болно. Дэлхийн үнэт өвийг хамгаалахад чиглэсэн сургалт, ухуулга сурталчилгааны газар болгож 

Монгол Улсын Засгийн газраас хариуцан удирдах “Үлэг гүрвэлийн музей”-г байгуулах нь зүйтэй 

юм. Дараах схем зурагт үлэг гүрвэлийн олдворыг үзэх маршрутын төслийг харуулж байна. 

Одоогийн байдлаар үзэсгэлэнгийн танхим болон судалгааны лаборатори нь тус тусдаа байдаг 

бөгөөд үзэгчид, жуулчид үзмэрийн талаар сонирхож асуусан тохиолдолд, судалгааны 

байгууллагын мэргэжилтэн тэр дор нь очоод хариулах боломжгүй байдаг. Түүнчлэн үлэг 

гүрвэлийн олдворын үзэсгэлэнгээс олсон орлого ашгийг судалгаа эрдэм шинжилгээний ажилд 

зарцуулах боломжгүй юм. Тиймээс судалгааны хүрээлэн лабораторитой байрыг музейтэй залгаж 

бариад  аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар судалгааны ажлыг санхүүжүүлж, палеонтологийн 

судалгааг тогтвортойгоор хөгжүүлэх нь зүйтэй. 

 

Зураг 5-4: Үлэг гүрвэлийн олдворыг үзэх маршрут /төсөл/ 



 

236 

 

3) [Хууль / дүрэм] ШУА, БОАЖЯ, БШУЯамдын салбар хоорондын хамтран ажиллагаагаар 

дамжуулан Олон улсын дэмжлэг авах 

Монголын яам, агентлагууд нь босоо чиглэлийн удирдлагын тогтолцоотой учраас салбар 

хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд бэрхшээлтэй байдаг. Гэвч, үлэг гүрвэлийн музей нь 

судалгааны байгууллагын үүрэгтэйгээс гадна жуулчдыг татах гэсэн утгаараа БОАЖЯ, мөн 

шинжлэх ухааны мэдлэг, ёс зүйн боловсрол олгох гэсэн утгаараа боловсролыг хариуцсан БШУЯ 

ч хамтран оролцох шаардлагатай. Түүнчлэн барилгын төсөв, зээлийн эргэн төлөлт зэргийг 

хариуцах Сангийн яам ч хамаарах юм. Цаашлаад Өмнөговь, Мандалговь аймгийн засаг 

захиргаатай ч хамтран ажиллах шаардлагатай.  

Ийм өргөн хүрээний оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд гадаадаас зөвлөгөө 

өгөх гуравдагч талын үүрэг чухал юм. Санхүүгийн туслалцаа үзүүлж, мэргэжилтэн илгээх Олон 

улсын хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлсэнээр  дотоодын босоо чиглэлд хуваагдсан 

байгууллагуудын нөлөөллийг шийдвэрлэх боломжтой болно. Япон улсын зүгээс ч идэвхтэй 

дэмжлэг үзүүлж, дэлхийн өвийг хамгаалах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах 

нь зүйтэй юм. 

Салбар хоорондын хамтын ажиллагааны төв болох музейн хөгжлийг хариуцах хороо,  гадаад 

орнуудын хамтын ажиллагаа, дэмжлэгийн талаарх схем зургийг дараах байдлаар харуулж байна. 

Судалгаа, шинжилгээний байгууллага болох ШУА голлох үүрэг гүйцэтгэх ба ШУА-ын саналд 

үндэслэн БОАЖЯ нь музейн барилгын төлөвлөгөө, ашиглалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, 

БШУЯ -тай хамтран түгээн дэлгэрүүлэх, ухуулан таниулах ажлыг хийхээр төлөвлөгөөнд тусгасан 

болно. Олон улсын байгууллага нь палеонтологийн мэргэжилтэн хоорондын хамтын ажиллагаа, 

барилгын төлөвлөлт, засвар үйлчилгээний талаар зааварчилгаа өгөх зэргээр хамтран ажиллах юм. 

Энэхүү мэдээлэл солилцоо болон үйл ажиллагааны спиралийг олон дахин давтан 

хэрэгжүүлсэнээр музейн үйл ажиллагааны чанарыг өндөр түвшинд хүргэх боломжтой болно. 

 

Зураг 5-5: Яам дамнасан Музейн хөгжлийн хороо ба олон улсын хамтын ажиллагаа, дэмжлэгийг 

харуулсан схем зураг 

4) [Хууль / дүрэм] Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалын хөгжлийг тогтвортой болгох   

Улаанбаатар хотын захирагч солигдсонтой холбогдуулан боловсон хүчин өөрчлөгдөж, бодлогод 

өөрчлөлт гарсан. Нийслэлийн аялал жуулчлалын дунд хугацааны хөтөлбөрийг яаралтай 

боловсруулж, хотын удирдлага өөрчлөгдсөн ч  бодлого, хөтөлбөр нь хэвийн үргэлжлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх нь  Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд нэн чухал юм. 

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас 2020 оны 12 -р сард гаргасан үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

нь тулгарч буй бэрхшээлийг үнэн зөвөөр тодорхойлсон байгаа болно. Өөрөөр хэлбэл, эвент, арга 
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хэмжээ дутмаг, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн хомс, үйлчилгээний чанар муу, мэдээлэл түгээлт 

хангалтгүй, MICE зохион байгуулахгүй байгаа гэх мэт асуудлуудыг дурджээ. Засгийн газар 

болонУлаанбаатар хотын захиргаа хамтран, эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх төлөвлөгөөг аль болох 

яаралтай боловсруулах шаардлагатай. 

"Аялал жуулчлалын сан" -н үйл ажиллагааг сэргээж, аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэх, 

гадаад зах зээлд чиглэсэн мэдээлэл түгээлтийг сайжруулахад чиглүүлэх нь зүйтэй юм. 

5) [Дэд бүтэц] Дэд бүтцийг хөгжүүлэх   

Нийслэл хотын ойр орчимд аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэхдээ, улсын хэмжээний 

төсөл болгож хэрэгжүүлэх тохиолдол олонтаа байдаг. Дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал 

асуудал бол олон улсын шинэ нисэх буудлыг ашиглалтад оруулах, нийтийн бие засах газрын тоог 

нэмэгдүүлэх, ногоон байгууламж, үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг тохижуулах, явган хүний замыг 

хөгжүүлэх, үлэг гүрвэлийн музей байгуулах зэрэг юм. Японы Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр 

баригдсан олон улсын шинэ нисэх буудал нь 2021 оны 7-р сарын 4 -нд ашиглалтад орсон бөгөөд 

юуны өмнө нисэх буудлын үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэхийн тулд Ковид-19 халдварт цар 

тахлын дараа нислэг, чиглэлийг өргөжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах нь чухал. Үүний зэрэгцээ олон 

улсын нисэх буудлаас хотын төв рүү зорчдог төлбөртэй автобус (airport transfer), чөлөөтэй бууж, 

суух боломжтой жуулчдад зориулсан аяллын автобус (Hop on Hop out bus ) , жуулчдын 

мэдээллийн төв зэрэг зүйл одоогоор байхгүй байгаа тул, цаашид бүрдүүлэх шаардлагатай юм. 

Түүнчлэн төв зам дагуу аялал жуулчлалын үйлчилгээний цогцолбор (Мичи но Эки) барих, аялал 

жуулчлалын бүсэд нийтийн бие засах газрыг нэмж барих ажлыг жуулчид ихээр аялдаг Горхи-

Тэрэлжийн БЦГ , Эрдэнэзуу сүмийн 20-30 байршилд улсын болон орон нутгийн төсвөөр 

хэрэгжүүлсэн байна. Жуулчдын амар амгалан, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нэн тэргүүнд 

эдгээрийг барих ёстой бөгөөд ялангуяа жуулчид ихээр зорчдог Улаанбаатар хотын ойр орчимд 

суурилуулах байршлыг яаралтай тодорхойлох шаардлагатай байгаа юм. 

Улаанбаатар хотод ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн ховор. Ялангуяа зэрлэг шувуу, зэрлэг 

ан амьтдыг ажиглах байгалийн цэцэрлэгт хүрээлэн, явган аялал хийх зориулалттай явган хүний 

зам гэх мэт аялал жуулчлалын цэгүүдийг хөгжүүлэх нь зүйтэй юм. Богдхан уулын дархан цаазат 

газар нь экологийн үүднээс авч үзвэл хамгийн чухал газар боловч Зайсан толгойн нэг хэсэгт л 

зөвхөн явган хүний зам байдаг тул, хүмүүс явган хүний замаас гарч алхах зэргээр байгальд 

сөргөөр нөлөөлж байна. Богдхан уул орчмын биологийн олон янз байдлыг хангахын тулд богино, 

дунд, холын зайн явган аялал хийх замыг тодорхойлж, явган хүний зам тавих шаардлагатай 

байгаа болно. 

Бусад маршрутын нэгэн адил жуулчид олноор очдог газруудад явган хүний зам тавих нь зүйтэй 

юм. Улаанбаатар хотын захын ойр орчимд Сэлбийн гол, Дунд гол орчмын явган хүний замыг 

сайжруулж чадвал гадаадын жуулчид төдийгүй хотын иргэдийн амарч зугаалах газар болох 

боломжтой. Ингэж тохижуулснаар хог хаягдлыг ялгаж хаях, орчноо хайрлах гэх мэт байгалийг 

хамгаалах сэтгэлгээг төлөвшүүлж, энэ нь тогтвортой аялал жуулчлалын хөгжилд хувь нэмэр 

оруулах юм (Монголын мэргэжилтнүүд Богдхан уулын тогтвортой аялал жуулчлалын мастер 

төлөвлөгөөг боловсруулж, Богдхан уулын байгаль экологийг хамгаалахад нэн тэргүүнд анхаарч, 

зохих аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх санал тавьсан). 

Монгол Улс руу нэвтрэх үүд хаалга болж байдгийг бодолцохын зэрэгцээ улсын төвийн бүс 

нутгийн онцлогт нийцсэн төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн бодлогыг схем 

зургаар харуулж байна. Үлэг гүрвэлийн музей байгуулах гэх мэт аялал жуулчлалын нөөцтэй 

холбоотой асуудлыг Монголын Засгийн газар болон холбогдох орон нутгийн засаг захиргаа 

хариуцах ба , ойр орчим дахь зочид буудал, зоогийн газар, зугаа цэнгэлийн газар гэх мэт 

үйлчилгээний цэгүүд байгуулах асуудлыг хувийн хэвшил болон ТББ-ууд хариуцна. 
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Зураг 5-6: Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх схем зураг (Улаанбаатар болон ойрын бүс) 

5.3 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action plan)  /Tөсөл/ 

5.3.1 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action plan) -г хэрэгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл 

Судалгааны зорилтот бүс нутагт тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө (Action plan)-г боловсруулахдаа үндэсний болон орон нутгийн бодлого, төлөвлөгөөг 

сайтар харгалзаж үзэх шаардлагатай. Энэ бүлэгт танилцуулж байгаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

(Action plan)-д Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа 2050”, Төрөөс 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого болон бусад бодлогын баримт бичиг, тус 

бүрийн аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд шууд болон шууд бус байдлаар 

тусгагдсан, эсвэл түүний үндсэн чиглэлтэй нийцэж байгаа асуудлуудаас судалгааны багийн 

тэргүүлэн шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзсэн асуудлуудыг сонгож, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга 

хэмжээг тусгасан болно.  

Энд дурдсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (action plan)-г ахин сайтар судалж үзсэний үндсэн 

дээр ЖАЙКА-ийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэх боломжтой хөтөлбөрийг төслийн 

санал болгон дараагийн бүлэгт оруулах болно. Ингэхдээ дараах зүйлсийг анхаарна. Үүнд, 1-т авто 

замыг сайжруулах (зам тавих, хатуу хучилттай болгох) тухайд улсын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

байгаа тул энэ хэсэгт зөвхөн төсөлд хамрагдаж буй орон нутгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд 

шаардлагатай хэсгийн тухай тусгасан бөгөөд энэ нь бусад авто замын бүтээн байгуулалт 

шаардлагагүй гэсэн үг биш юм. 2-т, энэ удаагийн судалгаанд хамрагдаж буй Хархорины бүс 

нутгийн тухайд, Монгол улсын БОАЖЯ болон АХБ хамтран төсөл хэрэгжүүлэхээр хэлэлцээрийн 

шатанд явж байгаа, мөн Германы хамтын ажиллагааны байгууллага (GIZ) нь соёлын өвийг 

хамгаалах чиглэлээр Орхоны хөндий орчимд хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа 

гэсэн мэдээлэл байна. Тиймээс энэхүү бүс нутагт ЖАЙКА-ийн зүгээс хамтын ажиллагаа 

хэрэгжүүлэх тохиолдолд бусад хандивлагч орон, олон улсын байгууллагын хэрэгжүүлж буй үйл 

ажиллагааны талаарх нарийн тодорхой мэдээллийг цуглуулах нь зүйтэй юм. 

ЖАЙКА-ийн аялал жуулчлалын салбар дахь хамтын ажиллагааны үндсэн чиглэл, зорилго нь 

аялал жуулчлалын салбар дахь эдийн засгийн болон нийгмийн давуу тал нь хүлээн авагч орон 

болон бүс нутагт жигд бөгөөд тогтвортой байдлаар үр дүнгээ өгөхөд дэмжлэг үзүүлэх явдал 

бөгөөд дараах 4 зүйлийг багтаасан агуулгатай байна. Үүнд, 1-т аялал жуулчлалын салбарын 

хөгжлийн үндэс болох бодлого боловсруулах, 2-т аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалах, 

хөгжүүлэх, хяналт тавих, 3-т аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хүний нөөц болон байгууллагын 

чадавхыг сайжруулах, 4-т дэд бүтцийг төлөвлөх, бэхжүүлэх, хяналт тавих, зохион байгуулах 

чадварыг дээшлүүлэх гэсэн байгаа болно. Бодлого боловсруулалт нь улсын хэмжээнд хэлэлцэгдэх 
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асуудал бөгөөд энэ удаагийн тайлан нь зорилтот судалгааны бүсээр хязгаарлагдах тул энэ тухай 

дурдахгүй. Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх өөр нэгэн гол хүчин зүйл бол жуулчдын амар 

амгалан, аюулгүй байдлыг хангах явдал юм. Ялангуяа хөгжиж буй орнуудад энэ нь тун чухал 

бөгөөд ЖАЙКА-ийн хамтын ажиллагааны үндсэн чиглэлтэй ч мөн уялдаж байгаа тул энэ 

асуудлыг гол асуудал болгон дэвшүүлэн тусгасан болно. Эдгээрт үндэслэн төсөлд хамрагдаж буй 

орон нутаг дахь хамтын ажиллагааны агуулгыг дараах байдлаар ангилав. 

Хүснэгт 5-2: Нэн тэргүүнд тавигдаж буй асуудлууд, асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн хамтын 

ажиллагааны агуулгын санал 

Ач 

холбогдол 

Нэн тэргүүнд тавигдаж 

буй асуудлууд 

Хамтын ажиллагааны агуулгын санал 

Нэн чухал Аялал жуулчлалын 

салбарыг удирдах 

тогтолцоог сайжруулах 

Аялал жуулчлалын зөвлөлийг байгуулж, төрийн албан 

хаагч болон ТББ-ын чадавхийг нэмэгдүүлэх 

Нэн чухал Аялал жуулчлалын 

нөөцийг хамгаалах, 

хадгалах 

Нөөцийг хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулах, тусгай 

хамгаалалттай бүс нутгийн хил хязгаарыг (явган хүний 

зам, тэмдэг тэмдэглэгээ) тодорхой болгох, отоглох цэг, 

майхан барьж хоноглох газрыг тогтоож өгөх, машины 

зогсоол тавих 

Нэн чухал Жуулчдын амар 

амгалан, аюулгүй 

байдлыг хангах 

Шаардлага хангасан нийтийн бие засах газар, авто замын 

хатуу хучилт, аяллын танилцуулга самбар, отоглох цэг, 

майхан барьж хоноглох газар, машины зогсоол, замын 

тэмдэглэгээ, аялал жуулчлалын мэдээллийн төв, зам 

дагуух амралт, үйлчилгээний цогцолбор 

Чухал Маркетинг, 

сурталчилгааг 

бэхжүүлэх 

Маркетинг, сурталчилгааны стратеги боловсруулахад 

дэмжлэг үзүүлэх (зорилгоо тодорхойлох, дүн шинжилгээ 

хийсний үндсэн дээр зорилтот бүлгийг тодорхойлох, бүс 

нутаг тус бүрийн өрсөлдөх давуу тал, онцлогийг нарийн 

тодорхой болгох, зорилтот бүлэгт хандсан мэдээллийн 

технологийг ашигласан бодит сурталчилгааны агуулгыг 

хэлэлцэж шийдвэрлэх, хэрэгжүүлэх) 

Чухал Дэд бүтцийг хөгжүүлэх Авто замыг засах, зам дагуух түр амралт, үйлчилгээний 

цогцолбор, нийтийн бие засах газар, отоглох цэг, майхан 

барьж хоноглох газар, машины зогсоол 

Хэвийн Эвент хөгжүүлэх Шинэ эвент, нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион 

байгуулах, хөгжүүлэх 

Хэвийн Аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх 

Аяллын шинэ чиглэл, цэг, тодорхой сэдэв бүхий зорилтот 

аяллыг бий болгох 

Хэвийн Нутгийн иргэдийн 

оролцоо (CBT) 

Гэр бааз ажиллуулах удирдамж, шинэ бүтээгдэхүүн 

боловсруулах (эсгий урлал, сүү сүүн бүтээгдэхүүн, чулуун 

болон модон эдлэл) 

5.3.2 Судалгааны зорилтот бүс нутгуудад нийтэд нь хамаарах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

(Action plan)   

Дээрх Хүснэгт 5-2-д дурдсан хамтын ажиллагааны агуулгын саналын дагуу энэ удаагийн 

судалгаанд хамрагдаж буй бүс нутгуудад нийтэд нь хамаарах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

дараах байдлаар нэгтгэв. Дараагийн бүлэгт санал болгох төслийн саналыг ЖАЙКА-ийн хамтын 

ажиллагааны ямар схемийн хүрээнд хэрэгжүүлэх боломжтойг хэлэлцэхэд энэхүү судалгаанд 

хамрагдаж буй бүс нутгуудад нийтэд нь хамаарах асуудлуудыг хэлэлцэх нэн шаардлагатай юм. 
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Хүснэгт 5-3: Судалгааны зорилтот бүс нутгуудад нийтэд нь хамаарах үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө (Action plan)   

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action plan) 

(1) Аялал жуулчлалын салбарын удирдах тогтолцоог сайжруулах 

〇  Аймаг тус бүрийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, зочид буудлын салбарт бизнес 

эрхлэгчид, ТББ, аялал жуулчлалын салбарын үйл ажиллагаа эрхэлдэг орон нутгийн иргэдийн 

оролцоотойгоор, харилцан мэдээлэл солилцдог аялал жуулчлалын зөвлөлийг байгуулах, үүнд 

шаардлагатай стандарт, үйл ажиллагааны чиглэлийг боловсруулж, эхлүүлэх. Ингэснээр хоорондын 

хамтын ажиллагаа уялдаа холбоотой болж, мэдээлэл солилцох тогтолцоог бүрдүүлэх.  

〇 Аймгийн албан хаагч болон ТББ-ын ажилтнуудын бодлого боловсруулах, төлөвлөгөө 

хэрэгжүүлэх чадамжийг сайжруулахын тулд аялал жуулчлалын тухай үндсэн ойлголт, мэдлэгийг 

олгох, ноухауг эзэмшүүлэх сургалтыг явуулах.  

(2) Аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалах, хадгалах 

〇 Бүс нутгийн аялал жуулчлалын цэг болон цаашид аялал жуулчлалын цэг болох боломж бүхий 

үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, тусгай хамгаалалттай бүс нутаг дах нөөцийн хадгалалтын байдлын 

тухай суурь мэдээлэл цуглуулах.  

〇 Дээрх судалгаанд үндэслэн, аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалахын тулд жуулчдын алхах 

явган замыг тодорхой болгож, түүний дагуу явахад чиглүүлэх арга хэрэгсэл (тэмдэглэгээ, самбар) 

байрлуулах. 

〇 Аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалахын тулд жуулчдын отоглох цэг, майхан барьж хоноглох 

газрыг тогтоож, машины зогсоол, ус, нийтийн бие засах газар зэрэг байгууламжийн тухай 

техникийн үзүүлэлтийг тодорхой болгож байгуулах. 

(3) Жуулчдын амар амгалан, аюулгүй байдалыг хангах 

〇 Аяллын зорилтот газар хүртэлх замд түр амрах цэг болон аяллын газрын ойр орчимд авто замын 

дагуух амралт, үйлчилгээний цогцолбор болон стандартад нийцсэн нийтийн бие засах газар зэргийг 

улсын төлөвлөгөөтэй уялдуулан байршлыг тогтоож, байгуулах. Нийтийн бие засах газрын 

техникийн үзүүлэлтийн хувьд гадаадын жуулчид ашиглахад тав тухтай байх,  Монголын хүйтэн 

сэрүүн улиралд тохирсон, тогтмол ажиллуулах боломжтой байх шаардлагыг тавиж санал болгох. 

〇 Аялал жуулчлалын цэг хүртэлх замын тэмдэглэгээ, самбар, тэдгээрийг байршуулах байрлал, 

тавигдах шаардлагын тухай санал боловсруулан хүргүүлэх, байрлуулах.  

(4) Маркетинг, сурталчилгааны стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх 

〇 Маркетинг, сурталчилгааны стратегийн зорилтыг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийсэн үндсэн 

дээр зорилтот бүлгийг тодорхой болгох, бүс нутаг тус бүрийн өрсөлдөх давуу тал, онцлогийг 

нарийн тодорхой болгох, бүс нутаг тус бүрийн нөөц бололцоонд тулгуурлан, зорилтот бүлэгт 

хандсан мэдээллийн технологийг ашигласан бодит сурталчилгааны агуулгыг хэлэлцэж, 

хэрэгжүүлэх тогтолцоог бий болгох.  

(5) Нутгийн иргэдийн оролцоо ба хүний нөөцийг бэхжүүлэх 

〇 Аймаг болон шинээр байгуулагдах аялал жуулчлалын зөвлөлөөс орон нутгийн иргэдийн аялал 

жуулчлалын тухай мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн санал зөвлөмж боловсруулж, удирдамж өгөх.  

〇  Аялал жуулчлалын үйлчилгээний салбарын ажилчдын (менежер, тогооч, зөөгч гэх мэт) 

чадавхийг сайжруулахад чиглэсэн сургалт зохион байгуулах. 

〇 Гэр бааз ажиллуулагчдад удирдамж өгөх (байгаль хамгаалал, эрүүл ахуй, нийтийн бие засах 

газрын стандарт гэх мэт)  

(6) Бусад  

〇 Аялал жуулчлалын салбарын статистикийн тухайд, мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, 

цуглуулсан мэдээллийг нийтэд түгээх аргачлалыг боловсронгуй болгож, нэгдсэн удирдлагын 

тогтолцоог бүрдүүлэх. 

5.3.3 Маршрут тус бүрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action plan)   

Судалгаанд хамрагдсан бүс нутаг тус бүрийн бодит асуудлуудыг шийдэхэд чиглэсэн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний саналыг дараах байдлаар харуулав. Техникийн хамтын ажиллагаа, 

буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээл гэх мэт схемүүдийг зохистой ашиглах замаар аль болох 

олон асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой боловч санхүүжилт хязгаарлагдмал бөгөөд алийг нь 

сонгож, ямар схемээр хэрэгжүүлэх талаар дараагийн бүлэгт тайлбарлах болно. 
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(1) Өмнөговийн маршрут 

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон ТББ-уудын боловсруулсан 100 гаруй аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө байдаг. Улс, аймаг хэрэгжүүлэх, аймаг 

болон эрдэм шинжилгээний байгууллагууд хэрэгжүүлэх, ТББ хэрэгжүүлэх гэх мэт хэрэгжүүлэгч 

байгууллага тус бүрээр нь зааж тодорхойлсон байгаа болно. Жагсаалтад маш олон төрлийн үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн байгаа хэдий ч санхүүгийн эх үүсвэр  нь тодорхойгүй 

зүйл их байна. Судалгааны багийн зүгээс нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх ёстой хэмээн үзэж буй 

төслүүдийг дараах байдлаар нэгтгэв. 

Хүснэгт 5-4: Өмнөговийн маршрутын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө (Action Plan) 

Сэдэв Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action Plan) Хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 

Аялал жуулчлалын 

нөөцийг хамгаалах, 

хадгалах 

①  Хэрмэн цав болон бусад аймгийн тусгай 

хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын байдлын 

нарийвчилсан судалгаа хийх, жуулчны явах зам, жим, 

мэдээллийн самбар, хамгаалалтын хашлага гэх мэт 

байгууламжийг суурилуулах төлөвлөгөөг боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх. 

② Аялал жуулчлалын цэгүүдийн хүрээлэн буй орчныг 

хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх (нийтийн бие засах 

газар, отоглох цэг, майхан барьж хоноглох зориулалтын 

талбай бэлтгэх, хамгаалалтын хашлага барих, 

чиглүүлэгч зам, тэмдэг, мэдээллийн самбар байрлуулах 

гэх мэт). 

③  Аялал жуулчлалын нөөцийн менежментийн 

хөтөлбөрийг боловсруулах (Тост, Тосон бумбын 

нурууны байгалийн нөөц газар, ховор ан амьтдыг 

үржүүлэх, нутагшуулах гэх мэт ). 

④ Зарим тусгай хамгаалалттай газар нутгийн (ховор ан 

амьтдын амьдрах орчин) хамгаалалтын менежментийн 

ажил үүргийг орон нутгийн иргэдэд хүлээлгэх 

боломжийг судлах. 

① БОАЖЯ, 

Аймаг, ТББ 

② ЗТХЯ, 

Аймаг, ТББ 

③ БОАЖЯ, 

Аймаг, ТББ, 

Мэргэжлийн 

байгууллагууд 

④ БОАЖЯ, 

Аймаг, ТББ 

Дэд бүтцийг 

хөгжүүлэх 

①  Гурвансайхан нисэх онгоцны буудлыг олон улсын 

чанартай болгох (Засгийн газрын төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан) 

② Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай замыг барьж 

дуусгах ( Засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

2020-2024-д тусгагдсан ), Ёлын ам хүртэл хатуу 

хучилттай зам барих шаардлагатай (улсын төсөв) 

① Засгийн 

газар, Аймаг 

② ЗТХЯ, 

Аймаг 

Жуулчдын амар 

амгалан, аюулгүй 

байдлыг хангах 

①  Зам дагуу цогцолбор байгууламж ("Мичи но Эки 

буюу Замын өртөө"-ний монгол хувилбар) барьж 

байгуулах (Мандалговь, Говийн гуанз, Цогт-Овоо, 

Даланзадгад, Баяндалай, Булган, Цогтцэций, Ханбогд) 

② Нийтийн бие засах газар суурилуулах (Мандалговь, 

Баяндалай, Булган, Далан гол зэрэг газруудад тэргүүн 

ээлжээр) 

① БОАЖЯ , 

ЗТХЯ, Аймаг, 

Хувийн 

хэвшлийн 

хөрөнгө 

оруулалт 

② Дээрх ①-д 

заасан дээр 

нэмээд сумд 

Иргэдийн оролцоо, 

хүний нөөцийн 

хөгжил 

①  Аялал жуулчлалын салбарын ажилчдад зориулсан 

"Зочлох үйлчилгээ"-ний сургалт зохион байгуулах. 

② Гэр бааз эрхлэгчид болон эрхлэхийг сонирхогчдод 

менежментийн сургалт зохион байгуулах (Ёлын амаас 

① Аймаг, ТББ 
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Сэдэв Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action Plan) Хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 

бусад газарт гэр баазын үйлчилгээ дэлгэрүүлэх 

шаардлагатай). 

③  Элбэг байдаг мана, гартаам, утаат болор зэрэг 

чулуугаар бэлэг дурсгалын зүйл боловсруулах ур 

чадвар, техник технологийн сургалт хийх (ажиллаж 

эхэлсэн ажилчдыг санхүүжилт олгох). 

④ Шинэ жуулчны мэдээллийн төвийг нутгийн иргэдээр 

удирдан ажиллуулах, аялал жуулчлалын мэдээллийн төв 

байгуулах (Хонгорын элс, Нэмэгтийн хонгил, Хэрмэн 

цав) . 

Маркетинг, 

сурталчилгааг 

сайжруулах 

①  Маркетинг, сурталчилгааны стратегийг 

боловсруулах (зорилтыг тодорхойлох, дүн шинжилгээ 

хийсний үндсэн дээр зорилтот бүлгийг тодорхой болгох, 

бүс нутгийн зорилтот зах зээл дэх өрсөлдөх давуу тал, 

онцлогийг нарийн тодорхой болгосны үндсэн дээр 

мэдээллийн технологийг ашигласан бодит 

сурталчилгааны агуулгыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

тогтолцоог бий болгох). 

① Аймаг 

Аялал жуулчлалын 

шинэ бүтээгдэхүүн 

хөгжүүлэх 

① Даланзадгай цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах (шувуу 

ажиглах бааз болгон хөгжүүлэх). 

②  Өмнөговийн музейн (2021 онд ашиглалтад орох 

төлөвлөгөөтэй) олон улсын стандартчилал ба 

менежментийн чадварыг сайжруулах. 

① Аймаг, ТББ 

Аялал жуулчлалын 

статистикийн 

мэдээллийг 

боловсронгуй 

болгох 

① Аялал жуулчлалын салбарын статистикийн тухайд, 

мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, цуглуулсан 

мэдээллийг нийтэд түгээх аргачлалыг боловсронгуй 

болгож, нэгдсэн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх. 

Аймаг, тусгай 

хамгаалалттай 

газар нутгийн 

захиргаа 

 (2) Дорноговийн маршрут 

Хүснэгт 5-5: Дорноговийн маршрутын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө (Action Plan) 

Сэдэв Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action Plan) Хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 

Аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх 

төлөвлөгөө 

боловсруулах 

  

①  Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн аялал 

жуулчлалын мастер төлөвлөгөөг боловсруулах 

( Энэ 2 аймгийн хувьд аялал жуулчлал нь 

харьцангуй шинэ салбар болох ба холбогдох 

талууд туршлага багатай тул иж бүрэн судалгаа 

хийх шаардлагатай) 

②  Аймгийн Засаг даргын дэргэд аялал 

жуулчлалын зөвлөл байгуулах 

③  Аялал жуулчлалын бодлого хариуцсан 

мэргэжилтэн, ТББ-уудын чадавхийг бэхжүүлэх 

Говьсүмбэр, 

Дорноговь аймаг 

Аялал жуулчлалын 

нөөцийг хамгаалах, 

хадгалах 

① Аймгийн аялал жуулчлалын нөөцийн талаарх 

суурь судалгааг хийж, менежментийн 

хөтөлбөрийг боловсруулах 

②  Хамарын хийд ба Энергийн төв дээр орчин 

үеийн нийтийн бие засах газар суурилуулах 

③  Хамарын хийд ба Энергийн төв, Их нартын 

байгалийн нөөц газар зэрэг аялал жуулчлал 

хөгжиж эхэлсэн газруудад отоглох цэг, майхан 

① Дорноговь, 

Говьсүмбэр аймаг 

② БОАЖЯ, Дорноговь 

аймаг 

③ Дээр заасан дээр 

нэмээд ЗТХЯ, Сум 
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Сэдэв Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action Plan) Хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 

барьж хоноглох зориулалтын талбайг бэлтгэх, 

хамгаалалтын хашлага, чиглүүлэгч зам, тэмдэг, 

мэдээллийн самбар зэргийг байршуулах. 

④  Аялал жуулчлалын зам дээр тэмдэг, 

мэдээллийн самбар суурилуулах (Машины 

хөдөлгөөний маршрутыг зохицуулах зорилготой) 

Зорилтот газар: Говийн бага дархан цаазат газар, 

Их нартын чулуу, Цонжин чулуу, Загийн ус, 

Эргэлийн зоо, Сүйхэнтийн чулуужсан ой, Чойрын 

Богд уул, Хэсэг байшинт, Олон байшинтын 

дурсгалууд)  

Дэд бүтцийг 

хөгжүүлэх 

①  Төв замаас аялал жуулчлалын цэг хүртэлх 

хатуу хучилттай авто зам барих  

Улс 

Жуулчдын амар 

амгалан, аюулгүй 

байдлыг хангах 

① Нийслэлээс Чойр хот, Чойр хотоос Сайншанд, 

Замын-Үүд хүртэлх зам дагуу боловсон бие 

засах газрыг дор хаяж хоёр газар байгуулах 

②  Чойрын Богд уулын тусгай хамгаалалттай 

газар, Чойр, Хамарын хийд, Энергийн төв, 

Сайншанд, Их нарт зэрэг газарт орчин үеийн 

нийтийн бие засах газар байгуулах 

③  Дээрх газарт жуулчдад зориулсан авто 

машины зогсоол,  отоглох цэг, майхан барьж 

хоноглох зориулалтын талбайг гаргах 

① БОАЖЯ, ЗТХЯ, 

Аймаг, Сум 

Маркетинг, 

сурталчилгааг 

хөгжүүлэх 

  

①  Маркетинг, сурталчилгааны стратегийг 

боловсруулах (зорилтыг тодорхойлох, дүн 

шинжилгээнд үндэслэн зорилтот бүлгийг 

тодорхойлох, бүс нутгийн зорилтот зах зээл дэх 

өрсөлдөх давуу тал, онцлогийг нарийн тодорхой 

болгосны үндсэн дээр мэдээллийн технологийг 

ашигласан бодит сурталчилгааны агуулгыг 

хэлэлцэж, хэрэгжүүлэх тогтолцоог бий болгох) 

① Аймаг 

  

Аялал жуулчлалын 

шинэ бүтээгдэхүүн 

хөгжүүлэх 

①  Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх менежмент, 

төмөр зам ашигласан аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн боловсруулах, аялал жуулчлалын 

газрын зураг бүтээх 

Улаанбаатар Төмөр 

Зам, Аймаг, ТББ 

Иргэдийн оролцоо ①  Морь, тэмээн аялал хийх үйлчилгээ эрхлэх 

боломжтой малчдын жагсаалтыг гаргах, 

үйлчилгээ эрхлэхэд нь зөвлөгөө өгөх 

② Ардын дуу хөгжим, бүжиг тоглох чадвартай 

мэргэжлийн уран бүтээлч, уран сайханч нарын 

жагсаалт гаргах 

③  Хөмүүлээс бусад төрлийн бараа 

бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, ноолуур, үнэт чулуу 

боловсруулах, цагаан идээ, сүүн бүтээгдэхүүн 

боловсруулах, гэр бааз ажлуулах менежментийн 

зөвлөгөө өгөх 

Аймаг 

Хүний нөөцийн 

хөгжил 

①  Зочид буудал, ресторан, хөтөч, хэлмэрч, 

жолоочийн чадварыг дээшлүүлэх сургалт, 

хүнсний аюулгүй байдлын сургалт 

Аймаг 
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Сэдэв Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action Plan) Хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 

Аялал жуулчлалын 

талаарх ойлголтыг 

гүнзгийрүүлэх, 

соён гэгээрүүлэх 

үйл ажиллагаа 

①  Хамарын хийд, Баянзүрх уулнаас бусад, Их 

нартын ойр орчим, Замын-Үүдийн чөлөөт бүс, 

Чойрын Богд уулын ойр орчмын иргэд болон аж 

ахуй эрхлэгчдэд зориулж аялал жуулчлалын эдийн 

засгийн үр ашиг, аялал жуулчлалын үйл 

ажиллагаанд оролцох ач холбогдлын талаарх 

ухуулга, сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагаа 

Аймаг 

Аялал жуулчлалын 

статистикийн 

мэдээллийг 

боловсронгуй 

болгох 

①  Аялал жуулчлалын статистикийн талаар 

мэдээлэл цуглуулах аргачлал, цуглуулсан 

мэдээллийг цэгцлээд, дүн шинжилгээ хийх,  

нийтийн хүртээл болгох аргыг тодорхойлох гэх 

мэт үйл ажиллагааны тогтолцоог бүрдүүлэх. 

Аймаг 

 (3) Хархорины маршрут 

Хүснэгт 5-6: Хархорины маршрутын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

(Action Plan) 

Сэдэв Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action Plan) Хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 

Хэрэгжүүлэх 

тогтолцоо ( аялал 

жуулчлалын салбар 

доторх хамтын 

ажиллагааг бэхжүүлэх) 

①  Аймгийн Засаг даргын дэргэд аялал 

жуулчлалын зөвлөл байгуулах (одоо байгаа 

зөвлөлүүдийг идэвхжүүлэх) 

②  Төрийн албан хаагчид болон ТББ-

уудын төлөвлөгөө боловсруулах чадварыг 

сайжруулах 

Архангай, Өвөрхангай 

аймаг 

Аялал жуулчлалын 

нөөцийг хамгаалах, 

хадгалах 

①  Соёлын дурсгалт газрын хадгалалт, 

хамгаалалтын байдлыг судалж, газрын зураг 

боловсруулах 

②  Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, аялал 

жуулчлалын цэгүүдэд машины зогсоол, 

отоглох цэг, майхан барьж хоноглох 

зориулалтын талбай байгуулах, хамгаалалтын 

хашлага чиглүүлэгч зам, тэмдэг, аялал 

жуулчлалын мэдээллийн самбар байрлуулах 

гэх мэт 

③ (Дээрх①②-ыг GIZ болон АХБ-ны хамтын 

ажиллагаатай давхцуулахгүй байхыг анхаарах) 

④  Дэлхийн өв "Орхоны хөндийн соёлын 

дурсгалт газар"-ын зорилтот бүсэд багтсан 

аялал жуулчлалын томоохон зам, 

маршрутуудад замын тэмдэг, мэдээллийн 

самбарыг нийтлэг болгон суурилуулах. 

Соёлын яам, БОАЖЯ, 

Архангай, Өвөрхангай 

аймаг 

Дэд бүтцийг хөгжүүлэх ①  Хархорины нисэх онгоцны буудлыг 

хөгжүүлэх, олон улсын нисэх буудал болгох 

② Хөшөө Цайдмаас Зүүн-Баруун зүгийн төв 

зам хүртэлх замын хатуу хучилт (Өвөрхангай, 

Архангай аймгийг аялал жуулчлалын замаар 

нэвтрэх)  

① Засгийн газар, 

Өвөрхангай аймаг 

② Засгийн газар, хоёр 

аймаг 

Жуулчдын амар 

амгалан, аюулгүй 

байдлыг хангах 

①  Боловсон бие засах газар суурилуулах 

(Эрдэнэ зуу, Хөшөө Цайдам, Өгий нуур, Орхон 

хүрхрээ, Хар балгас зэрэг аялал жуулчлалын 

гол цэгүүд) 

① Өвөрхангай, 

Архангай аймаг 

② ЗТХЯ, 

Аймаг, БОАЖЯ 
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Сэдэв Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action Plan) Хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 

②  Аялал жуулчлалын томоохон цэгүүдэд 

замын тэмдэг, авто зогсоол, майхан барьж 

хоноглох зориулалтын талбай /устай/ 

байгуулах 

③  Жуулчны баазын зэрэглэлийг тогтоох 

(гэрчилгээ олгох), зэрэглэлийн дагуу 

үйлчилгээг сайжруулах хөтөлбөр 

боловсруулах 

③ Аймаг 

Маркетинг, 

сурталчилгааг 

хөгжүүлэх 

①  Маркетинг, сурталчилгааны стратегийг 

боловсруулах (зорилтыг тодорхойлох, дүн 

шинжилгээнд үндэслэн зорилтот бүлгийг 

тодорхойлох, бүс нутгийн зорилтот зах зээл 

дэх өрсөлдөх давуу тал, онцлогийг нарийн 

тодорхой болгосны үндсэн дээр мэдээллийн 

технологийг ашигласан бодит сурталчилгааны 

агуулгыг хэлэлцэж, хэрэгжүүлэх тогтолцоог 

бий болгох) 

Өвөрхангай аймаг, 

Архангай аймаг 

Аялал жуулчлалын 

шинэ бүтээгдэхүүн 

хөгжүүлэх 

①  Дотоодын жуулчдад зориулсан аялал 

жуулчлалын газрын зураг боловсруулах (олон 

нийтэд сайн танигдаагүй байгаа аялал 

жуулчлалын газруудын зар сурталчилгаа) 

Өвөрхангай аймаг, 

Архангай аймаг 

Бэлэг дурсгалын зүйл 

боловсруулах 

① Эсгий болон сүүн бүтээгдэхүүний чанарыг 

сайжруулах зөвлөгөө өгөх, шинэ 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх боломжийг 

судлах 

Өвөрхангай аймаг, 

Архангай аймаг 

Иргэдийн оролцоо, 

хүний нөөцийн хөгжил 

①  Гэр баазын менежмент ба зочлох 

үйлчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх 

②  Аялал жуулчлалын салбарын ажилчдад 

зориулсан сургалт 

③  Иргэдэд зориулсан соён гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагаа болгон, орон нутгийн оршин 

суугчид, бага, дунд, ахлах сургуулиудад 

зориулсан аялал жуулчлалын тухай семинар, 

аялал жуулчлалын газрын зургийг хамтарч 

боловсруулах 

 

Өвөрхангай аймаг, 

Архангай аймаг 

Аялал жуулчлалын 

статистикийг 

боловсронгуй болгох 

①  Аялал жуулчлалын статистикийн талаар 

мэдээлэл цуглуулах аргачлал, цуглуулсан 

мэдээллийг цэгцлээд, дүн шинжилгээ хийх,  

нийтийн хүртээл болгох аргыг тодорхойлох гэх 

мэт үйл ажиллагааны тогтолцоог бүрдүүлэх. 

БОАЖЯ 

 

 (4) Улаанбаатар хот орчмын маршрут 

Хүснэгт 5-7: Улаанбаатар хот орчмын маршрутын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө (Action Plan) 

Сэдэв Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action Plan) Хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 

Бодлого/ 

Төлөвлөгөө 

① Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг шинээр 

боловсруулах (Богдхан уулын тогтвортой аялал 

жуулчлалын хөгжлийн судалгааг багтаасан 

болно) 

Нийслэл хот 
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Сэдэв Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action Plan) Хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 

② “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийг сэргээж, 

үргэлжлүүлэх 

③ Аялал жуулчлалын санг ашиглан нийслэлийн 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

Аялал жуулчлалын 

нөөцийг хамгаалах, 

хадгалах 

①  Аялал жуулчлалын нөөцийн менежментийн 

хөтөлбөрийг боловсруулах (Горхи-Тэрэлжийн 

эмх цэгцгүй, системгүй хөгжлийн өнөөгийн 

байдлын судалгаа, Богдхан уулын дархан цаазат 

газрын байгалийн үзэмж, ландшафыг хамгаалах 

арга хэмжээ) 

②  Богдхан уулын явган аяллын маршрутын 

засвар үйлчилгээ (нийтийн бие засах газар, 

отоглох цэг, майхан барьж хоноглох зориулалтын 

газар, хамгаалалтын хашлага, хөтөч зам, тэмдэг, 

мэдээллийн самбар гэх мэтийг байрлуулах) 

① БОАЖЯ, Нийслэл 

хот 

② Дээрхтэй адил 

Дэд бүтцийг 

хөгжүүлэх 

①  Сэлбэ гол, Дунд голын ойр орчимд явган 

хүний гүүр, зам тавих, самбар байрлуулах 

БОАЖЯ, Нийслэл хот 

Жуулчдын амар 

амгалан, аюулгүй 

байдлыг хангах 

① Боловсон бие засах газар суурилуулах 

②  Авто машины зогсоол, отоглох цэг, майхан 

барьж хоноглох зориулалтын газар байгуулах 

③  Хүнсний аюулгүй байдлын арга хэмжээний 

сургалт явуулах 

④  Аялал жуулчлалын статистикийн аргаас 

суралцах 

⑤  Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хот 

дотор тойрон аялах автобусны аяллыг 

хэрэгжүүлэх 

① БОАЖЯ, Нийслэл 

хот 

② Дээрхтэй адил 

③ ЭМЯ 

④ ҮСХ, Их дээд 

сургуулиуд 

 

Маркетинг, 

сурталчилгааг 

хөгжүүлэх 

①  Маркетинг, сурталчилгааны стратегийг 

боловсруулах (зорилтыг тодорхойлох, дүн 

шинжилгээнд үндэслэн зорилтот бүлгийг 

тодорхойлох, бүс нутгийн зорилтот зах зээл дэх 

өрсөлдөх давуу тал, онцлогийг нарийн тодорхой 

болгосны үндсэн дээр мэдээллийн технологийг 

ашигласан бодит сурталчилгааны агуулгыг 

хэлэлцэж, хэрэгжүүлэх, сайжруулах тогтолцоог 

бий болгох) 

① Нийслэл хот 

 

Аялал жуулчлалын 

шинэ бүтээгдэхүүн 

хөгжүүлэх 

①  Үлэг гүрвэлийн музей байгуулах, үйл 

ажиллагааны менежментийг бэхжүүлэх 

②  Өвлийн аялал жуулчлалын голлох үзмэрийг 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

③ Туул гол дээр дэлхийн хамгийн урт байгалийн 

тэшүүрийн талбайг нээх 

④ Тэсгэм хүйтнийг амсах хямд аялал 

① Соёлын яам, 

Палеонтологийн 

хүрээлэн 

② Нийслэлийн аялал 

жуулчлалын газар 

Бэлэг дурсгалын 

зүйлийн чанарыг 

сайжруулах 

① Бэлэг дурсгалын зүйлд дүн шинжилгээ хийх, 

үнэлэх (жуулчдын хэрэгцээ, үйлдвэрлэлийн хүчин 

чадал гэх мэт) 

②  Зорилтот бүлэгт тохирсон бүтээгдэхүүн 

боловсруулах, борлуулалтын аргуудад дүн 

шинжилгээ хийх, удирдамж, зөвлөгөө өгөх 

Нийслэл хот, ЖДҮ 

эрхлэгчдийн холбоо, 

Бэлэг дурсгалын зүйл 

үйлдвэрлэгчид 
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Сэдэв Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Action Plan) Хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 

Хүний нөөцийн 

хөгжил 

①  Аялал жуулчлал хариуцсан төрийн албан 

хаагчдын чадавхийг дээшлүүлэх сургалт (Японд 

сургалтад хамруулах) 

②  Их дээд сургууль, мэргэжлийн сургуулийн 

багш нарын чадавхийг сайжруулах 

③  Зочид буудал, рестораны ажилтнууд, хөтөч, 

хэлмэрч, жолооч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх 

сургалт 

④  Байгаль хамгаалах ажилчдад зориулсан 

хөтчийн сургалт 

① Нийслэл хот 

② Нийслэл хот,  

сургуулиуд 

③ Нийслэл хот, 

холбогдох 

байгууллагууд 

④ БОАЖЯ 

Аялал жуулчлалын 

талаарх ойлголтыг 

гүнзгийлүүлэх, соён 

гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагаа 

①  Цаашид дотоодын аялагчид болж төлөвших 

хүүхдүүдэд зориулсан байгаль, аялал жуулчлалын 

сургалт (Монголын үзэсгэлэнт байгаль, соёлын 

өв, аяллын ёс зүйн сургалт, олон улсын хүүхдийн 

зуслан зэрэг боловсролын байгууламжийг 

шинэчлэх) 

① Нийслэл хот, 

БШУЯ 

Аялал жуулчлалын 

статистикийг 

боловсронгуй 

болгох 

①  Аялал жуулчлалын статистикийн талаар 

мэдээлэл цуглуулах аргачлал, цуглуулсан 

мэдээллийг цэгцлэх, дүн шинжилгээ хийх,  

нийтийн хүртээл болгох аргыг тодорхойлох гэх 

мэт үйл ажиллагааны тогтолцоог бүрдүүлэх. 

 Нийслэл хот, ҮСХ 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

  

6-р бүлэг  

Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх 

ЖАЙКА-ийн хамтын ажиллагааны 

хөтөлбөрийн санал дэвшүүлэх 
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6-р бүлэг Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх ЖАЙКА-ийн хамтын 

ажиллагааны хөтөлбөрийн санал дэвшүүлэх 

Аялал жуулчлалын салбарт өмнө хийгдсэн судалгаа болон маршрут тус бүр дэх аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх саналыг нэгтгэн дүгнэж, Монголын аялал жуулчлалын хөгжилд хувь 

нэмэр оруулах зорилготойгооор ЖАЙКА-ийн хамтын ажиллагааны төслийн саналыг дэвшүүлэн 

гаргалаа. Ингэхдээ Япон улсын тусламж, хамтын ажиллагааны бодлоготой уялдуулан дараах 

гурван зүйлийн дагуу эрэмбэлж байна.Үүнд:  

① Судалгаа хийгдсэн бүс нутгийн нөхцөл, хэрэгцээ, шаардлага  

② Санал болгож буй төслийг хэрэгжүүлснээр аялал жуулчлалын салбарт оруулах хувь нэмэр  

③ Орон нутгийн иргэд, олон нийт, засаг захиргаа болон аялал жуулчлалтай холбогдох 

талуудын идэвх санаачилга, хүсэл эрмэлзэл 

【Товч тойм】 

Улаанбаатар хотыг эс тооцвол орон нутгийн засаг захиргаанд аялал жуулчлал хариуцсан 

мэргэжилтэн 1 хүн л байдаг ба мэргэжилтэн дутагдалтай байдаг учраас цаашид Япон улсын 

техникийн хамтын ажиллагааны төсөл болон олон улсын бусад төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжих 

явцад хүний нөөцийн хүчин чадал, мэргэжлийн туршлага чадамжийн хувьд бэрхшээлтэй болох 

нь энэ удаагийн судалгаагаар тодорхойлогдсон. Тиймээс ЖАЙКА-ийн хамтын ажиллагааны 

хөтөлбөрийг санал болгохдоо мэргэжлийн боловсон хүчний энэхүү хязгаарлагдмал байдлыг 

харгалзсан болно.       

Түүнчлэн манай судалгааны зорилтот бүс нутгийн нэг болох Хархорин орчмын бүс нутагт олон 

улсын бусад байгууллагуудаас хэрэгжихээр төлөвлөгдөж буй байдлыг, тухайлбал Азийн 

хөгжлийн банк, Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг, Турк улсын Засгийн 

газрын хөтөлбөр зэрэг байгууллагуудаас хэрэгжүүлэх төслийн чиглэл санал болон 1999 онд 

ЖАЙКА-ийн судалгаагаар дэвшүүлсэн зарим ажлуудыг үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж буй зэрэг 

нөхцөлүүдийг тус тус харгалзан үзсэн болно.  

Өмнөговь, Дорноговь аймгийн бүсийн хувьд аялал жуулчлалын нөөц баялаг нь нэн эмзэг учраас 

түүнийг хамгаалах, жуулчдыг амар тайван, аюулгүй аялах нөхцөлөөр хангах, орон нутгийн 

иргэдийн оролцоог дэмжих зэрэг зорилгыг агуулсан цогц төслийг хэрэгжүүлж, улмаар цаашдын 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэгэн загвар байхаар төлөвлөсөн.  

Цаашилбал, гадаадын жуулчдын сонирхолыг ихээр татдаг байсан нийслэл хот дахь Байгалийн 

түүхийн музей 2013 онд татан буугдсанаас хойш үүнтэй ижил төрлийн музей одоогоор шинээр 

ашиглалтад ороогүй байгаа. Одоогийн “Үлэг гүрвэлийн музей” нь Монгол улсаас хууль бусаар 

хил давсан, АНУ-аас буцаж ирсэн үлэг гүрвэлийн олдворуудыг дэлгэн үзүүлэх, улс төрийн үзэл 

суртлын шинж нь давамгайлсан, оролцогч талуудын санал бүрэн нийцээгүй, үзмэрийн тоо 

хэмжээ ч хязгаарлагдмал учраас гадны жуулчдад олон улсын хэмжээний “Үлэг гүрвэлийн музей”  

хэмээн танилцуулахад учир дутагдалтай гэж үзнэ. Дэлхийд ховор нандин цуглуулга болох үлэг 

гүрвэлийн олдворт зориулсан музей байгуулах нь зөвхөн эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлээд 

зогсохгүй, судалгаа шинжилгээний орчин нөхцөлийг сайжруулах, нөөц баялгийг хамгаалах, 

мэдлэг боловсрол олгох, үндэсний бахархлыг бэхжүүлэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм. 

Тиймээс дотоод гадаадын эрдэмтэд, судлаачдын зүгээс ийм төрлийн музей байгуулахын хэрэгцээ 

шаардлагыг ямагт чухалчилж, бодит ажил болгохыг хүсэмжилж ирсэн юм. Музей 

байгуулагдсанаар нийслэлд гадны жуулчдыг татах аялал жуулчлалын нэгэн бүтээгдэхүүн бий 

болно.     

Мөн энэ удаагийн судалгааны өөр нэгэн үр дүн бол аялал жуулчлалын салбарын төрийн албан 

хаагчдын мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлага нэн чухал болох нь харагдсан. 

Тухайлбал аялал жуулчлалын салбарын хөгжингүй орон болох Япон улсад энэ чиглэлийн үндсэн 

мэдлэг, туршлага олгох сургалтыг явуулж, улмаар Японы үйлчилгээний чанар хийгээд Япон улсад 

амжилттай үйл ажиллагаа явуулж буй Монгол гэр жуулчны бааз зэрэг бодит үйл ажиллагаатай 

танилцах нь чухал шаардлагатай гэж үзсэн. 
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Хүснэгт 6-1: ЖАЙКА-д санал болгох хамтын ажиллагааны төслийн жагсаалт 

Хамрах 

хүрээ 

Төслийн нэр, агуулга Дэмжлэг үзүүлэх хэрэгцээ, 

шаардлага 

Хөгжилд оруулах хувь нэмэр Тухайн бүс нутгийн идэвх 

санаачилга 

 

 

 

 

 

 

Улсын 

хэмжээнд 

 

 

 

 

 

 

Монгол улсын аялал 

жуулчлалыг тогтвортойгоор 

хөгжүүлэх бодлогыг 

хэрэгжүүлэхэд үзүүлэх дэмжлэг 
(Ганцаарчилсан мэргэжилтэн 

илгээх) 

 

・ БОАЖЯ-нд Япон улсаас 

мэргэжилтэн илгээж, Монголын 

аялал жуулчлалын салбарын 

тулгамдсан асуудал (хууль эрх 

зүй, мэдээлэл түгээлт, хүний 

нөөц, бэлэг дурсгалын 

бүтээгдэхүүн, статистик 

мэдээлэл гэх мэт олон талын 

асуудал)-уудад чиглэсэн 

бодлого боловсруулахад 

зөвлөгөө өгнө.  

・Монгол улс нь аялал жуулчлалын 

салбарыг шинэ үе шатанд хөгжүүлэх 

зорилгоор Аялал жуулчлалын тухай 

хуулийг шинэчлэн найруулах зэрэг 

өөрчлөлтүүдийг хийхээр төлөвлөж 

байгаа болно. Япон улсын хувьд 

аялал жуулчлалыг эдийн засгийн 

нэгэн чухал салбар болгон хөгжүүлэх 

зорилт тавьж, олон төрлийн арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа. Япон 

улсын энэхүү туршлагаас суралцахад 

нь дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай.  

 

・ Ковид-19-ын дараах үеийн 

салбарын хөгжлийн бэлтгэл ажлыг 

хангах шаардлагатай. 

・ Монгол улс нь өөрт буй аялал 

жуулчлалын суурь нөөц баялагтаа 

тулгуурлан аялал жуулчлалыг 

тогтвортой хөгжүүлэх, төрийн 

байгууллагын зүгээс авч хэрэгжүүлэх 

хууль эрх зүй, мэдээлэл 

сурталчилгааны стратеги болон 

тэдгээрийн тулгуур болсон төрийн 

захиргааны байгууллагуудын 

чадавхийг бэхжүүлэх шаардлагатай. 

Үүний тулд аялал жуулчлалын 

асуудал хариуцсан төрийн 

захиргааны төв байгуулага болох 

БОАЖЯ-ны бодлого, үйл ажиллагааг 

дэмжин чадавхижуулах нь 

Монголын аялал жуулчлалын 

тогтвортой хөгжлийн суурь 

чадамжийг бэхжүүлэхэд чухал ач 

холбогдолтой гэж үзнэ. 

・ БОАЖЯ нь аялал 

жуулчлалын салбарын 

өөрчлөлт, шинэчлэлтийн үйл 

ажиллагааг идэвхтэйгээр 

хэрэгжүүлж байгаа. Мөн 

2021 оны 1-р сард 

томилогдсон шинэ Ерөнхий 

сайдын зүгээс ч аялал 

жуулчлалын салбарыг 

чухалчлан авч үзэхээ 

илэрхийлсэн.  

Бүс 

нутгуудын 

хэмжээнд 

Говийн бүс нутаг дахь аялал 

жуулчлалын тогтвортой 

хөгжлийн загварыг 

боловсруулах төсөл (Техникийн 

хамтын ажиллагааны төсөл) 

 

・Өмнөговь болон Дорноговийн 

маршрут дахь аялал 

жуулчлалын үнэт нөөцийг 

хамгаалан, жуулчдын амар 

тайван, аюулгүй байдлыг хангах 

замаар тогтвортой аялал 

・ Говийн бүс нутаг нь, үлэг 

гүрвэлийн олдвор зэрэг эмзэг 

шинжтэй зайлшгүй хамгаалан 

тордох аялал жуулчлалын  

бүтээгдэхүүний нөөц ихтэй 

・ Гадаад дотоодын жуулчны тоо 

нэмэгдсэнээр үүсэж болох байгаль 

орчны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 

сэргийлэх шаардлагатай. 

・ Орон нутгийн засаг захиргааны 

байгууллагууд нь хүний нөөцийн 

хувьд хязгаарлагдмал учраас бүс 

・Аялал жуулчлалын арвин их нөөц 

баялагтай хэдий ч тэдгээрийг зөв 

зохистой хамгаалж, хяналт тавьж 

чадахгүй байгаа. Тиймээс цаашид 

жуулчдын тоо нэмэгдэхийн хэрээр 

аялал жуулчлалын суурь нөөц баялаг 

доройтон муудах, бүтээгдэхүүний 

чанар буурах эрсдэл Монгол улсын 

бүх л газар нутагт нүүрлэж байгаа 

бөгөөд шийдвэрлэх шаардлагатай 

чухал асуудлуудын нэг юм. Энэ 

байдалд үндэслэн, төрийн 

・Энэхүү судалгааны тайланд 

дурьдсан Өмнөговь аймгийн 

ТББ нь аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх, нөөц баялгийг 

хамгаалах тал дээр идэвхтэй 

үйл ажиллагаа явуулдаг 

байгууллага бөгөөд 

аймгийнхаа захиргаатайгаа ч 

нягт хамтран ажилладаг. Мөн 

ЖАЙКА-ийн төсөл хөтөлбөр 

дээр ч гэсэн хамтран 

ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй 
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жуулчлалыг хөгжүүлэхийг 

зорилго болгоно.  

・Байгаль орчны төдийгүй аж 

үйлдвэрийн бусад салбарын 

тогтвортой байдлыг дээшлүүлэх 

зорилгоор аялал жуулчлалын 
шинэ бүтээгдэхүүн, эвент арга 

хэмжээг хөгжүүлэх, үүнд аялал 

жуулчлалын салбар дахь 

нутгийн иргэдийн оролцоог 

идэвхжүүлэхийг зорино. 

нутгийн тогтвортой хөгжлийн нэгэн 

чухал тогтолцоо болох орон нутгийн 

иргэд, ТББ-ууд, хувийн хэвшлийн 

хамтын менежментийг аялал 

жуулчлалын нөөцийг хамгаалах, 

хөгжүүлэхэд оновчтойгоор 

хамруулах нь зүйтэй гэж үзсэн.   

байгууллагуудаас гадна орон 

нутгийн иргэдийн оролцоог хангасан 

аялал жуулчлалын тогтвортой 

хөгжлийн загварыг боловсруулснаар, 

бусад бүс нутагт аялал жуулчлалыг 

тогтвортой хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ 

оруулах боломжтой. 

байгаа.  Эхний ээлжинд тус 

аймагт төслийг 

хэрэгжүүлвэл амжилттай 

загвар болох боломжтой гэж 

үзнэ. 

Нийслэл 

орчимд 

“Үндэсний үлэг гүрвэлийн 

музей” байгуулах төсөл 

 

・Дэлхий дахины үнэт өв болох 

үлэг гүрвэлийн олдворыг 

үзүүлэн таниулах, судлах, 

боловсрол олгох зорилго бүхий 

Музей байгуулан ажиллана.  

・ Монгол улс дэлхийд ховор 

үлэг гүрвэлийн олдворуудтай 

боловч олон улсын түвшний 

музей байдаггүй. Иймээс 

шинээр музей байгуулснаар 

гадаад дотоодын жуулчдыг 

татаж чадахуйц, өрсөлдөх 

чадвартай, өндөр үр өгөөжтэй 

аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүнтэй болох юм. 

 

 

・Дэлхийн хүн төрөлхтөн хамтаараа 

хадгалж үлдээх үнэ цэнэ бүхий нэн 

ховор олдворыг судлах, хадгалж 

хамгаалах, жуулчид болон олон 

нийтэд үзүүлэн таниулах музей 

байгуулах нь гадаад дотоодын олон 

эрдэмтэн судлаачдын хүсэл зорилго 

юм. Мөн аялал жуулчлалын нөөц 

болгон ашиглах нь олдворын 

хамгаалалт, судалгаа шинжилгээний 

тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэхэд ч 

хувь нэмэр оруулна.  

・1999 оны ЖАЙКА-ийн судалгааны 

тайланд ч мөн үлэг гүрвэлийн 

олдворын хадгалалт хамгаалалтын 

хөтөлбөр болон музейн талаар 

дурдсан байдаг. Музейн 

байгууламжийг барих боломж 

эрэлтийн талаар холбогдох этгээдийн 

зүгээс ЖАЙКА-д хандаж байсан 

болно. 

・ Нийслэл хотын ойрын бүсэд  

гадаадын жуулчдын сонирхлыг 

татахуйц аялал жуулчлалын нөөц 

баялаг хомс тул Монголын бахархал 

болсон дэлхийд нэн ховор үлэг 

гүрвэлийн олдворуудыг дэлгэн 

үзүүлэх үйлчилгээний музей 

байгуулагдвал олон тооны жуулчдыг 

татах боломжтой. ЖАЙКА-ийн 

буцалтгүй тусламжаар 2010 онд 

баригдсан Хархорум музей нь 

Хархорины аялал жуулчлалын нэгэн 

чухал үзмэр болж, гадаадын олон 

жуулчдын сонирхлыг татсаар байна. 

Нийслэл Улаанбаатар хотод үлэг 

гүрвэлийн музейг байгуулснаар 

Хархорум дахь музейгээс илүү олон 

жуулчны сонирхлыг татаж, олон 

нийтэд дэлгэн харуулах нь Япон 

улсын тусламжийн бодит жишээ 

болох ач холбогдолтой юм.     

・ Монголд аялах жуулчдын тоо 

нэмэгдэхийн хэрээр ийм түвшний 

・Палеонтологийн хүрээлэн 

үлэг гүрвэлийн музей 

байгуулахаар төлөвлөж 

байгаа бөгөөд бүх талын 

дэмжлэг авч хамтран 

ажиллах боломжтой.  
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музейг үзэж сонирхох хүний тоо ч 

нэмэгдэх магадлалтай учраас цаашид 

ашигтай ажиллах боломжтой. 

Бүс 

нутгуудын 

хэмжээнд 

Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн 

соёлын дурсгалт газрын 

маркетинг, мэдээлэл 

сурталчилгааг сайжруулах (Урт 

хугацааны мэргэжилтэн илгээх) 

 

・Орхоны хөндийн байгалийн 

цогцолборт газрын 

хамгаалалтын захиргаанд, 

тухайн бүс нутгийн аялал 

жуулчлалын нөөцийг 

сурталчлах, таниулах ажлыг 

хийж гүйцэтгэнэ. 

・ Орхоны хөндийн аялал 

жуулчлалын нөөцийн талаар 

хангалттай мэдээлэл түгээгддэггүй, 

таниулах сурталчлах ажил 

хангалтгүй байдаг. 

・ Орхоны хөндийд олон тооны 

соёлын болон түүхэн өв, нүүдэлчин 

соёлын бодит байдал хэвээр 

хадгалагдан үлдсэн байдаг бөгөөд 

тэдгээрийг сурталчлан таниулах 

ажлыг бэхжүүлснээр жуулчдын тоог 

нэмэгдүүлэх, аяллын бүтээгдэхүүний 

чанарыг дээшлүүлэх, хөдөө орон 

нутгийн аялал жуулчлалын салбар 

дахь нутгийн иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх бололцоотой.  

・Тус байгалийн цогцолборт 

газрын хамгаалалтын 

захиргаа болон харьяа 

нутгуудыг хамарсан зөвлөл 

зэрэг байгууллагуудтай 

хамтран мэдээлэл 

сурталчилгааг түгээх ажлыг 

эрчимжүүлэх боломжтой. 

Тодорхой 

нэг бүс 

нутаг 

・ Хархорин нисэх онгоцны 

буудлыг олон улсын нисэх 

буудал болгох 

мастер төлөвлөгөөний 

боловсруулалтыг дэмжих 

(Хөгжлийн судалгаа хэлбэрийн 

техникийн хамтын ажиллагааны 

төсөл) 

 

・Аялал жуулчлалын гол зорих 

газрын нэг болох Хархорин дахь 

нисэх онгоцны буудлыг олон 

улсын нисэх буудал болгон 

хөгжүүлэх 

・Гадаадын жуулчид голлон аялах 

газар болох Хархорины одоогийн 

нисэх онгоцны буудлыг олон улсын 

нисэх буудал болгон өргөтгөж, аялал 

жуулчлалын салбарын хөгжлийг 

эрчимжүүлэх. 

・Монгол улсад одоогоор олон улсын 

нисэх онгоцны буудал ганц байгаа 

бөгөөд цаашдын аялал жуулчлалын 

хөгжил, нислэгийн аюулгүй байдлыг 

бататгах үүднээс хоёр дахь олон 

улсын нисэх онгоцны буудлыг барих 

шаардлагатай. 

・Аяллын хөтөлбөрийг төрөлжүүлж, 

Хархориныг зорих жуулчдын тоог 

нэмэгдүүлэх, үйлчилгээний чанар ая 

тухыг хангах, улмаар нутгийн 

иргэдийн орлогыг өсгөхөд хувь 

нэмэр оруулна. 

・Олон улсын нисэх буудал 

болгон өргөтгөх төсөл нь 

Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан  байгаа. 

Хархорины аялал 

жуулчлалын салбарын 

оролцогч талуудын хүлээлт ч 

өндөр байгаа. 
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Бүс 

нутгуудын 

хэмжээнд 

Аялал жуулчлалын асуудал 

хариуцсан төрийн албан 

хаагчдыг Япон дахь сургалтад 

хамруулах  

 

・БОАЖЯ, Улаанбаатар хот, энэ 

удаагийн судалгааны зорилтот 

бүс нутаг болох 6 аймгийн аялал 

жуулчлал хариуцсан төрийн 

албан хаагчдад зориулсан 

зорилтот сургалтыг Япон улсад 

зохион байгуулна. Сургалтын 

агуулганд Япон улсын аялал 

жуулчлалын бодлогын талаарх 

үндсэн мэдлэг, Япон улсад 

зочлон ирэх гадаадын жуулчдад 

үзүүлдэг үйлчилгээ, гадагш 

чиглэсэн маркетингийн 

мэдээлэл, сурталчилгааны чиг 

хандлага, аялал жуулчлалын 

салбарын өнөөгийн байдал 

болон тус салбарт Засгийн газар, 

орон нутгийн засаг захиргаанаас 

үзүүлдэг дэмжлэгийн талаар 

багтаасан байна.  

Сургалтын агуулга болон үр 

дүнг харгалзсан үзсэний үндсэн 

дээр зөвхөн төрийн албан хаагч 

төдийгүй, Аялал Жуулчлалын 

Холбоо болон бусад ТББ-ын 

ажилчдыг хамруулна.    

・ Монголын аялал жуулчлалын 

салбарын төрийн захиргааны 

ажилтан, албан хаагчдын 

мэргэжлийн мэдлэг, туршлага дутмаг 

байгаа нь энэхүү судалгаагаар 

тодорхой болсон. 

・ Ялангуяа гадаад улс орнуудын 

бодит нөхцөл байдалтай очиж 

танилцсан төрийн албаны 

туршлагатай боловсон хүчин цөөн, 

аялал жуулчлалын хөгжлийн талаарх 

мэдлэг хязгаарлагдмал тул Япон 

улсын жишээн дээрх бодит үйл 

ажиллагаатай танилцаж, Монгол 

улсын бодлого чиглэлд тусган 

ажиллах үр дүнтэй гэж үзсэн. 

・ Энэхүү судалгааны үр дүнгээс 

харахад, Монгол улсын аялал 

жуулчлалын салбарын бодлого, 

холбогдох төрийн байгууллагуудад 

тулгарч буй асуудлын нэг шалтгаан 

нь аялал жуулчлалын хөгжил нь маш 

олон салбарыг хамааруулсан сан, 

өргөн хүрээтэй байгаа нь илт. Япон 

улс нь, аялал жуулчлалын хөгжингүй 

орон болохын тулд анхааран 

хэрэгжүүлэх арвин туршлагатай. 

Тухайлбал, орон нутгийн хөгжлийн 

үндэс суурийг бэхжүүлэх, аялал 

жуулчлалыг тулгуур салбар болгон 

хөгжүүлэх, аялал жуулчлалын 

контентыг гадаад хэл дээр гаргах 

зэрэг Монгол улс өөрийн бодлого 

чиглэлээ боловсруулахад тус нэмэр 

болохуйц жишээ туршлагаас 

суралцах боломжтой. Тиймээс 

Японы аялал жуулчлалын бодлого, 

үйл ажиллагаа, тулгарч буй 

бэрхшээлийн талаар өргөн 

хүрээтэйгээр судлан, суралцаж 

Монголын холбогдох 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг 

чадавхижуулахад хувь нэмэр оруулах 

ач холбогдолтой хэмээн үзэж байна. 

・ Монгол улсын Засгийн 

газар болон аймгуудаас 

хүсэлт ирсэн болно. 

Эх сурвалж: ЖАЙКА судалгааны баг 
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7-р бүлэг Төслийн санал дэвшүүлэлт 

6-р бүлэгт санал болгосон төслийн саналуудын товч агуулгыг доор танилцуулж байна. 

Хүснэгт 7-1: Төслийн санал 1 

Төслийн дугаар 01 (Ганцаарчилсан мэргэжилтэн илгээх) 

Төслийн нэр Монгол улсад тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогыг дэмжих 

Зорилго Хамрах бүс нутаг 

Аялал жуулчлалын засаг захиргааны 

байгууллагуудад ажиллаж байсан эсвэл аялал 

жуулчлалын салбарын практик туршлагатай 

мэргэжилтнийг Япон улсаас илгээж, БОАЖЯ-

ны АЖБЗ Газрын тулгамдаж буй асуудлуудын 

талаар зөвлөгөө өгч ажиллан, салбарын хөгжилд 

хувь нэмэр оруулах  

Улсын хэмжээнд 

Үр шимийг хүртэгч талууд 

Шууд хүртэгч тал: 

БОАЖЯ 

 

Шууд бус хүртэгч тал: 

АЖХТ болон бусад 

Үндэслэл, төслөөс хүлээгдэх үр дүн 

Сүүлийн жилүүдэд Монголын дотоодын аялагчдын тоо огцом өссөн төдийгүй, 2019 онд гадаадаас ирэх жуулчдын 

тоо 2016 онтой харьцуулахад 27 хувиар өсч 580 мянгад хүрсэн үзүүлэлттэй байна. Эдийн засгийн үзүүлэлтийн хувьд 

ч гэсэн 2019 онд ДНБ-ий 6 хувийг бүрдүүлэх болсон нь уул уурхайн салбараас хэт хамааралтай байдлаас зайлсхийж, 

эдийн засгийг төрөлжүүлэхээр зорьж буй Монгол улсын хувьд аялал жуулчлал нь эдийн засгийн голлох салбарын 

нэг байх боломжтой хэмээгдэж байна. 2021 оны 7 сард Япон улсын хөнгөлөлттэй зээлээр баригдсан олон улсын 

нисэх онгоцны шинэ буудал ашиглалтад орсноор аялал жуулчлалын салбар улам их анхаарал татаж байгаа хэдий ч 

Ковид-19 цар тахлын улмаас тус салбар томоохон цохилтод ороод байна. Тиймээс цар тахлын дараах үеийн 

Монголын аялал жуулчлалыг аль болох хурдан хугацаанд тогтвортойгоор сэргээх шаардлага тулгараад байна.    

Монгол улсын Засгийн газар аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үүднээс дэд бүтэц (авто замыг хатуу хучилттай болгох 

гэх мэт) -ийг сайжруулахад анхаарахын зэрэгцээ Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинэчлэлт зэрэг томоохон 

бодлого, эрх зүйн өөрчлөлтийг хийхээр зорьж байна. Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тулгамдаж байгаа 

асуудал нь хууль эрх зүйгээс гадна гадаадын жуулчдыг хүлээн авах аялал жуулчлалын дэд бүтэц, аялал жуулчлалын 

бизнес эрхлэгчдийг бэлтгэх, удирдамж зааварчилгаа өгөх, аялал жуулчлалын талаарх мэдээлэл сурталчилгаа, аялал 

жуулчлалын бүтээгдэхүүний чанар хөгжүүлэлт, мөн тус салбарын статистик мэдээлэл зэрэг олон талт асуудлууд 

байгаа. Эдгээр Аялал жуулчлалын хөгжлийн тулгамдсан бүхий л асуудалд Японы туршлага дээр суурилсан 

зөвлөгөөг аялал жуулчлалын төрийн захиргааны төв байгуулагуудад (БОАЖЯ болон АЖХТ) өгч, бодлого 

боловсруулах чадавхийг бэхжүүлснээр цар тахлын дараах үеийн Монголын аялал жуулчлалын хөгжлийн бэлтгэл 

ажлыг хангахад хувь нэмрээ оруулж чадах юм. 

Үйл ажиллагааны агуулга  

Дараах асуудлуудын талаар санал дэвшүүлэхийн зэрэгцээ, тодорхой арга хэмжээ авахад чиглүүлэх удирдамж 

заавар, зөвлөгөөг өгнө.  

1. “Төрөөс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр баримтлах бодлого 2019-2026”-г хэрэгжүүлэх (Тодорхой 

хөгжлийн стратеги боловсруулах гэх мэт)-тэй холбоотой үйл ажиллагаа 

2. Гадаад улс орнууд, жуулчдад чиглэсэн мэдээлэл сурталчилгааны өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, 

улсын болон орон нутаг, хувийн хэвшлийн түвшинд хэрэгжүүлэх мэдээлэл сурталчилгааны үйл ажиллагаа 

3. Гадаадын жуулчдын амар тайван, аюулгүй аялах орчин нөхцөлийг сайжруулахад чиглэсэн аялал жуулчлалын 

дэд бүтэц, түр буудаллах цэг, бие засах газар зэргийг байгуулах төлөвлөгөөний боловсруулалт 

4. Аялал жуулчлалын нөөц баялаг, байгаль орчныг хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээ. Гуравдагч хөрш 

орнуудаас, тэр тусмаа Япон улсаас ирэх жуулчдыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулахуйц аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн (аяллын маршрут, өвлийн аялал жуулчлал, бэлэг дурсгалын зүйл гэх мэт)-ийг хөгжүүлэх 

боломжийг судлах. Аялал жуулчлалын статистикийн мэдээллийн тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийж, 

илүү бодитой нарийвчилсан, нийтэд хүртээмжтэй аялал жуулчлалын статистик мэдээлэл цуглуулах 

аргачлалын талаар судлах 
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Хөрөнгө оруулалт (Япон тал) Хөрөнгө оруулалт (Монгол тал) 

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

салбарын мэргэжилтэн илгээх 1 

хүн  

＜Мэргэжилтний үйл 

ажиллагааны зардал＞ 

<БОАЖЯ> 

Төслийн хамтрагч байгууллага болох 

Ажиллах өрөөгөөр хангах  

● иен ●иен 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага  Хэрэгжүүлэх хугацаа  

БОАЖЯ 2 жил 

Шаардагдах нөхцөл 

Ковид-19 цар тахлын дэгдэлт намжсан байх 

Анхаарах зүйлс 

Энэхүү төслийн саналд ганцаарчилсан мэргэжилтэн илгээх тухай тусгасан хэдий ч, гүйцэтгэх ажил үүргийн 

даалгавар хийгээд Япон талын нөөц бололцоо зэргийг харгалзан, энэ бүлэгт санал болгосон төслийн санал 5, эсвэл 

төслийн санал 2-той хамтатган техникийн хамтын ажиллагааны төсөл болгон хэрэгжүүлэх талаар авч хэлэлцэж 

болно.     

Эх сурвалж: ЖАЙКА судалгааны баг 
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Хүснэгт 7-2: Төслийн санал 2 

Төслийн дугаар 02 (Техникийн хамтын ажиллагааны төсөл) 

Төслийн нэр 
Говийн бүс нутаг дахь аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн загварыг боловсруулах 

төсөл 

Зорилго Хамрах бүс нутаг 

Төр болон орон нутгийн иргэдийн хамтын 

оролцоотойгоор аялал жуулчлалын нөөц баялгийг 

хамгаалах, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

загварыг бий болгох 

(Уг загвараар дамжуулан “Өргөн уудам үзэсгэлэнт 

байгаль, үлэг гүрвэлээр дамжуулан эх дэлхийтэй танилцах 

аялал”-ыг дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирэх жуулчдад 

олгох.) 

1) Аялал жуулчлалын нөөц баялгийг хадгалах, 
хамгаалах 

2) Жуулчдын амар тайван, аюулгүй байдлыг хангах 

(жижиг хэмжээний байгууламж байгуулах) 

3) Аялал жуулчлалын маршрут, замуудын талаарх 

сурталчилгаа, мэдээлэл түгээлтийг сайжруулах 

4) Орон нутгийн иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх, 

хүний нөөцийг бэлтгэх 

5) Эвент арга хэмжээг хөгжүүлэх 

6) Шинэ аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн 

хөгжүүлэх 

1-р үе шат Өмнөговь аймаг, Дундговь аймаг 

2-р үе шат Дорноговь аймаг, Говьсүмбэр аймаг 

Үр шим хүртэгч талууд 

Техникийн ур чадвар дамжуулах: 

Шууд үр шим хүртэгч тал: 

1) БОАЖЯ 

2) Холбогдох аймгууд 

 

Шууд бусаар үр шим хүртэгч тал: 

1) Соёлын Яам 

2) ЗТХЯ 

3) Аялал жуулчлалын компаниуд 

4) ТББ / Орон нутгийн иргэд 

5) ШУА-ийн Палеонтологийн Хүрээлэн 

Үндэслэл, төслөөс хүлээгдэх үр дүн 

Өмнөговь бол үлэг гүрвэлийн түүхэн олдвор бүхий элсэн манхан, өргөн уудам хөндий тал зэрэг аялал жуулчлалын 

үнэт нөөц баялаг ихтэй аймаг юм. Мөн нийслэлээс тус аймаг хүртэлх төв авто замын дагуух гол бүс болох Дундговь 

аймаг нь аварга том хадан хясаа, эртний хадны сүг зураг гэх мэт гайхамшигт үзэмж бүхий нутагтай, аялал 

жуулчлалын нөөц боломжтой нутаг юм. Хойшид тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэхийн тулд юуны түрүүнд тэдгээр аялал жуулчлалын нөөц баялгаа хадгалж хамгаалах нь нэн чухал 

шаардлагатай. Аялагчдын зорчих боломжтой, хязгаартай, хориотой бүсчлэлүүдийг ойлгомжтой тодорхой зааглан 

тогтоож, байрлах ба отоглох цэгүүдийг аялал жуулчлалынхаа суурь нөөц даацтай уялдуулж төлөвлөөгүйгээс говь 

нутгийн эмзэг нөөц баялаг үрэгдэн, эвдэгдэх аюултай байна. Тиймээс эн тэргүүнд аялал жуулчлалын нөөц баялгаа 

хамгаалах, нөөц даацтай уялдуулан хашлага хаалт байрлуулах, автомашины зогсоол байгуулах, отоглох цэгийг 

тогтоох зэрэг зарим зайлшгүй арга хэмжээг яаравчлан авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 

Мөн төв замаас аялал жуулчлалын цэг хүртэл шороон замтай, бие засах газар байдаггүйгээс, автомашинууд замаас 

гарч давхих, газар шороог сүйтгэх, хог хаягдлаа замбараагүй хаях зэргээс үүдэн байгаль орчны бохирдол болон ховор 

ан амьтад цөөрөх асуудал үүсэж буй юм. Ёс зүйтэй аялах талаар иргэдийг сургахын зэрэгцээ тэмдэг, тэмдэглэгээ 

тавих, бие засах газрыг байрлуулах зэрэг ажлуудыг нэн яаралтай хэрэгжүүлэх нь чухал.  

Тухайн орон нутгийн хүртэх ашиг тусын тухайд жуулчдын ихэнх нь нийслэл Улаанбаатар хот дахь аялал 

жуулчлалын компаниудыг ашигладаг тул орон нутгийн иргэдийн оролцоо хязгаарлагдмал, ашиг бага байдаг бөгөөд 

энэ нь аялал жуулчлал болон аялал жуулчлалын нөөц баялгаа хамгаалах тал дээр идэвх санаачилга багатай байдгийн 

нэг шалтгаан гэж хэлж болно. Говийн бүс нутгийн аялал жуулчлалын нөөц баялагт үзэсгэлэнт байгаль, үлэг 

гүрвэлийн олдвороос гадна үндэсний уламжлалт соёл урлаг, малчин ахуй амьдрал гэх мэт биет бус соёлын өвүүд 

мөн багтдаг хэдий ч тэдгээрийн үнэ цэнэ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ажилд бүрэн дүүрэн ашиглагдаагүй байна. 

Жуулчдын зүгээс Монголын аялал жуулчлалын талаарх мэдээлэл дутмаг, баталгаа байдаггүй талаар санал шүүмж 

нэлээдгүй байдаг бөгөөд илүү идэвхтэй бодитой аргаар мэдээллийг түгээх, таниулан сурталчлах үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Бие засах газар байдаггүй, эсвэл орон нутгийн бие засах газрын тохигүй байдал 

нь жуулчдын сэтгэл амар, ая тухтай аялахад хүндрэл учруулдаг гэсэн гомдол бий.   

Энэ удаагийн судалгаанд хамрагдаж буй бүс нутгийн хэмжээ өргөн уудам, нэг дор бүх асуудлыг шийдвэрлэх нь 
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амаргүй. Тиймээс дээр дурдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд зорилтот бүс нутгийг жишиг болгох зорилгоор 

төсөл хэрэгжүүлж, Монгол дахь аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх загварыг бий болгох нь зүйтэй. 

Судалгааны үр дүн (аялал жуулчлалын нөөц баялгийн хэмжээ, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлж буй байдал зэрэг)-д үндэслэн эхний ээлжинд Өмнөговь, Дундговь аймагт нэгдсэн цогц 

байдлаар төсөл хэрэгжүүлэх ба эдгээр аймгууд нь харилцан мэдээлэл, туршлага солилцон, уялдаа холбоотойгоор 

ажиллах юм. Улмаар төслийн үр дүнд бий болсон аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх жишиг загварын тухай 

мэдээллийг бусад бүс нутагт ч түгээж, тухайн нутагт энэхүү загвар төслийг хэрэгжүүлэхийг санал болгоно. Хэрэв 

боломжтой гэж үзвэл бий болгосон загварыг ашиглан Дорноговь, Говьсүмбэр аймагт мөн адил төслийн 2-р үе шат 

болгон хэрэгжүүлэх саналыг дэвшүүлж байна. Дорноговь аймаг нь шашин мөргөл, оюун санааны холбогдолтой 

энергийн төв зэрэг газруудаараа дотоодын жуулчдын сонирхлыг татдаг ч, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний 

төрөлжилт талаасаа бүрэн хөгжөөгүй байгаа тул, сайжруулах асуудлуудыг судлан цэгцлэхийн зэрэгцээ нөөцийг 

хамгаалах ажлыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа. Говьсүмбэр аймгийн хувьд сонирхол татахуйц үндэсний 

уламжлалт нөөц баялаг арвинтай бүс нутаг хэдий ч, энэ удаагийн судалгааны хугацаанд газар дээр нь очиж судалж, 

мэдээлэл цуглуулж чадаагүй тул төслийн хүрээнд илүү нарийвчлан судлах нь зүйтэй.       

Энэхүү төслөөр дэд бүтэц, мэдээлэл маркетинг, эвент арга хэмжээний төлөвлөлт, соёл урлагийн үзүүлэн тоглолт 

зэрэг олон талын үйл ажиллагааг нэгэн зэрэг хэрэгжүүлж, хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж, туршлага 

солилцуулна. Энэ нь хэрэгжүүлэгч талуудын өөр хоорондын үйл ажиллагааны талаар ойлгох ойлголтыг 

нэмэгдүүлэхээс гадна, хамтын үр дүнг гаргах байдлаар аялал жуулчлалын чанар болон тоон үзүүлэлтийг 

дээшлүүлэх үр дүн төслөөс хүлээгдэх болно.   

Үйл ажиллагааны агуулга 

1. Нэгдсэн цогц арга замаар хэрэгжүүлэх төслийн зураг төсөл боловсруулах 

- Төслийн удирдах хороог байгуулах 

- Зорилтот бүс нутаг болох Өмнөговь, Дундговь аймагт төсөлд хамруулах аялал жуулчлалын газруудын 

жагсаалт гарган дүгнэлт хийж, шийдвэрлэх 

- Төслийн агуулгыг тодорхойлох, ажлын хэсгийг бүрдүүлэх гэх мэт 

2. Төсөл хэрэгжүүлэх 

- Аялал жуулчлалын нөөц баялгийг хадгалах, хамгаалах (ажлыг удирдах) тогтолцоог бүрдүүлэх, удирдах 

байгууллагын төсөв санхүүжилт болон менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах 

- Аялал жуулчлалын нөөц баялгийг хадгалан хамгаалах зорилготой явган хүний зам, замын тэмдэглэгээ, 

хамгаалалтын хайс, бие засах газар байгуулах 

(Жишиг загвар болгон барьж байгуулах бага 

хэмжээний байгууламж) 

- Аялал жуулчлалын нөөц баялгийн талаарх 

мэдээллийг цэгцлэх, сурталчилгааны 

төлөвлөгөө гаргах, аяллын газрын зураг хийх, 

мэдээлэл түгээх (веб хуудас) 

- Өнөөг хүртэл зохион байгуулагдаж байсан 

соёл урлагийн болон бусад эвент арга 

хэмжээний талаарх мэдээллийг судалж дүгнэх, 

шинэ эвент арга хэмжээг санаачлан 

туршилтаар зохион байгуулах 

- Дотоодын бусад аялал жуулчлалын бүс 

нутагтай (Хархорин гэх мэт) харилцан танилцах аялал хийх, санал солилцох 

- Жендерийн болон аюулгүй ажиллагааны талаар сургалт зохион байгуулах 

- Япон улс дахь сургалт зохион байгуулах 

3. Төслийн үр дүнд бий болсон тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх загварыг дүгнэн, түүнийг бусад бүс 

нутагт хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн санал дэвшүүлэх 

Хөрөнгө оруулалт (Япон тал) Хөрөнгө оруулалт 

(Монгол тал) 

<ЖАЙКА-ийн зөвлөх> 

- Багийн ахлагч/Аялал 

жуулчлалын хөгжил 

- Дэд бүтэц 1 

- Дэд бүтэц 2 

<Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажлын зардал> 

Туршилтын төсөл  

Дэд бүтэц=50,000,000 иен (Шаардлагатай 

тохиолдолд хэсэгчлэн хуваах боломжтой) 

 

Төслийн хамтрагч 

байгууллага болох 

 

Төслийн оффисоор 

хангах 
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- Аялал жуулчлалын 

маркетинг 

- Мэдээллийн технологи, 

контент бэлтгэл 

- Эвент арга хэмжээ 

төлөвлөлт, зохион 

байгуулалт 

- Олон нийтийн оролцоотой 

хөгжил, жендерийн асуудал 

- Төслийн зохицуулагч 

 

70MM+Томилолтын 

зардал+Монгол дахь ажилтны 

зардал+Бусад 

зардал=245,000,000 иен 

Аялал жуулчлалын газрын зураг, контент бэлтгэл, 

эвент арга хэмжээ, соёл урлагийн тоглолтын 

бэлтгэл, тоглолтын зардал гэх мэт=5,000,000 иен 

(Шаардлагатай тохиолдолд хэсэгчлэн хуваах 

боломжтой) 

 

Дотоодод сургалт зохион байгуулах=5,000,000 иен 

 

<Японд сургалт зохион байгуулах> 

4 хүн=10,000,000 иен 

245,000,000 иен 70,000,000 иен 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Хэрэгжүүлэх хугацаа 

БОАЖЯ 

Төсөлд хамрагдах аймгуудын БОАЖГ 

4 жил 

Шаардагдах нөхцөл 

Ковид-19 цар тахалын дэгдэлт намжсан байх 

Анхаарах зүйлс 

Зөвлөх мэргэжилтнийг тасралтгүй илгээж, ээлж дараатайгаар Монголд тогтмол ажиллуулахаар төлөвлөх нь 

зүйтэй. Төслийн хүрээнд байршуулах хамгаалах хашлага, самбар, тэмдэг тэмдэглэгээг нэгдсэн нэг хэв загвараар 

хийж, орчин тойрны өнгө үзэмжийг алдагдуулж сүйтгэхгүй байхад сайтар анхаарч үзэх шаардлагатай. Гэрээгээр 

гүйцэтгүүлэх ажлыг багцлан хувааж, тухайн орон нутгийн хувийн хэвшил, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан 

гүйцэтгүүлэх ба ингэснээр техникийн ур чадварыг орон нутгийн компани, хувийн хэвшилд дамжуулах боломж ч 

бүрдэх юм. Мөн урсгал засварын зардал зэргийг ч төслийн санхүүжилтээр зохицуулах хэрэгтэй.     

Эвент, арга хэмжээ төлөвлөлтийн тухайд, нөхцөл байдлаасаа хамааран Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн аж ахуйн 

нэгжтэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллах замаар орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгжид заавар, зөвлөгөө өгөн 

чиглүүлэн ажиллах боломжтой.  

Мэдээллийн технологи, контент бэлтгэх ажлын тухайд Монголд зөвлөх мэргэжилтэн авч ажиллуулах эсвэл зайнаас 

удирдан чиглүүлэх, сайн дурын ажилтан илгээх гэх мэтээр тохирох аргыг хэлэлцэж сонгох.  
Эх сурвалж: ЖАЙКА судалгааны баг 
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Хүснэгт 7-3: Төслийн санал 3 

Төслийн дугаар 03 (Төслийн зээл) 

Төслийн нэр “Үндэсний үлэг гүрвэлийн музей” байгуулах төсөл 

Зорилго Хамрах бүс нутаг 

Дэлхий нийтийн өв болох үлэг гүрвэлийн 

олдворыг тогтвортой судалж, хамгаалах 

тогтолцоог бүрдүүлэх, байгаль орчныг 

хамгаалах аялал жуулчлалын ёс зүйг сургах төв 

болох Үлэг гүрвэлийн музейг барьж байгуулах 

1) Музей барих 

2) Судалгааны төвийг барих 

3) Орчныг цэцэрлэгт хүрээлэн болгон 

тохижуулах 

4) Өмнөговь аймагт салбар судалгааны 

музей байгуулах 

Төв аймаг 

Үр шим хүртэгч талууд 

Шууд үр шим хүртэгч тал: 

1) Соёлын Яам 

2) ШУА-ийн Палеонтологийн хүрээлэн 

3) БШУЯ 

 

Шууд бус үр шим хүртэгч тал: 

1) Монгол улсын иргэд 

2) Гадаадын жуулчид 

3) Дэлхийн палеонтологич эрдэмтэн судлаачид 

4) БОАЖЯ 

Төслийн үндэслэл, агуулга 

Дэлхийд нэн ховорт тооцогддог маш сайн хадгалагдан үлдсэн үлэг гүрвэлийн олдвор бүхий газрууд Монгол улсад 

нэлээдгүй байдаг. Үлэг гүрвэлийн бүтэн биеийн араг яс, өндөг, хөлийн мөр гэх мэт ховор олдворууд олдсон бөгөөд 

эдгээр нь шинжлэх ухааны үнэ цэнэтэй нээлт, судалгаа, шинжилгээнд ихээхэн хувь нэмэр оруулж байна. Үндэсний 

үнэт эрдэнэ ч гэж хэлж болох олон талын нөөц боломжийг агуулсан эдгээр үлэг гүрвэлийн олдворуудыг улс орноо 

хүчирхэгжүүлэхэд (шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл, эдийн засгийн салбарт ашиглах гэх мэт) ашиглаж чадаагүй 

байна. 

2013 оныг хүртэл Улаанбаатар хот дахь “Байгалийн Түүхийн Музей” нь гадаад дотоодын жуулчдын зорин очдог 

чухал үзвэрийн газар байсан боловч барилга нь хуучирч муудсаны улмаас хаагдсан. Одоогоор ШУА-ийн 

Палеонтологийн хүрээлэн нь нисэх онгоцны буудлын ойролцоох “Хүннү Молл”-д үлэг гүрвэлийн араг ясны 

үзмэрийг багахан хүрээнд дэлгэн үзүүлж байна. Мөн Улаанбаатар хотын үлэг гүрвэлийн музейд АНУ-аас буцаж 

ирсэн, хууль бусаар хил давсан үлэг гүрвэлийн араг ясны үзмэр тавигдсан байдаг ч, үзмэрийн тоо маш цөөн, 

мэргэжлийн хүмүүсийн тайлбар ч дутагдалтай.     

ШУА-ийн Палеонтологийн хүрээлэн нь Дэлхий нийтийн өв болох үлэг гүрвэлийн олдворыг хамгаалах, судлах 

зорилгоор шинэ нисэх буудлын ойролцоо музей, судалгааны төвийн барилга бүхий байгууламжийг барихаар 

төлөвлөж байна. Гэвч үлэг гүрвэлийн музейг барьж байгуулах, удирдан ажиллуулах туршлага байхгүй тул, энэ 

ажлыг хэрэгжүүлэхэд гадаадын техник технологи болон санхүүгийн дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай. Монгол улс 

дангаараа дэлхийн жишигт хүрэх үлэг гүрвэлийн музейг барьж байгуулах нь амаргүй ажил бөгөөд нөгөөтэйгүүр 

бэлтгэл бүрэн хангагдаагүй байхад аялал жуулчлал эрчимжин жуулчид ихэссэнээр дэлхий нийтийн өв баялаг устаж 

үгүй болох аюултай юм.    

Тиймээс ШУА-ийн Палеонтологийн хүрээлэнгийн боловсруулсан Үлэг гүрвэлийн музей, судалгааны төвийн 

цогцолбор байгуулах ТЭЗҮ-д үндэслэн дэлхий нийтийн өв болох үлэг гүрвэлийн олдворыг үзүүлж таниулах, судлах 

зорилго бүхий Үлэг гүрвэлийн музейг байгуулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Палеонтологийн хүрээлэн нь 

судалгааны байгууллага тул музейн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож, ашиг орлоготой ажиллуулах тал дээр 

бусад яамдтай хамтран ажиллах шаардлагатай. Иймээс төслийн бэлтгэл судалгааны үеэр БОАЖЯ-тай музейг 

ашигтай ажиллуулах тал дээр, Соёлын яам болон БШУЯ-тай байгаль орчны болон аялал жуулчлалын ёс зүйн 

боловсрол зэрэг таниулах, сурталчлах тал дээр хамтран ажиллах боломжийг судалж үзнэ.  

Хамтын ажиллагааны бэлтгэл судалгаанд хамрагдах эсэх нь тодорхойгүй ч, үлэг гүрвэлийн олдворын өлгий нутаг 

болох Өмнөговь аймагтай хамтран, тус аймагт шинээр байгуулагдах музейтэй шинжлэх ухааны үүднээс болон 

аялал жуулчлалын бизнес хөгжүүлэх тал дээр хамтран ажиллах тодорхой үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

боловсруулах санал дэвшүүлнэ. 

Үлэг гүрвэлийн олдвор нь дэлхий нийтийн өв гэдэг утгаараа, баригдаж ашиглалтад орох Үлэг гүрвэлийн музей 

болон Японы холбогдох их дээд сургууль, түүнчлэн бусад олон улсын байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны 

боломжийг судалж үзэх шаардлагатай. Ялангуяа Японы үлэг гүрвэлийн нэртэй судлаачид Монголын 
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Палеонтологийн хүрээлэнтэй ойр дотно харилцаатай, хамтран ажилласаар ирсэн бөгөөд 1990-ээд оноос хойш Үлэг 

гүрвэлийн музей байгуулах талаар санал солилцож ирсэн түүхтэй. 

Үйл ажиллагааны агуулга 

(1) Үйл ажиллагааны үндэслэл ба хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, судлах 

(2) Үйл ажиллагааны зорилго ба хамрах хүрээг судлах (байгууламжийн төлөвлөгөө, тоног төхөөрөмжийн 

техникийн үзүүлэлт, тоо хэмжээ гэх мэт) 

(3) Хөнгөлөлттэй зээлийг хэрэгжүүлэх тогтолцоо, төслийг удирдах, хяналт тавих тогтолцоог судлах 

(4) Ерөнхий зураг төсөл боловсруулах (байгууламж ба тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөө, хөнгөлөлттэй зээлээр 

хэрэгжүүлэх ажлын зардлын тооцоолол, шаардлагатай зөвшөөрөл авах, хүрээлэн буй орчин болон нийгэмд 

үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа, байгалийн нөхцөл байдлын тухай судалгаа, дэд бүтцийн судалгаа) 

(5) Төслийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйлс (худалдан авах аргачлалыг судлах, хөнгөлөлттэй зээлийг буцаан 

төлөлт хийх асуудлыг шинжлэх, дүн шинжилгээ хийх, зураг төслийг өөрчлөхөд бүртгүүлэх) 

(6) Ашиглалт ба өгөөжийн үзүүлэлтийг судлах 

(7) Бусад төсөл болон донор байгууллагатай хамтран ажиллах талаар санал болгох 

(8) Хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг судалж боловсруулах 

(9) Хөнгөлөлттэй зээлтэй хослуулан хэрэгжүүлэх техникийн хамтын ажиллагааг санал болгох талаар судлах 

 

Палеонтологийн хүрээлэнгийн одоогийн байдлаар төлөвлөж буй Үлэг гүрвэлийн музейн барилга байгууламжийн 

бүтэц зохион байгуулалт болон ерөнхий төлөвлөлт нь дараах байдалтай байна. 

 

Байрлал: Төв аймаг (Улаанбаатар хотын ойр орчим) 

Үзэсгэлэнгийн хэсэг: 5500м2 

Судалгаа, шинжилгээний хэсэг: 2280м2 

Олдвор цуглуулах, хадгалах хэсэг: 5350м2 

Боловсрол сургалт, танин мэдэхүйн хэсэг: 960м2 

Бусад: 2110м2 

 

Барилгын ерөнхий төлөвлөлт 

Хамрах талбайн хэмжээ: 10000м2 (Барилга 5400м2, Автомашины зогсоол 1000м2, Цэцэрлэгт хүрээлэн 2000м2 

багтана) 

Байгууламж доторх зам: Явган хүний зам 500м×2м, Авто зам 300м×8 

Нийт талбайн хэмжээ: 16200м2 (90×60×3 давхар) 

 

Япон улсын Фүкүи муж дахь үлэг гүрвэлийн музей нь үзэсгэлэнгийн хэсэг (4500м2), тусгай үзэсгэлэнгийн 

танхимтай бөгөөд музейн нийт газрын хэмжээ 30000м2, барилгын нийт талбайн хэмжээ нь 15000м2 юм. Мөн 

барилгын ажилд 9 тэрбум 150 сая иен, үзмэрийн засварын ажилд 3 тэрбум 100 сая иен буюу нийтдээ 14 тэрбум 

орчим иен (холбогдох үзүүлэн материалын зардал, тоног төхөөрөмж суурилуулах зэрэг зардал багтана)-ийг 

зарцуулсан байна. Тус музейг анх байгуулахдаа жилд 400 мянган хүн зочилж үзнэ хэмээн тооцоолжээ. Эхний жилд 

250 мянга байсан үзэгчийн тоо 2018 он гэхэд 930 мянгад хүрч, өдгөө Фүкүи муждаа хамгийн их жуулчдыг татдаг 

газруудын нэг болоод байна. Улмаар одоогийн байгууламжийн багтаамж нь хүрэлцэхгүй болж эхэлсэн тул Фүкүи 

мужаас 9 тэрбум 390 сая иений нэмэлт төсөв гаргаж, музейг өргөтгөхөөр төлөвлөж байна. (Эх сурвалж: 2019.01.21-

ний Фүкүи сонин)               

Монгол улсад ирэх жуулчдын тоо 2015 онд 390 мянга байсан нь 2019 онд 580 мянгад хүртэл жилд дунджаар 10.5 

хувийн өсөлттэй явж ирсэн. Нөгөөтэйгүүр дэлхийн аялал жуулчлал 2019 онд байсан түвшинд хүртэл эргэж сэргэхэд 

5-6 жил шаардлагатай гэгдэж байгаагаас үзэхэд 2026 оноос эхлээд 2019 оны өсөлтийн хувь хэмжээтэй адил жилд 10 
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хувиар өснө гэж тооцоолбол монголд ирэх жуулчдын тоо 2030 он гэхэд 1 саяыг давах болно. Улмаар 2030 онд 

гадаадын жуулчдын 20 хувь буюу 200 мянган хүн музей үзнэ гэж тооцоолбол, нэг хүний орох тасалбар 20 ам доллар, 

нийтдээ 4 сая ам долларын орлого орно гэж таамаглаж болно. Одоо хаагдсан байгаа “Байгалийн Түүхийн Музей”-г 

олон гадаадын жуулчид очиж үздэг байснаас харахад нийт жуулчдын 20 хувийг шинэ музей руу татна гэдэг нь 

биелэх боломжтой тоо юм. Мөн бэлэг дурсгалын зүйлийн борлуулалт, музейг үзсэнээс улбаалан Өмнөговь зэрэг 

бусад бүс нутгууд руу аялах аяллууд нэмэгдэх боломж зэргийг аваад үзсэн ч гэсэн эдийн засгийн үр дүн өндөртэй 

юм.         

Түүнчлэн эдийн засгийн үр дүнгээр хязгаарлагдахгүй, шинжлэх ухааны мэдлэг, ёс зүйтэй аялах боловсрол олгох, 

цаашлаад дэлхийн өв болох олдворуудыг хамгаалах зэрэг ач холбогдлыг аваад үзвэл музейн үнэ цэнэ нь дотоодын 

ашиг орлогын хувь хэмжээ төдийгөөр хэмжигдэх боломжгүй юм. Олдвор олдсон газар гэдгээр нь Монгол улсад 

зөвхөн тэдгээрийг хамгаалах ажлыг даатгах бус, дэлхий нийтээрээ хамтран хамгаалах нь зохистой хэмээн үзэж 

байна.   

Хөрөнгө оруулалт (Япон тал) Хөрөнгө оруулалт 

(Монгол тал) 

<ЖАЙКА-ийн зөвлөх> 

1) Багийн ахлагч / Музейн үйл 

ажиллагааны төлөвлөлт 

2) Барилга байгууламж төлөвлөлт / 

зураг төсөл  

3) Барилгын зураг төсөл (цахилгаан) 

4) Барилгын зураг төсөл (тоног 

төхөөрөмж, цэвэр бохир ус, эрүүл 

ахуй)  

5) Барилгын материал төлөвлөлт 

(дэвшилтэт инженерчлэл, нано 

технологи, байгаль орчны 

инженер, нийгмийн дэд бүтэц)  

6) Барилгын материал төлөвлөлт 

(амин судлалын шинжлэх ухаан)  

7) Музейн үйл ажиллагааны 

менежмент, хяналт   

8) Санхүүгийн төлөвлөлт  

9) Боловсрол сургалт төлөвлөлт 

(шинжлэх ухаан, аяллын үеийн 

соёл) 

10) Худалдан авалт төлөвлөлт / үйл 

ажиллагааны зардал тооцоолол  

11) Эдийн засаг санхүүгийн дүн 

шинжилгээ  

12) Байгалийн нөхцөл байдлын 

тухай судалгаа / орчны 

нөлөөллийг анхаарах 

40MM=140,000,000иен 

<Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил 

гэх мэт> 

Орчны нөлөөллийн үнэлгээ 

Хөрсний шинжилгээ 

 

<Япон дахь сургалтын зардал> 

 

<Соёлын Яам> <ШУА-ийн 

Палеонтологийн хүрээлэн> 

Төслийн хамтрагч байгууллага 

болох 

Төслийн удирдах хороонд оролцох 

Төслийн оффисоор хангах 

Музей барих газрыг авах 

 

140,000,000иен 10,000,000иен 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Хэрэгжүүлэх хугацаа 

Сангийн яам 

БОАЖЯ, Холбогдох аймгийн ЗДТГ 

Соёлын яам 

ЗТХЯ 

ШУА-ийн Палеонтологийн хүрээлэн 

Бэлтгэл судалгаа: 1 жил орчим 

Барилгын ажил: 3жил 6 сар орчим 

(Анхаарах зүйлс хэсэг дэх 

хуваариас нарийн мэдээллийг харна 

уу) 

Шаардагдах нөхцөл 

Ковид-19 цар тахлын дэгдэлт намжсан байх 
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Анхаарах зүйлс 

“Үндэсний үлэг гүрвэлийн музей”-тэй холбоотой хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

 

 

 
Эх сурвалж: ЖАЙКА судалгааны баг 
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Хүснэгт 7-4: Төслийн санал 4 

Төслийн дугаар 04 (Ганцаарчилсан мэргэжилтэн илгээх (урт хугацааны)) 

Төслийн нэр 
Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын маркетинг, зар сурталчилгааг 

сайжруулах 

Зорилго Хамрах хүрээ 

Хархорины бүс нутгийг жуулчдын сэтгэлийг 

татах аялал жуулчлалын газар хэмээн өргөнөөр 

сурталчилж, танин мэдүүлэх үйл ажиллагааг 

дэмжих 

Өвөрхангай аймаг, Архангай аймаг 

 

Үр шим хүртэгч талууд 

Технологи, ур чадварын дамжуулалт: 

1) Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын 

хамгаалалтын захиргаа 

2) БОАЖГ 

3) Аялал жуулчлалын холбоо 

4) Аймгийн захиргааны албан хаагчид  

5) Аялал жуулчлалын компаниуд 

Үндэслэл, төслөөс хүлээгдэх үр дүн 

Хархорины бүс нутаг нь Монголын эртний эзэнт гүрний нийслэл болох Хархорин, халуун рашаан бүхий Хужирт, 

Орхоны хүрхрээ, дэлхийн өвд бүртгэгдсэн Орхоны хөндий гэх мэт соёлын болон байгалийн өв, нүүдлийн соёлтой 

харьцангуй хялбархан танилцах боломжтой бүс нутаг тул, дотоод, гадаадын жуулчид ихээр сонирхож, олноор 

зочилдог. Төрийн бодлогын хүрээнд “Орхоны хөндийн бүс нутгийн аялал жуулчлалын стратеги-2020” болон 

“Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын менежментийн төлөвлөгөө 2017-2021”-г боловсруулж аялал 

жуулчлалын маркетинг, сурталчилгааны стратегийг тодорхой болгох, маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах гэх 

мэт үйл ажиллагаагаар дамжуулж энэхүү салбар дахь зах зээлийн хүрээг нэмэгдүүлэхийг зорин ажиллаж байгаа 

боловч жуулчдад зориулсан тогтвортой мэдээллийн эх сурвалж, бааз байхгүй байна.  

Жуулчдад зориулсан веб сайт, аялал жуулчлалтай холбоотой мэдээллийн сан нээгдсэн байгаа боловч одоогийн 

байдлаар ашиглах боломжгүй байна. Цаашид тогтвортой аялал жуулчлалын хөгжлийг дэмжихийн тулд аялал 

жуулчлалын газруудын тухай мэдээллээр тогтмол хангах, сурталчлах нэн шаардлагатай.  

ЖАЙКА-аас мэргэжилтэн илгээснээр маркетинг, сурталчилгааны бодлого боловсруулах суурь тогтолцоог төрийн 

байгууллагад бүрдүүлэх боломжтой болох ба ингэснээр бүс нутгийн аялал жуулчлалын газрын жуулчдын сэтгэл, 

сонирхлыг татах чадавх нэмэгдэж, дэлхийн аялал жуулчлалын зах зээлд танигдах үр дүнтэй байх болно.  

Үйл ажиллагааны агуулга 

- Маркетингийн эрэлт хэрэгцээг 

тодорхойлох 

- Сурталчилгааны материал бэлдэх 

- Гадаад зах зээл рүү чиглэсэн веб сайт нээх, 

мэдээллээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх 

- Олон нийтэд мэдээлэл түгээх байнгын веб 

сайтыг бий болгох, видео контент 

боловсруулах 

- Олон нийтийн сүлжээг ашигласан 

сурталчилгааны практик хэрэглээг 

нэвтрүүлэх 

- Аялал жуулчлалын салбарт ажиллагсдад 

зориулсан сургалт зохион байгуулах 
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Хөрөнгө оруулалт (Япон тал) Хөрөнгө оруулалт  (Монгол тал) 

Аялал жуулчлалын маркетинг, 

сурталчилгааны чиглэлээр 

мэргэшсэн мэргэжилтэн илгээх 1 

хүн  

Үйл ажиллагааны зардал <Аймгийн байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар> 

Ажлын байраар хангах 

Хүлээн авах байгууллага Хэрэгжүүлэх хуваарь 

Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын 

захиргаа 

2 жил 

Шаардагдах нөхцөл 

Ковид-19 цар тахлын дэгдэлт намжсан байх 

Аймаг тус бүрийн маркетинг зар сурталчилгааны санхүүгийн эх сурвалж баталгаажсан байх 

Харилцан хамтран ажиллах тогтолцоо бүрдсэн байх 

Анхаарах зүйлс 

Мэргэжилтэн нь зөвхөн тогтоосон ажил буюу аялал жуулчлалын маркетинг, зар сурталчилгааг хөгжүүлэхэд 

чиглэсэн ажлыг хийж гүйцэтгэх нь зүйтэй. Мөн тухайн ажлаа гүйцэтгэхийн тулд дүрс бичлэгт засвар хийх 

боломжтой компьютер гэх мэт тоног төхөөрөмж шаардлагатай тул ЖАЙКА-аас ханган хэрэглүүлэх шаардлагатай.  

Эх сурвалж：ЖАЙКА судалгааны баг 
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Хүснэгт 7-5: Төслийн санал 5 

Төслийн дугаар 05 (Хөгжлийн судалгаа хэлбэрийн Техникийн хамтын ажиллагааны төсөл) 

Төслийн нэр 
Хархорин нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх буудал болгох 

мастер төлөвлөгөөний боловсруулалтыг дэмжих  

Зорилго Хамрах бүс нутаг 

Хархорин нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх 

буудал болгох мастер төлөвлөгөөг боловсруулснаар 

агаарын тээврийн аюулгүй байдлыг сайжруулах, аялал 

жуулчлалын салбарын үйлчилгээг сайжруулах, валютын 

орлогыг нэмэгдүүлэх, улмаар Монгол улсын тогтвортой 

аялал жуулчлалын хөгжилд хувь нэмэр оруулах  

Хархорины маршрут (Өвөрхангай аймаг) 

Үр шим хүртэгч талууд 

Шууд үр шим хүртэгч тал: 

1) ЗТХЯ  

2) ИНЕГ 

3) Аймгийн захиргаа 

Үндэслэл, төслөөс хүлээгдэх үр дүн 

Хархорины маршрут бол Улаанбаатар хотоос харьцангуй ойр, гадаад дотоодын жуулчдын зорин очих дуртай, 

аялал жуулчлалын хамгийн өрсөлдөх чадвар өндөртэй нутгуудын нэг юм. 2004 онд Дэлхийн соёлын өвд 

бүртгэгдсэн Орхоны Хөндийн соёлын дурсгалт газар болон байгалийн олон нөөц баялагтай төдийгүй, уламжлалт 

түүх соёлоороо ч жуулчдыг анхаарлыг ихээхэн татдаг.    

Аялал жуулчлалын үйлчилгээ өргөжин, дотоодын жуулчид ч ихээр зорин очдог газар боловч шууд нислэг 

байдаггүй тул машинаар удаан хугацааг (5 цаг) зарцуулж очихоос өөр сонголт байдаггүй. “Төрөөс аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх чиглэлээр баримтлах бодлого 2019-2026”-д Өвөрхангай аймгийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсын 

нисэх буудал болгох ажил тусгагдсан байна. 

Азийн Хөгжлийн Банкнаас хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх” төслийн 3 дугаар үе 

шатыг Архангай болон Өвөрхангай аймгуудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа тухай БОАЖЯ мэдээлсэн. Тус 

төслийн 1, 2 дугаар үе шатанд, бусад аймгуудын мастер төлөвлөгөө, аялал жуулчлалын хөгжлийн төлөвлөгөөг 

боловсруулах, спортын төв, жуулчны гудамж, мэдээллийн төв, автомашины зогсоол, нийтийн бие засах газар, авто 

зам, отоглох цэг зэргийг байгуулах замаар дэд бүтцийг сайжруулах, түүнчлэн тусгай хамгаалалттай бүс нутгийн 

байгаль хамгааллын ажлууд хийгдэх төлөвтэй байна. Хэрэв тус төслийн 3 дугаар үе шат Архангай болон 

Өвөрхангай аймагт хэрэгжих тохиолдолд аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө боловсруулах, дэд бүтцийн 

асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилготой төрөл бүрийн төслүүд хэрэгжих магадлалтай байна.    

Нөгөөтэйгүүр судалгааны багийн Хархорины маршрутын алсын хараанд тусгасан “Тогтвортой аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх замаар Дэлхийн өвийн аяллыг өндөр түвшинд хүргэхийг зорих” ажлыг хэрэгжүүлэхийн тулд, Хархорин 

нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх буудал болгох нь томоохон үүрэг гүйцэтгэнэ. Өөр орноос Улаанбаатар 

хотоор дамжилгүй шууд Хархоринд ирэх боломжтой болбол аялагчдын хувьд маш амар хялбар болох учир 

Хархорин нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх буудал болгох ажлын төлөвлөлт, хэрэгжилтийг яаравчлах нь 

зүйтэй. Хархорин хот нь Дэлхийн өв болох Орхоны Хөндийн түүх соёлын дурсгалт газарт оршихын зэрэгцээ 

Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хархорум хот байсан гэдгээрээ гадаадын жуулчдын сонирхлыг татаж чаддаг аялал 

жуулчлалын газар юм. Хархорин хот нь олон улсын нисэх буудалтай болж, гадаад орнуудаас шууд Хархоринд ирэх 

боломжтой болсноор Монгол улсын гадаадын жуулчдыг хүлээж авах хүчин чадал өргөжиж, төвлөрлийг сааруулах 

үр дүнтэй. Түүнээс гадна Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх буудалд ямар нэгэн асуудал гарсан үеийн нөөц нисэх 

буудал болгох үүднээс ч гэсэн нэн шаардлагатай. Монгол улсад олон улсын нисэх буудал ганцхан байх нь үндэсний 

аюулгүй байдал талаасаа ч асуудалтай гэж үзэж байна.  

Засгийн газрын бодлогын баримт бичгүүдэд хэд хэдэн аймгуудын нисэх буудлыг олон улсын чанартай болгох 

талаар тусгагдсан байгаа хэдий ч, тэдгээрийн санхүүгийн эх үүсвэр тодорхойгүй байгаа юм. Засгийн газрын зүгээс 

олон улсын нисэх буудал болгох аймгуудын дэс дарааллыг хэрхэн төлөвлөж байгаа зэргээс шалтгаалан бодитоор 

хэрэгжихэд удаан хугацаа шаардагдах магадлалтайгаас гадна тулгарч буй асуудал ч их байгаа юм. 

Ийм нөхцөлд байдлыг харгалзан, Монгол улсын төлөвлөж буй дотоодын нисэх буудлыг олон улсын чанартай 

болгох ажлын хүрээнд, Хархорины нисэх буудлыг олон улсын чанартай болгох мастер төлөвлөгөөг боловсруулахад 

нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Японоос мэргэжилтнийг илгээж, техникийн ур чадварыг дамжуулах нь зүйтэй юм.  

Мэргэжилтэн нь холбогдох яамд болон аймгийн засаг захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллаж, техникийн ур 

чадварыг дамжуулахын сацуу Хархорин нисэх буудлыг олон улсын нисэх буудал болгох мастер төлөвлөгөөг 

боловсруулна. Ингэснээр цаашид дотоодын нисэх буудлыг олон улсын чанартай болгох төслийг саад бэрхшээлгүй 
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хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах гэсэн үр дүнтэй байх болно. 

Үйл ажиллагааны агуулга 

1 дэх жил:  

1. Өмнөх мэдээллийг цуглуулах, одоо ашиглагдаж буй нисэх онгоцны буудлын талаар судалгаа хийхэд зөвлөх 

- Өнөөг хүртэл хийгдсэн холбогдох судалгааны тайланд дүн шинжилгээ хийх  

- Одоо байгаа мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх 

- Одоо ашиглагдаж буй нисэх онгоцны буудлын тухай судалгаа хийх (Нисэх буудлын барилга байгууламж, 

хүрээлэн буй нийгмийн болон байгалийн орчин, зам тээврийн нөхцөл байдал） 

2. Нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх буудал болгох мастер төлөвлөгөөг боловсруулах (Япон улсаас 

судалгааны баг илгээх) 

- Агаарын тээврийн эрэлт хэрэгцээг судалж, хэтийн тооцоолол гаргах (зорчигчдын урсгал, ачаа тээшний 

ложистик) 

- Шинээр төлөвлөгдөж буй нисэх буудлыг байгуулах стандартыг боловсруулах 

- Одоо ашиглагдаж буй нисэх онгоцны буудлыг засаж сайжруулах, өргөтгөн ашиглах боломжийн талаар судлах 

 

2 дахь жил: 

3. Сургалт зохион байгуулах 

- Холбогдох албаныханд дотоодын сургалт зохион байгуулах 

- Холбогдох албаныханд Япон улс дахь сургалт зохион байгуулах 

4. Хүрээлэн буй орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн тухай  

- Хүрээлэн буй орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг анхаарах тал дээр техникийн дэмжлэг үзүүлэх 

- Хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй нөлөөллийг үнэлэх тал дээр техникийн дэмжлэг үзүүлэх 

5. Нэгдсэн үнэлгээ, зөвлөмж гаргах 

Хөрөнгө оруулалт (Япон тал) Хөрөнгө оруулалт (Монгол тал) 

<ЖАЙКА-ийн зөвлөх> 

- Нисэх онгоцны буудлын 

мэргэжилтэн 

 

●MM+Томилолтын 

зардал+Бусад зардал зэрэг=●иен 

＜Мэргэжилтний үйл ажиллагааны 

зардал＞ 

 

<Монгол талыг Японд урих зардал> 

Япон дахь сургалт●хүн＝●иен 

 

<Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил> 

Дотоодын сургалт＝●иен 

Төсөл хэрэгжүүлэх Монголын 

хамтрагч тал  

Төслийн оффисоор хангах 

●иен ●иен 

Хэрэгжүүлэх байгууллага Хэрэгжүүлэх хугацаа 

ЗТХЯ  

Өвөрхангай аймгийн захиргаа 

2 жил 

Шаардагдах нөхцөл 

Монгол улсын Засгийн газар Хархорин нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх буудал болгох төсвийг 

баталгаажуулсан, төлөвлөгөөг тодорхой болгосон байх                 

Ковид-19 цар тахлын дэгдэлт намжсан байх 

Анхаарах зүйлс 

УИХ-ын дэд дарга, УИХ дахь Монгол-Туркийн парламентын бүлгийн дарга Т.Аюурсайхан, Бүгд Найрамдах Турк 

Улсаас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Зафер Атешийг хүлээн авч уулзах үеэр, УИХ-ын 

дэд дарга “Хархоринд нисэх буудал барих асуудалд хамтран ажиллахыг хүсэж байна” хэмээсэн бөгөөд үүний хариуд 

элчин сайд “Иргэний агаарын тээвэр зэрэг салбарт хамтын ажиллагаагаа урагшлуулах сонирхолтой байна” гэсэн 

хариулт өгсөн тухай мэдээлэл гарсан. 

Эх сурвалж: https://www.montsame.mn/en/read/267408#  (2021.06.28) 
Эх сурвалж: ЖАЙКА судалгааны баг 

 

  

https://www.montsame.mn/en/read/267408
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Хүснэгт 7-6: Төслийн санал 6 

Төслийн дугаар 06 (Техникийн хамтын ажиллагааны тусгайлсан хөтөлбөр (Япон дахь сургалт) 

Төслийн нэр 
Аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан төрийн албан хаагчдад зориулсан аялал 

жуулчлалын салбарын Япон дахь сургалт 

Зорилго Хамрах бүс нутаг 

Аялал жуулчлалын хөгжлийг эдийн засгийн 

өсөлтөд чухал гэж үздэг Монгол улсын хувьд 

холбогдох яам, агентлаг зэрэг улсын 

байгууллагад ажиллаж буй ажилтан (аялал 

жуулчлалын асуудал хариуцсан төрийн албан 

хаагч) болон аймгийн засаг захиргаанд ажиллаж 

буй аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан 

төрийн албан хаагчдад, Япон улсын аялал 

жуулчлалын хөгжлийн өнөөгийн байдал, 

тогтвортой аялал жуулчлал хөгжүүлэх тухай 

цогц мэдлэг, үндсэн чадварыг эзэмшүүлэх 

сургалтыг зохион байгуулах хэрэгцээ шаардлага 

нэн өндөр байна. Ингэснээр аялал жуулчлалын 

салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулахын 

зэрэгцээ харилцан мэдээлэл солилцох нөхцөлийг 

бүрдүүлж, Монгол, Япон 2 орны хооронд 

найрсаг харилцаа, аялал жуулчлалын салбарын 

хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд хувь нэмэр 

оруулна. 

Нийслэл Улаанбаатар хот ба холбогдох 6 аймаг (Өмнөговь, 

Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр, Архангай, Өвөрхангай) 

Үр шим хүртэгч талууд 

Шууд үр шим хүртэгч тал: 

БОАЖЯ, Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, холбогдох 6 

аймгийн БОАЖ Г гэх мэт газраас сургалтад оролцох 

ажилтнууд 

 

Шууд бус үр шим хүртэгч тал: 

БОАЖЯ, Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, холбогдох 6 

аймгийн БОАЖ Г гэх мэт сургалтад оролцох ажилтнуудын 

харьяа яам, агентлаг зэрэг улсын байгууллагууд 

Үндэслэл, төслөөс хүлээгдэх үр дүн 

БОАЖЯ-д аялал жуулчлалын бодлого, хууль зүйн орчин, хөгжлийн төлөвлөлт, гадаад харилцаа, сурталчилгаа зэрэг 

өргөн хүрээтэй асуудлыг цөөн тооны ажилтан хариуцан ажилладаг. Аймгийн түвшинд аялал жуулчлалын асуудал 

хариуцсан ганцхан ажилтан байдаг бөгөөд эдгээр ажилтнуудын аялал жуулчлалтай холбоотой мэдлэг, ур чадвар 

хангалтгүй гэж үзэж байна. Цаашид аялал жуулчлалын тухай хууль болон бусад аялал жуулчлалтай холбоотой хууль 

тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар бие даасан Аялал жуулчлалын агентлаг байгуулагдаж магадгүй бөгөөд 

одоо ажиллаж буй ажилтнуудын аялал жуулчлалын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлж, боловсон хүчнийг 

дахин сургах нь нэн чухал юм.  

Ялангуяа орон нутгийн аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан ажилтан нь гадаадын улс орнуудын жишээтэй 

танилцаж, суралцсан туршлага дутмаг, аялал жуулчлалын салбарын талаар ойлголт сул байгаа тул эдгээр 

ажилтнуудад Японы төр болон орон нутгийн засаг захиргаанаас хэрэгжүүлж буй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

бодлого, жуулчдад зориулсан үйлчилгээ, мэдээлэл сурталчилгааг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний талаар 

танилцуулахын зэрэгцээ зочид буудал гэх мэт аялал жуулчлалын үйлчилгээний газруудаар очиж үзэх боломж олгох 

шаардлагатай юм. Япон орны өнөөгийн байдлыг өөрийн биеэр үзэж танилцсан мэдлэг туршлагаа өдөр тутмын 

ажилдаа ашиглах замаар ажлынхаа үр бүтээмжийг дээшлүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. Танилцах аяллын үеэр 

Монгол улстай найрамдалт харилцаатай Японы орон нутгийн засаг захиргаагаар зочлон, цар тахлын улмаас 

зогсонги байдалд ороод байгаа хамтын ажиллагааг цаашид сэргээж идэвхжүүлэх талаар санал солилцох уулзалтыг 

зохион байгуулахыг хүсэж байна. 

Үйл ажиллагааны агуулга 

【Аялал жуулчлалын салбарын Япон дахь сургалт】 

Уг сургалт нь танхимын лекц, газар дээр нь очиж үзэж танилцах хөтөлбөр, сургалтын аялал гэсэн хэсгээс бүрдэнэ.  

Сургалтын гол сэдвүүд нь дараах болно. 

 

1) Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого ба аялал жуулчлалын салбар 

2) Аялал жуулчлалын хөгжил ба байгаль орчин, аялал жуулчлалын нөөцийн хамгаалалт зэрэгцэн орших тухай 

3) Музей зэрэг аялал жуулчлалын байгууламжийн үйл ажиллагаа, сурталчилгааг хийх бодит жишээ (музейд 

шаардлагатай үзмэрийг цуглуулах, цэгцлэх, хадгалах, үзмэрт тавих, боловсрол сургалтад ашиглах бодит 

аргачлалын сургалт) 
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4) Япон улсын жижиг дунд зочид буудал ба Монгол гэр жуулчны бааз (Точиги мужийн “Тэнгэр виллаж” болон 

бусад), Үлэг гүрвэлийн музей (Фүкүи муж) зэрэг байгууламжийг үзэж танилцах аялал 

5) Монгол улстай найрамдалт харилцаатай Японы орон нутагт зочлох 

Хөрөнгө оруулалт (Япон тал) Хөрөнгө оруулалт (Монгол тал) 

Хоёр талын нисэх онгоцны зардал 

Байр, хоолны зардал 

Аяллын даатгал 

Сургалт лекцийн төлбөр 

Нисэх онгоцны буудлаас тосож авах ба хүргэж өгөх зардал 

Орон нутгийн аяллын зардал 

 

＜Япон дахь сургалт＞ 

Богино хугацааны сургалтад 

хамрагдах хүний тоо: 10 хүн/ жилд 

・ БОАЖЯ 

・ Аялал жуулчлалын 

хөгжлийн төв 

・ Нийслэлийн Аялал 

жуулчлалын газар  

・ Холбогдох 6 аймгийн 

БОАЖГ 

 

Үүн дээр нэмээд Монголын аялал 

жуулчлалын холбоо болон бусад 

төрийн бус байгууллагуудаас 

энэхүү сургалтад оролцох тал дээр 

зөвшилцөх 

<Сургалтын зардал> 

 

・Сургалтад хамрагдах хүн 

・Визний хураамж гэх мэт 

 

 

●иен ●иен 

Хэрэгжүүлэх байгууллага Хэрэгжүүлэх хугацаа 

【Санал болгож буй хамтран ажиллах байгууллагууд】 

Японы Зам Тээврийн яам Аялал жуулчлалын газар 

Хоккайдо Их сургуулийн Аялал жуулчлалын дэвшилтэт судалгааны 

төв 

Хоккайдо Их сургуулийн Олон улсын мэдээлэл, сурталчилгаа, аялал 

жуулчлалын сургууль 

Давтамж: Жилд 1-2 удаа 

Сургалтын хугацаа: 3 долоо хоног 

 

Шаардагдах нөхцөл Гадаад нөхцөл 

Шалгуур: 

1) Одоогийн байдлаар Засгийн газар болон төрийн байгууллагад 

ажилладаг байх ба мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх 

2) Зарчмын хувьд 40 наснаас доош байх 

3) Бусад орны соёлтой холбоотой үйл ажиллагаанд идэвхтэй 

оролцдог байх 

Ковид-19 цар тахлын дэгдэлт намжсан 

байх 

 

 

Анхаарах зүйлс 

Энэхүү төслийн саналыг 01 дугаартай “Монгол улсын тогтвортой аялал жуулчлалын бодлогын мэргэжилтэн 

илгээх” төслийн саналтай хамтатган техникийн хамтын ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлэх боломжтой ба үр дүнтэй 

гэж үзэж байна.  
Эх сурвалж: ЖАЙКА судалгааны баг 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

  



 

 

 

  

8-р бүлэг  

Япон улсын орон нутгийн засаг захиргааны 

байгууллага хийгээд судалгааны зорилтот бүс 

нутгийн иргэд, олон нийт хоорондын хамтын 

ажиллагааны талаар дэвшүүлэх санал 
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8-р бүлэг Япон улсын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага хийгээд 

судалгааны зорилтот бүс нутгийн иргэд, олон нийт хоорондын хамтын 

ажиллагааны талаар дэвшүүлэх санал 

8.1 Хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал 

Монгол улсын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай найрамдалт харилцаатай, эгч дүүс хот мөн 

“Токио 2020” олимп, паралимпын наадмын хүрээнд Японы Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Хост таун” 

хөтөлбөрт хамрагдсан Японы орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагад асуулгын хуудас илгээж, хоёр 

орны орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааны өнөөгийн 

байдлын талаарх мэдээллийг цуглуулсан болно. Энэхүү судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудыг доорх 

жагсаалтаар харуулав.  
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Хүснэгт 8-1: “Хост таун” хөтөлбөрт хамрагдсан болон эгч дүүс хотын харилцаа, найрамдалт харилцаатай 

орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд, консулын газрын жагсаалт 

 

(Тайлбар) Зарчмын хувьд “Хост таун” хөтөлбөрт дан ганц орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага бүртгүүлэх ёстой боловч, 

Нийгата мужийн хувьд "Нийгата муж болон Нийгата хот, Цүбамэ хот, Госэн хот, Нагаока хот, Яхико тосгон" нь хамтран Пара-Байт 

харвааны “Хост таун”-аар бүртгүүлсэн. Гэсэн хэдий ч орон нутгийн засаг захиргаа бүрийн хариуцаж буй хүн, мөн хамтын үйл 

ажиллагааны чиглэл ч өөр өөр тул тус бүрт нь судалгаа хийж, энэхүү жагсаалтад тус тусад нь (А-6-аас А-11 хүртэл) дугаарлаж 

оруулсан болно.  

№

Япон Улсын орон нутгийн засаг захиргаа

ны

байгууллага

Монгол Улсын орон нутгийн засаг

захиргааны байгууллага

 “Хост таун” хөтөлбөр

( спортын төрөл)

А-1 Аомори мужийн Имабэцү хот ... Туялзуур сэлэм

А-2 Ибараки мужийн Сакурагава хот ... Буудлага Спорт

А-3 Ибараки мужийн Широсато хот ... Каратэ

А-4 Ибараки мужийн Намэгата хот ... Хүндийн өргөлт

А-5
Токио хот Мүсашимүраяма хот Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг

Сүмо бөх г.м чиглэлээр

хамтын ажиллагаа

А-6 Нийгата муж ... Пара-Байт харваа

А-7 Нийгата мужийн Нийгата хот ... Пара-Байт харваа

А-8 Нийгата мужийн Цүбамэ хот ... Пара-Байт харваа

А-9 Нийгата мужийн Госэн хот Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэг Пара-Байт харваа

А-10 Нийгата мужийн Нагаока хот Пара-Байт харваа

А-11 Нийгата мужийн Яхико тосгон Төв аймгийн Эрдэнэ сум Пара-Байт харваа

А-12 Нагано мужийн Сакү хот Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг ...

А-13 Шизүока муж Дорноговь аймаг, Сэлэнгэ аймаг ...

А-14 Шизүока мужийн Изүнокүни хот

Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүү

рэг
Жүдо бөх, Параспорт

А-15

Шизүока мужийн Яйзү хот Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэг

Чөлөөт бөх, паралимпын

хөнгөн атлетик, сагсан

бөмбөгийн 3х3 төрөл,

пара таеквондо

А-16 Шизүока мужийн Шимада хот ... Боксын Спорт

А-17 Айчи мужийн Оказаки хот ... Байт харваа

А-18 Осака мужийн Изүмисано хот
Төв аймаг

Хөнгөн атлетик

(марафон гүйлт)

А-19 Хёого мужийн Тоёоока хот

Баянхонгор аймгийн Богд сум

(харилцаа түр зогссон)
...

А-20 Тоттори муж Төв аймаг ...

А-21 Нагасаки мужийн Мацүүра хот

Өвөрхангай аймгийн Хужирт сум

(харилцаа тасалдсан байгаа)
...

А-22 Ойта мужийн Үса хот ... Таеквондо

А-23 Миязаки мужийн Мияконожо хот Улаанбаатар хот Чөлөөт бөх

В. Консулын газрын жагсаалт

№ Консулын газрын нэр

B-1 Саппоро хот дахь Өргөмжит консулын газар

B-2 Осака дахь Ерөнхий Консулын газар

B-3 Нийгата хот дахь Өргөмжит консулын газар

B-4 Нагояа хот дахь Өргөмжит консулын газар

B-5 Токүшима дахь Өргөмжит консулын газар

B-6 Фүкүока дахь Өргөмжит консулын газар

C. Бусад ( А болон В гээс бусад орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага)

№

Япон Улсын орон нутгийн

засаг захиргааны байгууллага

Монгол Улсын орон нутгийн

засаг захиргааны байгууллага

C-1 Хоккайдо муж

C-2 Хоккайдо мужийн Саппоро хот

C-3 Хоккайдо мужийн Такикава хот Өвөрхангай аймаг

C-4 Хоккайдо мужийн Мүкава хот

(Шинжлэх ухааны академи

Палеонтологийн хүрээлэн:

Хамтын ажиллагааны гэрээ)

C-5 Ишикава муж

C-6 Ойта муж

C-7 Окинава муж

C

нэмэлт Шига муж

(Хөвсгөл нуур болон Бивако нуур:

Хамтын ажиллагааны төсөл)

C

нэмэлт

Хоккайдо мужийн Асахикава хот

( ЖАЙКА Өвсний үндэс хөтөлбөр: Хүйтэн

бүс нутаг дахь хот байгуулалтын

технологийг сайжруулах төсөл)

A.“Хост таун” хөтөлбөрт хамрагдсан болон эгч дүүс хотын харилцаа, найрамдалт харилцаатай

      орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд
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Дээрх санал асуулгад хариу ирүүлсэн 30 орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, 5 консулын газрын 

мэдээлэлд үндэслэн дараах дүн шинжилгээг хийв (2021 оны 2-р сарын 26-ны байдлаар). Зарим консулын 

газрын хувьд тухайн орон нутгийн засаг захиргааны талаарх мэдээллээс гадна, консулын газрын өөрсдийн 

хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагааны тухай мэдээллийг мөн ирүүлсэн байна. 

Сүүлийн жилүүдэд орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага хоорондын харилцаа өргөжин тэлж байна. 

“Токио 2020” олимп, паралимпын наадмын хүрээнд Японы Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Хост таун” 

хөтөлбөрт бүртгүүлснээр Монгол улстай хамтын ажиллагааг шинээр эхлүүлж байгаа орон нутгийн засаг 

захиргааны байгууллага ч байгаа бөгөөд өнөөг хүртэл Монгол улстай харилцаа, хамтын ажиллагаатай 

байсан орон нутгийн засаг захиргаа “Хост таун” хөтөлбөрт бүртгүүлсэн тохиолдолд ч байгаа юм.  

Энэхүү судалгаанаас харахад эгч дүүс хотын харилцаа / найрамдалт харилцаатай (эсвэл харилцаатай 

байсан) 12, “Хост таун” хөтөлбөрт бүртгэгдсэн 18 орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага байна. 

Эдгээр орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан үе болон 

харилцаа тогтоох болсон шалгтааны талаар санал асуулгын хариултад үндэслэн доорх хүснэгтээр нэгтгэн 

харуулав. 

Хүснэгт 8-2: Эгч дүүс хотын харилцаа / найрамдалт харилцаатай орон нутгийн засаг захиргааны 

байгууллагын жагсаалт (хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан он, харилцаа тогтоох болсон шалгтаан)  

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

(Тайлбар) Эгч дүүс хотын харилцаа / найрамдалт харилцаатай 12 орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас хариу ирүүлсэн 11 

орон нутгийн засаг захиргааг жагсаав. Токио хотын Мүсашимүраяма хот энэ жил /2021 он/ хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулахаар 

төлөвлөж байгаа тул жагсаалтад багтаасан болно. 

Япон Улсын орон нутгийн

засаг захиргааны байгуулла

га

 Монгол Улсын орон нутгийн

засаг захиргааны байгууллаг

а

 “Хост таун”

хөтөлбөр

( спортын төрөл)

Гэрээний

төрөл

Гэрээ

байгуулсан

он/сар/өдөр

Гэрээ

байгуулснаа

с хойшхи

хугацаа

CIR/

Монгол

ажилта

н

Харилцаа тогтоох болсон шалтгаан

Нагасаки мужийн Мацүүра хот
Өвөрхангай аймгийн Хужирт сум

(харилцаа тасалдсан байгаа)
- Эгч дүүс хот 1991/7/27 30

Монголын эзэнт гүрэн Япон руу довтолсон

үеийн түүхтэй холбоотойгоор харилцаа үүссэн

Хёого мужийн Тоёоока хот
Баянхонгор аймгийн Богд сум

(харилцаа түр зогссон)
-

Найрамдалт

харилцааны

гэрээ

1994/10/9 27

Хуучин Осакагийн Гадаад хэлний дээд

сургуулийн монгол хэлний ангийн оюутнуудаар

дамжуулж харилцаа үүссэн. "Тантогийн Торгоны

замын төлөвлөгөө"

Тоттори муж Төв аймаг -

Найрамдалт

харилцааны

санамж бичиг

1997 24 CIR

Дайны дараа Монголд нас барсан Тоттори

мужийн гаралтай Япон цэргүүдийн булшийг

эргэх, үлдэгдэл ясыг цуглуулахаар Монголд

очсон Тоттори мужийн төлөөлөгчид Төв аймгийн

Засаг даргад бараалхаж, Тоттори мужид зохиох

экспод Монголоос урлагийн баг илгээхийг

хүссэнээс үүдэлтэй

Миязаки мужийн Мияконожо хо

т
Улаанбаатар хот Чөлөөт бөх

Найрамдалт

хотын

харилцаа

1999/11/22 22 CIR

"Монголд салхин цахилгаан станц бэлэглэх

холбоо", Мияконожо Косэн зэрэг хувийн хэвшил

хоорондын хамтын ажиллагаа үргэлжилж байна

Нагано мужийн Сакү хот
Улаанбаатар хотын

Сүхбаатар дүүрэг
-

Найрамдалт хо

т
2008/8/4 13

 Хоёр орны засгийн газар"Япон дахь Монголын

жил(2006)", "Монгол дахь Японы жил(2007)"ийг

зарласан. Агаарын бөмбөлгийн фестиваль

Шизүока муж
Дорноговь аймаг,

Сэлэнгэ аймаг
-

Хамтын

ажиллагааны

гэрээ

2011/7/29 10
Монгол

ажилтан

Мужийн Захирагч Монголтой харилцахыг

хүссэн бөгөөд  Япон хэлтэй Дорноговь аймгийн

Засаг даргатай(тэр үеийн) найрсаг харилцаа

тогтоосноос үүдэлтэй

Осака мужийн Изүмисано хот Төв аймаг
Хөнгөн атлетик

(марафон гүйлт)

Найрамдалт хо

т
2013/7/27 8 CIR

Төв аймагт олон улсын шинэ нисэх онгоцны

буудал ашиглалтад орох бөгөөд 2 хот хоёулаа

олон улсын нисэх онгоцны буудалтай хот

гэдгээрээ ижил төстэй

Шизуока мужийн Изүнокүни хот
Улаанбаатар хотын

Сонгинохайрхан дүүрэг

Жүдо бөх, Параспор

т

Хамтын

ажиллагааны

гэрээ

2015/8 6 CIR

Осака хот дахь Монгол Улсын Ерөнхий консул

 Изүнокүни хотод зочилж, хотын даргатай

уулзсан. Дараа нь Сонгинохайрхан дүүргийн

засаг дарга Ерөнхий консулаар дамжуулан

Изүнокүни хотын даргад захидал хүргүүлснээр

харилцаа эхэлсэн

Нийгата мужийн Яхико тосгон
Төв аймгийн

Эрдэнэ сум
Пара-Байт харваа

Найрамдалт

харилцаа
2016/8/9 5

Мэргэжлийн Сүмогийн Монгол бөхчүүд санал

тавьж, Элчин сайдын яам танилцуулсан

Шизүока мужийн Яйзү хот
Улаанбаатар хотын

Чингэлтэй дүүрэг

Чөлөөт бөх,

паралимпын

хөнгөн атлетик, сагс

ан

бөмбөгийн 3х3 төрө

Хамтын

ажиллагаа
2018/8/8 3

Монгол

ажилтан

Өмнө нь харьцаатай байсан Биеийн тамир, спорты

н газрын даргын санаачилгаар харилцаа үүссэн

Хоккайдо мужийн Такикава хот Өвөрхангай аймаг -

Найрамдалт

харилцааны

тунхаглал

2018/9/23 3 CIR

Мэргэжлийн Сүмогийн их аварга Хакүхо аялал

жуулчлалын элч болж, "Монголд будаа

тариалах" мөрөөдлөө хэрэгжүүлэхээр хөдөө аж

ахуйн дадлагажигчдыг хүлээн авч эхэлсэн

Токио хот Мүсашимүраяма хот
Улаанбаатар хотын

Хан-Уул дүүрэг

Сүмо бөх г.м

чиглэлээр хамтын

ажиллагаа

-

2021 онд гэрээ

байгуулах

төлөвлөгөөтэй

2(2018-)

Хоёр талын бага ангийн сурагчдын дунд сүмо

бөхийн тэмцээн зохион байгуулсан г.м. Элчин

сайдын яам танилцуулсан
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Хүснэгт 8-3: “Хост таун” хөтөлбөрт бүртгүүлсэн орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын жагсаалт 

(Спортын төрөл, бүртгүүлсэн жил, бүртгүүлэх болсон үндэслэл, шалтгаан)  

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

Дээрх эгч дүүс хотын харилцаа / найрамдалт харилцаатай орон нутгийн засаг захиргааны 

байгууллагуудын хамтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа хугацаа, Гадаад харилцааны ажилтан(CIR) /Монгол 

ажилтан байгаа эсэхийг дараах графикаар харьцуулан харуулав. 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

Зураг 8-1: Хамтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа хугацаа 
 

Япон Улсын орон нутгийн

засаг захиргааны

байгууллага

“Хост таун” хөтөлбөр

( спортын төрөл)

“Хост таун”

д

бүртгүүлсэ

н он

Монгол Улсын орон нутгийн засаг

захиргааны байгууллага

CIR/

Монгол ажилтан

“Хост таун” д бүртгүүлэх болсон

үндэслэл, шалтгаан

Аомори мужийн Имабэцү хот Туялзуур сэлэм 2016 ... CIR Туялзуур сэлэмний спортын хот

Ибараки мужийн Сакүрагава хот Буудлага Спорт 2017 ...
Буудлагын дасгалжуулагч нь

Сакүрагава хотын иргэн

Ибараки мужийн Широсато хот Каратэ 2018 ...
Монгол Улсыг дэмжиж тусалдаг

 NPO-ийн  үйл ажиллагаа

Ибараки мужийн Намэгата хот Хүндийн өргөлт 2019 ... Монгол ажилтан
МҮОХ-ны хүсэлтээр хувь хүн

зуучилсан

Токио хот Мүсашимүраяма хот
Сүмо бөх г.м чиглэлээр

хамтын ажиллагаа
2017 Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг Элчин сайдын яам танилцуулсан

Нийгата муж Пара-Байт харваа 2016 ...

Нийгата мужийн Нийгата хот Пара-Байт харваа 2016 ...

Нийгата мужийн Цүбамэ хот Пара-Байт харваа 2016 ... Нийгата муж танилцуулсан

Нийгата мужийн Госэн хот Пара-Байт харваа 2016 Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэг ...

Нийгата мужийн Нагаока хот Пара-Байт харваа 2016 ...
Их дээд сургууль, хувийн хэвшлийн

хамтын ажиллагаа

Нийгата мужийн Яхико тосгон Пара-Байт харваа 2016 Төв аймгийн Эрдэнэ сум
Мэргэжлийн Сүмогийн

Монгол бөхчүүдтэй харилцаатай

Шизүока мужийн Изүнокүни хот Жүдо бөх, Параспорт 2016
Улаанбаатар хотын

Сонгинохайрхан дүүрэг
CIR Ерөнхий консул танилцуулсан

Шизүока мужийн Яйзү хот

Чөлөөт бөх, паралимп

ын

хөнгөн атлетик, сагсан

бөмбөгийн 3х3 төрөл,

пара таеквондо

2016
Улаанбаатар хотын

Чингэлтэй дүүрэг
Монгол ажилтан

Мужийн идэвхтэй ажиллагаа, мөн тус х

отод чөлөөт бөх хичээллэдэг хүн олонт

ой

Шизүока мужийн Шимада хот Боксын Спорт 2017
...

Монгол ажилтан
Иргэний нийгмийн байгууллагын

хамтын ажиллагаа

Айчи мужийн Оказаки хот Байт харваа 2019
...

Их дээд сургууль, найрамдлын

нийгэмлэгүүд зуучилсан

Осака мужийн Изүмисано хот
Хөнгөн атлетик

(марафон гүйлт)
2017 Төв аймаг CIR

Найрамдалт хотын харилцаагаа

хөгжүүлэх зорилгоор

Ойта мужийн Үса хот Таеквондо 2018 ...
Мэргэжлийн Сүмогийн

Монгол бөхчүүдтэй харилцаатай

Миязаки мужийн Мияконожо хот Чөлөөт бөх 2016 Улаанбаатар хот CIR Хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа
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Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

Зураг 8-2: Гадаад харилцааны ажилтан(CIR) /Монгол ажилтан байгаа эсэх 

Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага хоорондын харилцаа тогтоох болсон шалтгааныг төрлөөр 

ангилж доорх хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 8-4: Харилцаа тогтоох болсон шалтгаан 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

<Голлох хамтын ажиллагаа болон хамтын ажиллагаа нь тогтвортой орон нутгийн засаг захиргааны 

байгууллагуудын жишээ> 

Эгч дүүс хотын харилцаа / найрамдалт харилцаатай болон “Хост таун” хөтөлбөрт бүртгүүлсэн орон 

нутгийн засаг захиргааны байгууллагын хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагааг ангилж, доорх хүснэгтэд 

харуулав. 

Хүснэгт 8-5: Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй голлох хамтын ажиллагаа 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

Таван жилээс дээш хамтран ажиллаж буй орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын хамтын 

ажиллагааны гэрээ байгуулах болсон шалтгаан, хамтын ажиллагааны голлох чиглэл, үйл ажиллагааг доор 

нэгтгэн үзүүлж байна.  
  

･Мэргэжлийн сумогийн Монгол бөхчүүдээр дамжин холбоо харилцааны эхлэл тавигдсан

[Яхико тосгон, Такикава хот, Мүсашимүраяма хот]

Харилцаа тогтоох болсон шалтгаан

･Төрөлх орон нутгаа сэргээн хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд 90-ээд оны эхээр Монгол

улстай харилцаа, хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн [Мацүүра хот, Тоёоока хот]

･Дайны дараа Монголд хоригдож байгаад нас барсан Япон цэргүүдийн булшийг эргэх, булшн

ы үлдэгдлийг цуглуулах зорилготойгоор Монголд очсон [Тоттори муж]

･Орон нутгийн их дээд сургуулиуд, хувийн хэвшил хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагаа,

материаллаг эд зүйлсийн дэмжлэг туслалцаа [Мияконожо хот, Тоёоока хот]

･Засгийн газар, Элчин сайдын яам, консулын газрын санаачилгаар хамтын ажиллагааг

эхлүүлсэн [Сакү хот, Изүнокүни хот, Мүсашимүраяма хот]

･Засаг дарга болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын санаачилгаар хамтын

ажиллагааг эхлүүлсэн  [Шизүока муж, Изүмисано хот]

Албан ёсны айлчлал, иргэд/залуучуудын солилцоо (харилцан айлчлал),

соёлын солилцоо (яармаг / үзэсгэлэн),

Сургалт / боловсрол, материаллаг эд зүйлсийн дэмжлэг, туслалцаа,

аялал жуулчлал

“Хост таун” орон нутгийн

засаг захиргааны байгууллага

Спортын солилцоо, урьдчилсан бэлтгэлийн бааз, соёлын солилцоо

(яармаг, нөхөрсөг уулзалт), материаллаг эд зүйлсийн дэмжлэг,

туслалцаа

Эгч дүүс хотын харилцаа/найрамдалт

харилцаатай орон нутгийн

засаг захиргааны байгууллага
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(1) Нагасаки мужийн Мацүүра хот ба Өвөрхангай аймгийн Хужирт сум (одоогоор хамтын ажиллагаа 
түр зогссон)  

1) Харилцаа тогтоох болсон шалтгаан 

Нагасаки мужийн Мацүүра хот Такашима аралын Коозаки далай эргээс Монголын эзэнт гүрэн Япон руу 

2 дахь удаагаа довтолсон үеийн (1281) олдвор олдсон юм. 1974 онд олдсон тэрхүү олдвор нь Хувилай хааны 

эзэнт гүрний цэргийн дээд тушаалтан, жанжид хэрэглэж асан гэгдэх "Зэс тамга" бөгөөд үүнтэй уялдуулан 

2 орны орон нутаг хоорондын хамтын ажиллагааг эхлүүлэхээр шийдсэн. Такашима хотын дарга Монгол 

Улсаас Япон улсад суугаа Элчин сайдын яаманд зочилж санал тавьснаар, 1991 оны 7-р сард Хархорум хот 

байдаг Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумтай эгч дүүс хотын харилцааг байгуулсан байна. 

2) Хамтын ажиллагааны голлох чиглэл, үйл ажиллагаа 

・ 1989 оны 6-р сард “Төрөлх хот хөгжлийн төсөв”-өөр Олон улсын хамтын ажиллагааны сан байгуулж, 

иргэд солилцооны хөтөлбөрийн анхны төлөөлөгчдийг Монгол руу илгээсэн. Хотын жимс тариалалтын 

ашгаар төсвөө бүрдүүлэн, иргэд солилцооны хөтөлбөрийн төлөөлөгчдийн багийг (дунд, ахлах ангийн 

сурагчдыг оролцуулан) жил бүр Монгол руу илгээж байв. 2000 он хүртэл нийт 8 удаа иргэд солилцооны 

хөтөлбөрийн төлөөлөгчдийг илгээсэн бөгөөд нийт 90 хүн Монголд зочилжээ. 

・ 1992 оны 11-р сард Хужирт сумын дарга болон сумын ИТХ-ын дарга Такашимад анх удаа айлчлав. 

・ 1993 оны 5-р сард “Монгол тосгон”-ы нээлтийн ёслол болов (Хужирт сумын дарга болон бусад 

холбогдох хүмүүс, Монгол ардын дуу бүжгийн хамтлаг оролцов). 

・ 1994 оны 11-р сард Анхны Монгол наадмыг зохион байгуулав (Хужирт сумын орлогч дарга, Тамгын 

газрын дарга хүрэлцэн ирсэн). 

・ 2000 оны 7-р сард Иргэд солилцооны хөтөлбөрийн төлөөгчдийн 8 дахь удаагийн баг Монгол улсад 

айлчилсан ба төлөөлөгчид Монгол улсын Ерөнхийлөгчид бараалхав. 

・ 2003 оны 11-р сард Такашима дахь Монгол Тосгон байгуулагдсаны 10 жилийн ойн баяр ёслол болов. 

・ 2009 оны 11-р сард Такашима Монгол наадамд Японы мэргэжлийн сумо бөхийн Их аварга Хакүхо 

оролцож, олон тооны жуулчид ирэв 

・ 2013 оны 9-р сард Такашима дахь Монгол Тосгоны 20 жилийн ойн баяр ёслол болов 

*Түүнээс хойш харилцаа тасалдсан бөгөөд хамтын ажиллагааг дахин сэргээхэд зуучилж өгөх талаар Япон 

дахь Монгол Улсын Элчин сайдын яаманд хүсэлт тавиад байна. 
 

Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

 

(2) Хёого мужийн Тоёока хот болон Баянхонгор аймгийн Богд сум (одоогоор хамтын ажиллагаа зогссон)  

1) Харилцаа тогтоох болсон шалтгаан 

1985 онд Осакагийн Гадаад Судлалын Их Сургуулийн (одоогийн Осакагийн их сургууль) монгол хэлний 

ангийн оюутнууд Монголын хөдөө аж ахуйн талаар судалгаа хийхээсээ өмнө Японы хөдөө орон нутгийг 

судлахаар болж, тухай үед "Тантогийн Торгоны замын төлөвлөгөө" -г сурталчилж байсан Танто тосгон 

/өнөөгийн Тоёока хот/-ыг сонирхон очиж үзсэн байна. Түүний дараа Осакагийн Гадаад Судлалын Их 

Сургуулийн Монгол багшийг Танто тосгонд урьж авчран, "Монгол хоол хийх аргыг заах" мөн 

"Нүүдэлчдийн соёлыг танилцуулах" зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулснаас гадна, Монголоос газар 

тариалангийн чиглэлийн залуу дадлагажигчдыг хүлээн авч байсан. 1990 онд Япон-Монголын хамтарсан 

нүүдлийн мал аж ахуйн бүс нутгийг судлах “Говь төсөл”-д Танто тосгоны хөгжлийг хариуцсан ажилтан 

анх удаа оролцжээ. 1992 онд Монголын Засгийн газрын холбогдох хүмүүс Танто тосгонд зочилсон бөгөөд 

дараа жил нь Танто тосгоноос "Япон Монголын найрамдлын баг" Монгол улсад анх удаа айлчилж, түүнээс 

хойш ойролцоогоор 2 жилд нэг удаа харилцан айлчилж байжээ. 

1994 оны 10-р сарын 4-11ны хооронд Танто тосгонд болсон "Ой мод, цөлийн тухай олон улсын симпозиум 
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ба хөгжмийн наадам"-д оролцохоор Баянхонгор аймгийн Богд сумын дарга тус тосгонд зочилсон бөгөөд 

Танто тосгоны даргатай найрамдалт харилцааны гэрээнд гарын үсэг зурсан. 1996 оны 11-р сард Япон-

Монголын үндэсний музейг Танто тосгонд байгуулсан. 

2) Хамтын ажиллагааны голлох чиглэл, үйл ажиллагаа 

  Өнөөдөр Богд сумтай харилцаа солилцоо байхгүй. Улаанбаатар хотод төвтэй “Монгол-Тоёока Торгон 

замын найрамалын нийгэмлэг”-тэй харилцдаг. 

Хүснэгт 8-6: Тоёока хотын хүүхдийн солилцооны хөтөлбөр 

《Тоёока хотын хүүхдийн солилцооны хөтөлбөр》2018 он хүртэл 

12 удаа илгээсэн Нийт 127 хүн 

14 удаа хүлээж авсан Нийт 95 хүн 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

 

(3) Тоттори муж ба Төв аймаг 

1) Харилцаа тогтоох болсон шалтгаан 

Дайны дараа Монголд олзлогдож байгаад нас барсан Тоттори мужийн гаралтай Япон цэргүүдийн 

булшийг эргэх, шарилийг чандарлан нутагт нь буцаахаар Тоттори мужийн ИТХ-н төлөөлөгчид 1994 онд 

Монголд очсон. Энэ үеэр Төв аймгийн Засаг даргад бараалхаж, Тоттори мужид зохион байгуулах гэж 

байсан “Сан-Ин Юмэ Минато” экспод Монголоос урлагийн хамтлаг илгээхийг хүссэнээр хамтын 

ажиллагаа эхэлсэн ажээ. Түүний дараа хоёр талын төлөөлөгчдийн баг харилцан айлчилдаг болсон бөгөөд 

1997 онд зохион байгуулагдсан дээрх экспод Төв аймаг үзэсгэлэн гаргаж, мөн тэр жилдээ "Япон улсын 

Тоттори муж ба Монгол улсын Төв аймаг хооронд найрамдалт харилцаа тогтоох санамж бичиг"- т гарын 

үсэг зурж, албан ёсны харилцаа, хамтын ажиллагаа эхэлсэн. 

2) Хамтын ажиллагааны голлох чиглэл, үйл ажиллагаа 

・ Төв аймгийн оюутан залууст зориулсан тусгай тэтгэлгийн хөтөлбөр /Тоттори их сургуульд элсэн 

орсон/ 

・ Залуучуудын солилцооны хөтөлбөр /Тус мужийн ахлах сургуулийн сурагч Төв аймагт зочилж, ахлах 

ангийн Япон хэл сурч буй сурагчидтай харилцаж, гэрээр нь зочлон, монгол ахуй соёлтой танилцдаг/ 

・ Эмнэлэг, эрүүл мэндийн салбарын хамтын ажиллагаа /Төв аймгийн эмч нарыг дадлагажигчаар хүлээн 

авахын зэрэгцээ, Тоттори мужийн эмнэлгийн мэргэжилтнийг Төв аймагт илгээж, мэргэжлийн заавар, 

зөвлөгөө өгөх зэргээр ажиллуулж байна/ 

・ Захиргааны ажилтаны практик сургалт /Төв аймгийн захиргааны ажилтнуудыг Тоттори мужид хүлээн 

авч сургалт зохион байгуулдаг/ 

・ Хөдөө аж ахуйн салбарын хамтын ажиллагаа /Төв аймгийн хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнүүдийг 

Тоттори мужийн Хөдөө аж ахуйн их сургуульд хүлээн авч сургалтад хамруулах/ 

Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт болон 

Тоттори мужийн албан ёсны цахим хуудас  https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=37632  

 

(4) Миязаки мужийн Мияконожо хот ба Улаанбаатар хот 

1) Харилцаа тогтоох болсон шалтгаан 

1992 оны 12-р сард Монголын цөөн сурагчтай сургууль, малчин өрхийг гэрэл цахилгаантай болгохын тулд 

бага оврын салхин цахилгаан станц бэлэглэх зорилготойгоор "Монголд салхин цахилгаан станц бэлэглэх 

холбоо" байгуулагдсан. 1993 оны 8-р сар, 1994 оны 8-р сард тус холбооны гишүүд Монголд айлчилсан. Тэр 

үеэр Мияконожо хотын даргын илгээсэн захидлыг Улаанбаатар хотын Засаг дарга, Өмнөговь аймгийн 

Даланзадгад хотын дарга, ШУТИС-ийн захирал нарт тус тус хүргэжээ. 1995 оны 3-р сард Мияконожо 

Технологийн Үндэсний Коллеж (Мияконожо Косэн) болон Монгол улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн 

https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=37632
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Их Сургуулийн хооронд эрдэм шинжилгээний солилцооны гэрээг байгуулсан. Түүнээс хойш жил бүр 

иргэд хоорондын солилцоо явдаг болжээ. 1999 оны 9-р сард Мияконожо хотын ИТХ-ын ээлжит 

хуралдаанаар Улаанбаатар хоттой найрамдалт харилцаа тогтоох шийдвэрийг баталсан ба Улаанбаатар 

хотын захирагч 1999 оны 11-р сарын 22-нд Мияконожо хотод айлчилж, найрамдалт харилцааныгэрээнд 

гарын үсэг зурсан. 

2) Хамтын ажиллагааны голлох чиглэл, үйл ажиллагаа 

・ Албан ёсны айлчлал  

2002 оноос хойш хоёр хотын дарга, орлогч дарга, ИТХ-ын дарга, дэд дарга нар 2 жил тутамд 1 удаа 

харилцан айлчлал хийдэг болсон. 

・ Гадаад харилцааны ажилтан (CIR) /Монгол ажилтан/ хүлээн авах 

・ Залуучуудын солилцоо, харилцан айлчлал 

・ Чөлөөт бөхийн солилцоо, хамтын ажиллагаа 

Монголын чөлөөт бөхийн баг тамирчид болон Японы олимпын тамирчдыг урьж "Монгол-Японы 

чөлөөт бөхийн найрамдалт арга хэмжээ" зохион байгуулж байна.  

・ Миязаки үүлдрийн үхрийн махны гадаад борлуулалтын сувгийг өргөжүүлэх 

Япон улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам нь жил бүр зохион байгуулдаг Эзэн хааны 

төрсөн өдрийн хүлээн авалтын үдэшлэгт Мияконожо хотод үйлдвэрлэсэн Миязаки үүлдрийн 

үхрийн махаар зочдоо дайлдаг. Мөн Улаанбаатар хот дахь Япон хоолны ресторануудад амталгаат 

худалдааг зохион байгуулж, сурталчилж байна. 

 

(5) Нагано мужийн Сакү хот ба Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг 

1) Харилцаа тогтоох болсон шалтгаан 

2006 онд "Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ой" тохиосонтой холбогдуулан Япон, Монгол хоёр 

орны Засгийн газар 2006 оныг "Япон дахь Монголын жил", 2007 оныг "Монгол дахь Японы жил" болгон 

зарласан. Энэ жилүүдэд хоёр орны холбогдох байгууллагууд, найрамдлын нийгэмлэгүүд найрамдал, 

хамтын ажиллагааны олон төрлийн үйл ажиллагаа төлөвлөж, зохион байгуулсан юм. Японы Парламентын 

гишүүд болон бусад холбогдох хүмүүсээс бүрдсэн Япон, Монголын найрамдлын жилийг зохион байгуулах 

хорооноос "Агаарын бөмбөлөгийн фестиваль"-аар Япондоо алдартай хотуудын нэг болох Сакү хотод 

агаарын бөмбөлөг болон нисгэгчдийг Монголд илгээхийг хүссэн. Олон улсын хамтын ажиллагаанд хувь 

нэмэр оруулах, мөн Сакү хотыг сурталчлах зорилгоор тус хотоос агаарын бөмбөлөг болон нисгэгчдийг хоёр 

жилийн турш Монголд илгээсэн. 

2015 оны 8-р сарын 4-нд Улаанбаатар хотын захиргааны байранд Улаанбаатар хотын Засаг дарга, Япон 

Улсаас Монгол улсад суугаа Элчин сайд, Сакү хот-Монголын найрамдлын нийгэмлэгийн гишүүдийг 

байлцуулан найрамдалт харилцаатай хотын гэрээг байгуулсан. Гэрээнд гарын үсэг зурах уг ёслолд Япон 

талаас Сакү хотын захирагч Д.Миүра, хотын ИТХ-ын дарга Э.Нишина, Монгол талаас Сүхбаатар дүүргийн 

Засаг дарга А.Амарсайхан, дүүргийн ИТХ-ын дарга С.Батхуяг нар оролцсон ажээ. 

2) Хамтын ажиллагааны голлох чиглэл, үйл ажиллагаа 

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн айл өрх 

болон малчин айл өрхүүдэд зочилж амьдарч үзэх гэх мэт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. 2010-2019 он 

хүртэл 10 удаа хэрэгжсэн энэ үйл ажиллагаа 2020 онд "Ковид-19" халдварт цар тахалаас болж цуцлагджээ. 

Мөн Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн хүүхдүүдэд Японы соёл, зан заншлыг таниулж ойлгуулах, 

нөхөрлөлийг нь гүнзгийрүүлэхийн тулд Сакү хотод хүлээн авдаг. Хүүхдүүд Япон айлд амьдарч, дунд 

сургуулийн хичээлд сууж үзэх, сургуулийн сурагчидтай уулзалт зохиох зэргээр Японы соёл, амьдрал, зан 

үйлтэй танилцдаг байна.  
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(6) Шизүока муж ба Дорноговь аймаг болон бусад 

1) Харилцаа тогтоох болсон шалтгаан 

2010 оны 8-р сард Шизүока мужийн захирагч Монгол улсад айлчлах үедээ Дорноговь аймгийн Засаг дарга 

П.Ганхуягтай уулзаж санал бодлоо солилцсон. 2010 оны 10-р сард Дорноговь аймгийн Засаг дарга Шизүока 

мужид айлчилсан ба 11-р сард Монгол улсын Ерөнхийлөгч Япон улсад айлчлах үеэр Дорноговь аймагтай 

хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурсан.11-р сард Монгол улсын тэргүүн хатагтай 

/ерөнхийлөгчийн гэргий/ Шизүока мужийн Хорт хавдар судлалын төвд зочилсон. Энэ айлчлалын үеэр 

тэргүүн хатагтайн санаачлан байгуулсан "Итгэл" Хавдаргүй Монгол Үндэсний сантай хамтран ажиллах 

санамж бичигт гарын үсэг зуржээ. 11-р сарын 19-ний өдөр Японы “Гэйхинкан” Төрийн Зочны Өргөөнд 

Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийг байлцуулан, Засаг дарга Х.Кавакацу, Засаг дарга П.Ганхуяг нар хоёр талын 

хамтын ажиллагааны тухай санамж бичигт гарын үсэг зуржээ. 

2) Хамтын ажиллагааны голлох чиглэл, үйл ажиллагаа 

2011 он 

・ Албан ёсны төлөөлөгчид Монгол улсад айлчилж, Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 

найрамдлын гэрээг байгуулсан (7/29) (113 хүн). 

・ Дорноговь аймгийн багш нар, ахлах ангийн сурагч солилцооны хөтөлбөрийн талаар хэлэлцэхээр 

Шизүока мужид хүрэлцэн ирсэн(3 хүн). 

・ Монголоос Шизүока муж руу аялал жуулчлалын багийг илгээсэн (нийт 3 групп, 65 хүн). 

2012 он 

・ Дорноговь аймгийн эдийн засаг, бизнесийн төлөөлөгчид Шизүока мужид айлчилсан (20 хүн). 

・ Мужийн ИТХ-ын даргаар ахлуулсан мужийн иргэд солилцооны төлөөлөгчид Монголд айлчилсан (48 

хүн). 

・ Мужийн бүс нутгийн хөгжлийн төвийн ерөнхийлөгч Яногоор ахлуулсан найрамдлын хамтын 

ажиллагааны төлөөлөгчид Монголд айлчилж, Японы соёлын өдөрлөгт оролцсон. 

・ Дорноговь аймгийн ахлах ангийн сурагчдыг хүлээн авсан (30 сурагч + 2 багш). 

2013 он 

・ Мужийн Засаг даргаар ахлуулсан мужийн иргэд солилцооны 129 хүнтэй төлөөлөгчид Монголд 

айлчилсан. 

・ Дорноговь аймгийн Засаг дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид Шизүока мужид айлчилсан (15 хүн). 

・ Дорноговь аймгийн дунд сургуулийн сурагчид Шизүока мужид айлчилсан (Шизүока-Монголын 

найрамдлын нийгэмлэг) (20 сурагч + 1 багш). 

2014 он 

・ Мужийн Засаг даргын орлогч Такагаар ахлуулсан эдийн засаг, бизнесийн хамтын ажиллагааны 

төлөөлөгчид Монголд айлчилсан (17 хүн). 

・ Дорноговь аймгийн ахлах ангийн сурагчдыг хүлээн авсан (50 хүн). 

・ Дорноговь аймгийн Засаг дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид болон дунд сургуулийн сурагчид Шизүока 

мужид айлчилж, орон нутаг хооронд найрамдлын гэрээ байгуулсны 3 жилийн ойд зориулсан арга 

хэмжээг зохион байгуулсан (28 хүн).  

・ Ниппондайра зочид буудалд аймгийн Засаг дарга нартай санал солилцох уулзалтыг зохион байгуулсан 

(22 хүн). 
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2015 он 

・ Токиогийн олимпод оролцох тамирчдын бэлтгэл хийх талаар Эрүүл мэнд, спортын яамтай батламж 

бичигт гарын үсэг зурсан (4 хүн). 

・ Мужийн Засаг дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид Монголд айлчилж танилцуулга, сурталчилгаа хийсэн (56 

хүн). 

・ Монгол улсын БСШУЯ-тай боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай санамж 

бичигт гарын үсэг зурсан. 

・ Мужийн ахлах ангийн сурагчид Монголд айлчилсан (35 хүн). 

・ Монгол улсын БСШУЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид Шизүока мужид 

айлчилсан бөгөөд хоёр талын цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцсон (9 хүн). 

・ Дорноговь аймгийн Засаг дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид болон дунд сургуулийн сурагчдыг муждаа 

хүлээж авсан. ( Засаг дарга тэргүүтэй 10 төлөөлөгч, дунд сургуулийн 20 сурагч). 

・ Монголын паралимпын хорооны дарга мужийн Засаг даргад бараалхаж, Яйзү хотод айлчлан, хоттой 

танилцсан (2 хүн). 

2016 он 

・ Мужийн Засаг дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид Монголд айлчилж, танилцуулга, сурталчилгаа хийсэн 

(104 хүн). 

・ Дорноговь аймагт зохион байгуулагдсан Найрамдалт харилцаа байгуулсны 5 жилийн ойн ёслолд 

оролцсон. 

・ Монгол улсын БСШУЯ-тай боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай санамж 

бичигт гарын үсэг зурсны 1 жилийн ойн арга хэмжээнд оролцсон. 

・ Монгол улсын БСШУЯ болон Шизүока Их Сургуулийн хооронд Монгол улсаас Шизүока Их 

Сургуульд оюутан хүлээн авах тухай батламж бичигт гарын үсэг зурсан. 

・ Мужийн ахлах ангийн сурагчид Монголд айлчилсан (35 хүн). 

・ Шизүока Их сургууль болон Шизүока мужийн Их сургуулийн захирал зэрэг их дээд сургуулийн 

удирдлагууд Монгол улсын 5 их дээд сургууль, ахлах сургуулиар зочилж, мужийн их дээд 

сургуулиудад ирж суралцах боломж нөхцөлийн талаар танилцуулсан. 

・ 2016 оны 6-р сард Япон-Монголын Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр (EPA) хүчин төгөлдөр 

болсонтой уялдуулан "Шизүока мужийн Гадаад худалдааны орчин" сэдэвт уулзалт семинарыг 

ХХААХҮЯ-тай хамтран зохион байгуулсан.Тус мужаас 3 компани, 2 байгууллага оролцож, Монголын 

5 компанитай бизнес уулзалтыг хийсэн аж. Японы бизнесийн соёл, ёс зүйн тухай танилцуулах 

зорилготой аж ахуйн нэгжийн менежментийн зөвлөх мэргэжилтэн зөвлөгөө өгөх уулзалтыг мөн 

зохион байгуулсан. 

・ Монгол улсын Сэлэнгэ аймагтай хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг 

зурсан. 

・ Дорноговь аймгийн ахлах ангийн сурагчдыг хүлээн авсан. 

2017 он 

・ Мужийн Засаг дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид Монголд айлчилж, танилцуулга, сурталчилгаа хийсэн 

(120 хүн). 

・ Мужийн ахлах ангийн сурагчид Монголд айлчилсан (25 хүн). 

・ Дорноговь аймгийн ахлах ангийн сурагчдыг хүлээн авсан. 
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2018 он 

・ Мужийн Засаг дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид Монголд айлчилж, танилцуулга, сурталчилгаа хийсэн 

(160 хүн). 

・ Монгол улсаас ахлах ангийн сурагчид ( 40 хүн) хүрэлцэн ирж, мужийн ахлах ангийн сурагчидтай 

нөхөрсөг уулзалт хийх зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

・ Улаанбаатар хотод төвтэй агаарын тээврийн "Хүннү Эйр" компанийн захирал Шизүока мужид 

айлчилсан. Тэрээр дараа жилийн зун Фүжисан Шизүока нисэх онгоцны буудлаас захиалгат нислэг 

үйлдэхээр төлөвлөж байгаа тухайгаа мужийн Засаг даргад танилцуулав. 

2019 он 

・ Мужийн бүс нутгийн гадаад харилцааны газрын даргаар ахлуулсан төлөөлөгчид Монголд айлчилсан 

(жуулчидыг оролцуулаад 160 орчим хүн). Ахлах сургуулийн сурагчдын баг (25 хүн) нь Дорноговь 

аймаг болон Монгол улсын бусад ахлах ангийн сурагчидтай нөхөрсөг уулзалт зохион байгуулж, 

нутгийн соёл, зан заншилтай танилцжээ. 

・ Монгол улсаас ахлах ангийн сурагчид (38 хүн) Японд зочилж мужийн ахлах ангийн сурагчидтай 

нөхөрсөг уулзалт хийх зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

・ Тус мужийн 37 бизнес эрхлэгчдээс бүрдсэн эдийн засаг, бизнесийн төлөөлөгчид Монголд айлчилж 

бизнес удирдлагын семинар зохион байгуулсан (165 хүн оролцсон). Мөн Япон хэлтэй их, дээд 

сургуулийн оюутнуудыг Японд ажилд зуучлах зорилгоор хамтарсан ярилцлагыг зохион байгуулсан 

(340 хүн хамрагдсан). 

2020 он 

・ Монгол улсын багш сурган хүмүүжүүлэгчид, боловсрол, сургалтын төвийн захирлууд, Дорноговь 

аймгийн боловсрол, соёл урлагийн газрын даргатай цахим уулзалт зохион байгуулсан. 

・ Дорноговь аймгийн сурагчдад Шизүока мужаас сурагчийн цүнх бэлэглэсэн (бэлэг хүлээлгэн өгөх 

ёслолыг цахимаар хийж, цүнхийг шуудангаар явуулсан). 

・ Сэлэнгэ аймгаас ирсэн ур чадварын дадлагажигчдын сургалт эхэлсэн 

Эх сурвалж: Шизүока мужийн материал "Шизүока муж болон Монгол улс хоорондын хамтын ажиллагааны ололт амжилт 

20210212"  

 

(7) Осака мужийн Изүмисано хот ба Төв аймаг 

1) Харилцаа тогтоох болсон шалтгаан 

1997 онд Изүмисано хотын Изүмисано эмнэлэг шинэ эмнэлгийн байранд нүүж орох болсонтой 

холбогдуулан хуучин эмнэлэгтээ ашиглаж байсан ор, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж гэх мэт 100 орчим 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг Монгол улсын 1-р эмнэлэгт хандивласнаар Монгол улстай 

хамтын ажиллагаагаа эхлүүлсэн юм. Төв аймагт 2021 оны 7-р сарын 4-д олон улсын шинэ нисэх онгоцны 

буудал ашиглалтад орсон бөгөөд 2 хот хоёулаа олон улсын нисэх онгоцны буудалтай хот гэдгээрээ ижил 

төстэй болсон юм. Монгол-Японы харилцааг дэмжих “Түншийн холбоо” нийгэмлэгээс Төв аймгийг санал 

болгосон үе нь тус хот хөрш орнуудын орон нутгийн засаг захиргаатай хамтарч ажиллах боломжийг хайж 

байсан чухал цаг үетэй таарснаараа онцлог юм. Өөрөөр хэлбэл Изүмисано хотын Ринку тауныг эмнэлэг, 

эрүүл мэндийн тусгай бүс болгосон, Кансай олон улсын нисэх онгоцны буудлын ашиглалтыг сайжруулах, 

тус хотыг далайн чанадад сурталчлах, жуулчдыг татах, мөн бусад улс оронтой соёлын харилцаатай болох 

зорилготой их ажил өрнөж байсан үе юм. 2013 оны 2-р сард Изүмисано хотын дарга Төв аймагт айлчилсан. 

2013 он нь Изүмисано хот байгуулагдсаны 65 жилийн ой, Төв аймаг байгуулагдсаны 90 жилийн ой 

тохиосон жил байсан тул, 2013 оны 7-р сард болсон Төв аймгийн 90 жилийн ойн баяраар 2 аймгийн 

найрамдалт харилцааны гэрээнд гарын үзэг зурж, хамтын ажиллагаагаа эхлүүлсэн. 2013 оноос хойш 

боловсрол, спорт, соёлын салбарт хамтын ажиллагаа явуулж, боловсон хүчний солилцоо хийж ирсэн. Төв 

аймагтай найрамдалт хотын харилцаагаа хөгжүүлж, Монгол улстай хамтын ажиллагаагаа улам бүр 
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гүнзгийрүүлэх зорилгоор “Хост таун” хөтөлбөрт хамрагдахаар зорьж, Монгол улсын марафон гүйлт, 

хөнгөн атлетикийн тамирчид байрлаж, бэлтгэл хийх “Хост таун” хотоор 2017 оны 7-р сарын 7-ны өдөр 

бүртгүүлсэн юм. 

2) Хамтын ажиллагааны голлох чиглэл, үйл ажиллагаа 

〇 Төв аймагтай хэрэгжүүлж буй хамтын ажилагаа 

・ Гадаад харилцааны Монгол ажилтан(CIR) хүлээн авч ажиллуулах: Төв аймгаас ирсэн гадаад 

харилцааны ажилтан нь 2 талын хамтын ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах, 

орчуулах, мөн хотын сургуулиуд дээр очиж Монгол соёлыг танилцуулах, хотын захиргаанаас гаргадаг 

сонин сэтгүүлд Монгол орны тухай бичиж нийтлэх зэрэг ажлыг хариуцан явуулдаг. (2014 оноос хойш ). 

・ Дунд сургуулийн сурагчдыг Монголд илгээх (хотын Боловсролын хорооноос хэрэгжүүлж буй үйл 

ажиллагаа): 2014-2019 он хүртэл жил болгон тус хотын дунд сургуулиудаас төлөөлсөн 10 

сурагчийгТөв аймагт илгээсэн бөгөөд Монголын аж амьдрал, соёлтой танилцаж, орон нутгийн дунд 

сургуулийн сурагчидтай нөхөрсөг уулзалт зохион байгуулсан.  

・ Арга хэмжээнд оролцох: Төв аймгийн Засаг даргын орлогч тэргүүтэй төлөөлөгчид 2018 онд 

Изүмисано хот байгуулагдсаны 70 жилийн ойд зориулсан арга хэмжээнд ирж оролцсон. 

〇 “Хост таун” хөтөлбөр 

・ Урьдчилсан бэлтгэлийн баазад тамирчдыг хүлээн авах: Монгол улс нь өвлийн улиралд маш хүйтэн, 

гадаа бэлтгэл хийх нь хүндрэлтэй байдаг тул 2017 оноос эхлэн Монгол улсын марафон гүйлтийн 

тамирчдыг тус хотод хүлээн авч, бэлтгэл (нэг сар орчим) хийлгэж байна. 

・ 2017 онд 8, 2018 онд 10, 2019 онд 8 тамирчин ( дасгалжуулагч ороод ) тус тус хүлээн авч бэлтгэл 

хийлгэсэн юм. Бэлтгэлийн үеэр ойр орчмын бүс нутагт зохион байгуулагдсан "KIX Senshu International 

Marathon" зэрэг марафон гүйлтийн тэмцээнд оролцож, “Хост таун” хөтөлбөрийг сурталчилсны 

зэрэгцээ хүүхдийн цэцэрлэгийн марафон гүйлтэд зочноор оролцох, бага сургуулийн сурагчидтай 

уулзалт зохион байгуулах, дунд сургуулийн хөнгөн атлетикийн клубтэй хамтарсан бэлтгэл хийх 

зэргээр хотын иргэдтэй хамтран төрөл бүрийн үйл ажиллагаанд оролцсон. 

・ 2020 оны бэлтгэлийг 2-р сарын 9 нөөс 3-р сарын 17-ны хооронд хийхээр төлөвлөж байсан боловч 

бэлтгэлийн үеэр "Ковид-19" халдварт цар тахал тархаж, Монгол руу буцах нислэг зогссон тул тамирчид 

харьж чадахгүй болсон юм. Иймээс бэлтгэлийн хугацааг сунгаж, Монголоос түр нислэг ирж тамирчид 

буцаж чадах болтол буюу 6-р сарын 11-ны өдөр хүртэл бэлтгэл хийлгэсэн ба энэ хугацаанд тамирчдыг 

зөөх, бэлтгэлийн гутал, өдөр тутмын хэрэгцээт зүйл, уураг худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлэх зэргээр 

ажилласан. 

・ Монголын хөнгөн атлетикийн холбооны урилгаар нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах 

Олон улсын марафон гүйлтийн тэмцээнд 2017 оноос жил бүр нэг тамирчдыг илгээсэн. 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

 

(8) Шизүока мужийн Изүнокүни хот ба Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэг 

1) Харилцаа тогтоох болсон шалтгаан 

2013 оны 8-р сард Осака хот дахь Монгол Улсын Ерөнхий консул Шизүока мужийн захирагчид 

бараалхсан ба улмаар Изүнокүни хотод зочилж, хотын даргатай уулзсан. Дараагийн жилийн 7-р сард 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга Ерөнхий консулаар дамжуулан Изүнокүни хотын даргад захидал 

хүргүүлснээр харилцаа эхэлсэн. Хэд хэдэн харилцан айлчлал, уулзалт хэлэлцээний дараа 2015 оны 8-р сард 

Сонгинохайрхан дүүрэгтэй найрамдалт харилцаа тогтоох санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Мөн 

Токиогийн олимпод оролцох Монголын жүдо бөхийн үндэсний шигшээ багийн тамирчдын бэлтгэл хийх 

тухай санамж бичигт гарын үсэг зурсан болно. Тамирчид нь 2017 оноос Японд болох олон улсын 

тэмцээний үеэр Изүнокүни хотод байрлаж, бэлтгэлээ хийхийн зэрэгцээ хотод зохиогдсон өсвөр насныхны 

жүдо бөхийн тэмцээнд оролцох, сургуулиудаар зочилж сурагчдтай нөхөрсөг уулзалт зохиох зэргээр үйл 

ажиллагаа явуулсан. 
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2) Хамтын ажиллагааны голлох чиглэл, үйл ажиллагаа 

2015 он 

・ Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга М.Чинболд тэргүүтэй 11 хүн Изүнокүни хотод айлчилсан. 

Монгол Улсаас Осака хот дахь Ерөнхий консул Ч.Куланда хотын даргад бараалхаж, хоттой танилцсан. 

・ Шизүока мужийн урилгаар Монгол Улсын Эрүүл мэнд, спортын дэд сайд тэргүүтэй төлөөлөгчид 

айлчилсан. Токио 2020 олимпод оролцох тамирчдын урьдчилсан бэлтгэлийн бааз болохоор нэрээ 

дэвшүүлж буй Изүнокүни хотод зочилж, жүдо бөхийн шигшээ багийг хүлээн авах талаар ярилцаж, 

барилга, байгууламжтай танилцсан. 

・ Хотын Засаг даргын орлогч, аялал жуулчлалын хэлтсийн дарга, хотын хамтын ажиллагааны хэлтсийн 

дарга нар Монгол улсад айлчилж, "Токио 2020 олимпод оролцох жүдо бөхийн тамирчдын урьдчилсан 

бэлтгэлийн бааз болох" "Сонгинохайрхан дүүрэгтэй найрамдалт хотын харилцаа байгуулах" тухай 

санамж бичгийн талаар хэлэлцсэн.тухай санамж бичгийн талаар хэлэлцсэн. 

2016 он 

・ Хотын дарга, ИТХ-ын дарга болон захиргааны ажилтан нийт 6 хүн Монгол улсад айлчилж, "Токио 

2020 олимпод оролцох жүдо бөхийн тамирчдын урьдчилсан бэлтгэлийн бааз болох" тухай санамж 

бичигт гарын үсэг зурсан. 

・ Хотын дарга, ИТХ-ын дарга зэрэг нийт 6 хүн Сонгинохайрхан дүүрэгт зочилж, "Сонгинохайрхан 

дүүрэгтэй найрамдалт хотын харилцаа байгуулах" тухай санамж бичигт гарын үсэг зурсан. 

・ Хотын дарга, ИТХ-ын дарга, ИТХ-ын гишүүн, хотын захиргааны ажилтан зэрэг нийт 7 хүн захиалгат 

нислэгээр Монголд очиж Сонгинохайрхан дүүрэгт зочилсон. Мөн дунд сургуулийн сурагчдын 

гадаадад хийх анхны сургалтын хүрээнд, тус хотын дунд сургуулийн 4 сурагч, 1 багш нийт 5 хүн 

айлчилсан бөгөөд хотын иргэдийн төлөөлөгч 9 хүн мөн энэ үеэр уг дүүрэгт зочилсон. 

2017 он 

・ Хотын захиргааны 2 ажилтан болон гадаад харилцааны Монгол ажилтан нийт 3 хүн Сонгинохайрхан 

дүүрэгт зочилж, албан ёсны айлчлалын төлөөлөгчид болон дунд сургуулийн сурагчдын багийн 

солилцооны талаар харилцан ярилцаж, санамж бичиг солилцжээ. Мөн хөдөө аж ахуйн салбарын 

холбогдох газруудаар явж танилцан, техникийн туслалцаа үзүүлэх талаар ярилцсан. Хотын 

захиргааны 2 ажилтан болон гадаад харилцааны Монгол ажилтан Монгол Улсын Боловсрол, соёл, 

шинжлэх ухаан, спортын яаманд зочилсон. 

・ Боловсролын хорооны дарга, хотын ИТХ-ын дарга, хотын ИТХ-ын гишүүд, хотын захиргааны 4 

ажилтан нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчид Монгол улсад айлчилсан. Дунд сургуулийн 

сурагчдын гадаадад хийх 2 дахь сургалтын хүрээнд, тус хотын дунд сургуулийн 2 сурагч, 1 багш 

айлчилсан бөгөөд хотын иргэдийн төлөөлөгчид 7 хүн мөн энэ үеэр уг дүүрэгт зочилсон. 

2018 он 

・ Хотын дарга, хотын ИТХ-ын дарга, гишүүд, хотын захиргааны 4 ажилтан болон гадаад харилцааны 

Монгол ажилтан зэрэг 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчид Монгол улсад айлчилсан.  

・ Дунд сургуулийн сурагчдын гадаадад хийх 3 дахь сургалтын хүрээнд, тус хотын дунд сургуулийн 20 

сурагч, 1 багш мөн айлчилсан. 

2019 он 

・ Хотын дарга, ИТХ-ын дарга, гишүүд, хотын захиргааны 6 ажилтан болон гадаад харилцааны Монгол 

ажилтан зэрэг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчид захиалгат нислэгээр Монгол улсад айлчилсан. 

Спортын агентлагтай Токио 2020 олимп, паралимптой холбоотой албан бичигт гарын үсэг зурах 

ёслол болжээ. Дунд сургуулийн сурагчдын гадаадад хийх 4 дэхь сургалтын хүрээнд, тус хотын дунд 

сургуулийн 18 сурагч, 2 багш, мөн хотын иргэдийн төлөөлөл 9 хүн айлчилсан. 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 
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(9) Нийгата мужийн Яхико тосгон ба Төв аймгийн Эрдэнэ сум 

1) Харилцаа тогтоох болсон шалтгаан 

2015 оны 8-р сард Яхико Шинто шашны сүмийг нүүлгэн шилжүүлсний 100 жилийн ойн баяр болсон 

бөгөөд энэ үеэр сүмд Сумогийн шинэ дэвжээ нээгдэж, нээлтийн ёслолын ажиллагаа болсон. Энэхүү ёслолд 

Мэргэжлийн Сумо бөхийн их аварга Харүмафүжи, озэки Тэрүнофүжи зэрэг Монгол бөхчүүд оролцжээ. 

Тэр үед Монгол бөхчүүд өөрсдийн эх орон Монгол болон Японы хоорондох гүүр болохыг хүсэж байгаагаа 

илэрхийлсэн нь хамтын ажиллагааны эхлэл болсон. Дараа нь Монголын Элчин сайдын яамнаас Эрдэнэ 

сумтай харилцаа тогтоохыг санал болгосон. 

2) Хамтын ажиллагааны голлох чиглэл, үйл ажиллагаа 

2016 он 

・ Яхико Монголын найрамдлын нийгэмлэг байгуулагдсан. Япон Улсад суугаа Монгол Улсын Элчин 

сайд, мужийн Гадаад харилцааны монгол ажилтан нар Яхико тосгонд зочилж, бага сургуультай 

танилцсан. 

・ Яхико тосгоны боловсролын хорооны дарга болон тосгоны Засаг даргын Тамгын газрын ерөнхий 

хэлтсийн дарга Эрдэнэ сумд айлчилсан. 

・ Яхико тосгоны Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын ерөнхий хэлтсийн дарга, дунд сургуулийн 

захирал, дунд сургуулийн 6 сурагч (айлчлахыг хүссэн 20 сурагчаас 6 нь ) Эрдэнэ суманд зочилсон. 

・ Яхико тосгонд Монголын өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Монгол гэр барьж тосгоны иргэдэд 

сонирхуулсан бөгөөд мөн Монгол ардын хувцас түрээслэх, морин хуурын тоглолт хийх зэргээр 

Монголын соёлыг сурталчилсан байна. Энэ үеэр Монголд айлчлаад ирсэн дунд сургуулийн сурагчид 

Эрдэнэ суманд зочилсон тухайгаа танилцуулсан. 

2017 он 

・ Бага оврын насос бүхий гал унтраах машин (галын машин) нэгийг Эрдэнэ сумд хандивласан. Энэ үеэр 

газар дээр нь мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өгөхөөр тосгоны Засаг даргын Тамгын газрын ерөнхий 

хэлтсийн дарга болон гал түймэртэй тэмцэх газрын 2 ажилтан Эрдэнэ суманд зочилсон. 

・ Эрдэнэ сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2 ажилтан, бага дунд ангийн 6 сурагч Яхико 

тосгонд айлчилсан. Бага, дунд ангийн сурагчид Япон айлд зочилж, хонож үзсэн (homestay ) байна . 

・ Яхико тосгонд Монголын өдөрлөгийг зохион байгуулсан. 

2018 он 

・ Яхико тосгоны Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын нэг ажилтан, дунд сургуулийн дэд захирал, 

дунд сургуулийн 6 сурагч (айлчлахыг хүссэн 14 сурагчаас 6 нь ) Эрдэнэ суманд айлчилсан. Дунд 

сургуулийн сурагчид Монгол айлд зочилж, хонож үзсэн (homestay ) байна. 

・ Яхико тосгонд Монголын өдөрлөгийг зохион байгуулсан. 

2019 он  

・ Яхико тосгонд Монголын өдөрлөгийг зохион байгуулсан. 

・ Эрдэнэ сумын Засаг дарга, Засаг даргын амгын газрын 2 ажилтан, сургуулийн захирал, дунд ангийн 5 

сурагч Яхико тосгонд айлчилсан. Дунд ангийн сурагчид Япон айлд зочилж, хонож үзсэн (homestay ) 

байна . 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 
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8.2 Хамтын ажиллагаанд тулгарч буй асуудлууд 

Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн хариултад үндэслэн, хамтын ажиллагаанд 

тулгарч буй асуудлуудыг ангилан дараах графикаар харьцуулан харуулав.  

   
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

Зураг 8-3: Хамтын ажиллагаанд тулгарч буй асуудал 

Олон засаг захиргааны байгууллагаас дурдсан асуудлын талаар бодит хариултуудыг доор харуулав. 

(1) Хэл нэвтрэлцэхгүй бэрхшээл 

"Хэл нэвтрэлцэхгүй бэрхшээл ( хоёр талын аль аль нь англиар ярьж чаддаггүй, Монгол хэлний орчуулагч 

цөөхөн байдаг)" (Нийгата мужийн Цүбамэ хот гэх мэт ) гэсэн асуудал хамгийн их хөндөгдсөн байгаа бөгөөд 

22 орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын 6 нь ингэж хариулжээ.  

(2) Төсөв 

Ялангуяа “Хост таун” хөтөлбөрт хамрагдаж буй орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын тухайд, 

хамтын ажиллагаанд улсаас олгох төсөв нь "Токио 2020 олимп, паралимпын дараа багасаж, хотын иргэд 

хамтын ажиллагаа, солилцооны хөтөлбөрт оролцох тохиолдолд зардлыг өөрсдөө гаргах, мөн Монголоос 

зочид хүлээн авахтай холбоотой зардлыг шийдэх гэх мэт санхүүгийн бэрхшээл тулгарч 

болзошгүй"(Шизүока мужийн Яйзү хот) зэрэг бодит бэрхшээлийн талаар хөндөгдсөн. 

(3) Залгамж чанар алдагдах 

Монголын талаас тулгамдсан асуудал бол улс төрийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан хариуцан ажиллаж 

байсан ажилтнууд, албан тушаалтнууд ойр ойрхон өөрчлөгддөг учраас үйл ажиллагааны тасралтгүй бөгөөд 

залгамж чанар алдагдахад хүрдэг гэсэн бэрхшээлийг дурджээ. Тодорхой жишээ дурдвал, "Монголын улс 

төр тогтворгүй, засаг захиргааны ажилтнууд ойр ойрхон солигдож, ажлаасаа гардаг нь хүндрэлтэй. 

Дараагийн хүндээ ажлаа тайлбарлаж, хүлээлгэж өгдөггүй учраас хамтын үйл ажиллагаа тасалдаад байдаг 

нь маш бэрхшээлтэй" (Шизүока муж) гэсэн байна. 

(4) Сургалт, дадлагын үр дүн тааруу 

"Солилцооны хөтөлбөр болон Япон дахь сургалтаар сурч мэдсэн зүйлээ орон нутагтаа очоод хэрэгжүүлэх, 

хөгжүүлэх тал дээр бэрхшээл их тулгардаг. Хөдөө аж ахуйн дадлагажигчаар Японд сургалтад оролцсон 

хүмүүс нутагтаа буцаад хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллахаа больсон тохиолдол гардаг. Хамтын ажиллагааг 

үр дүнтэй, тасралтгүйгээр цаашид хэрхэн яаж үргэлжлүүлэх вэ гэдэг асуудал тулгарч байна (Тоттори муж).” 

гэж хариулсан орон нутаг ч байгаа бөгөөд сургалт, хүний нөөцийн хөгжлийг үр дүнтэй холбох нь 

хүндрэлтэй гэж онцолсон байна. 

  

Хамтын ажиллагаанд тулгарч буй асуудал
Хариултын

тоо

Монголын улс төрийн тогтворгүй байдал 1

Иргэдийн идэвх сонирхол муу 1

Монголын боловсон хүчний тогтворгүй байдал 1

Зах зээлийн хэмжээ жижиг 1

Мэдээлэл дутмаг 2

Хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд бэрхшээлтэй 2

Нислэгийн тоо хязгаарлагдмал 2

Боловсон хүчний тогтворгүй байдлаас шалтгаалж

хамтын ажиллагааны тасралтгүй бөгөөд залгамжит

чанар алдагддаг

3

Соёлын ялгаа 3

Төсвийн асуудал 4

Хэл нэвтрэлцэхгүй  бэрхшээл 6
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<Монгол улсын төр засаг, орон нутгийн засаг захиргаанаас хүсэх зүйл> 

Дээрх орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудаас цаашид хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэхийн тулд 

" Монгол Улсын Засгийн Газар, орон нутгийн засаг захиргаанаас хүсэж, хүлээж байгаа зүйлээ нэрлэнэ үү" 

гэсэн асуултад хариулсан байдлыг дараах хүснэгтээр харуулж байна. 

Хүснэгт 8-7: Монгол Улсын Засгийн Газар, орон нутгийн засаг захиргаанд гаргах санал хүсэлт 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

  Нэг бус орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас ирсэн бодит хариултыг дор харуулав. 

(1) Боловсон хүчний асуудал 

"Монгол Улсын Засгийн Газар, орон нутгийн засаг захиргаанаас хүсэж, хүлээж байгаа зүйлээ нэрлэнэ үү?" 

гэсэн асуултад "Орчуулагчаар хангах" (Нийгата мужийн Цүбамэ хот), "Монгол, Япон хэл мэддэг боловсон 

хүчин хомс байгаа нь хоёуланд нь тулгарч байгаа асуудал. Тиймээс, Төв аймаг болон Тоттори мужийн 

хоорондох гүүр болох боловсон хүчнийг бэлтгэх шаардлагатай гэж бодож байна" ( Тоттори муж) гэх мэт 

хүний нөөцийг сайжруулахыг хүссэн санал хүсэлт их байна. 

(2) Мэдээллээр хангах 

Хамтарч ажиллаж байгаа хугацаа нь харьцангуй богино бөгөөд цаашид хамтын ажиллагаагаа 

өргөжүүлэхийг хүсэж буй орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын хувьд, холбогдох мэдээ, материал 

хомс байдаг нь их бэрхшээлтэй байдаг хэмээн дурдсан байна. Тодруулбал "Өөрсдийн хамтын ажиллагааг 

хөгжүүлэхэд жишээ болохоор мэдээлэл, тухайлбал бусад найрамдалт харилцаатай орон нутгуудын талаарх 

мэдээ, материал их чухал, хэрэгцээтэй байна. Ялангуяа, жижиг хот, тосгонууд хоорондоо хэрхэн хамтарч 

ажилладаг талаар мэдэхийг хүсэж байна" (Аомори мужийн Имабэцү хот)," "Японоос өөр ямар улс оронтой 

харилцаа холбоотой байдаг тухай мэдээлэл авмаар байна " (Айчи мужийн Оказаки хот) зэрэг "Мэдээллээр 

хангах" талаар санал хүсэлт их ирсэн байна. 

(3) Тогтвортой бодлого 

"Монголын Улсын Их Хурлын болон НИТХ-ын сонгуультай холбогдуулан Засгийн газар, Засаг дарга нар 

солигдонгуут ихэнх засаг захиргааны удирдлагууд солигдож, олон ажилтнууд ажлаасаа гарчихдаг тул 

хэрэгжиж байсан хамтын ажиллагаа зогсонги байдалд орж, өнөөг хүртэл хөгжүүлж ирсэн харилцаа, хийж 

байсан ажлууд маань тасалдахад хүрсэн" (Хоккайдо мужийн Асахикава хот), "Одоогийн байдлаар 

Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумтай холбоо тасарсан ба харилцаатай байсан Хужирт сум ямар байдалтай 

байгааг мэдэх ямар ч боломжгүй байна. Монгол улсын дотоод байдал болон Хужирт сумын засаг 

захиргааны байр суурь, нөхцөл байдлыг мэдэх хүсэлтэй байна" (Нагасаки мужийн Мацүүра хот) гэх мэт 

хариулт нь дээр дурдсан "тулгамдсан асуудалууд"-ын нэг болох боловсон хүчний тогтворгүй байдал гэх 

агуулгатай давхцаж байна. 

  

Бодлогын залгамж чанарыг хадгалах, чиглэл/төлөвлөгөөг

боловсруулж санал болгох, иргэд хоорондын солилцоог

идэвхжүүлэх

хувийн хэвшил хоорондын харилцааг өргөжүүлэх, хоёр орны

орон нутгийн засаг захиргааны харилцан үр өгөөжтэй харилцааг

хөгжүүлэх

Төсөв Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх (орчуулагчийн зардал гэх мэт)

Хүний нөөц
Хүний нөөцөөр хангах, орчуулагч бэлтгэх, хамтын ажиллагаа

хариуцдаг боловсон хүчнийг тогтворжуулах

Мэдээлэл Харилцаа холбоог сайжруулах, мэдээллээр хангах

Дэд бүтэц

Агаарын тээврийн үйлчилгээг сайжруулж (шууд нислэг), аялал

жуулчлалын байгууламжид стандарт тогтоох, стандартад

нийцүүлэн тохижуулах

Бодлого
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<Бусад орон нутгийн засаг захиргаанд өгөх зөвлөгөө> 

"Цаашид Японы бусад орон нутгийн засаг захиргаа Монгол улстай харилцаа тогтоох, хамтын ажиллагаа 

хэрэгжүүлэх тохиолдолд анхаарвал зохих зүйлсийг нэрлэнэ үү" гэсэн асуултад хариулсан 4 орон нутгийн 

засаг захиргааны хариултыг дараах хүснэгтээр харуулж байна. 

Хүснэгт 8-8: Цаашид Японы бусад орон нутгийн засаг захиргаа Монгол улстай харилцаа тогтоох, хамтын 

ажиллагаа хэрэгжүүлэх тохиолдолд анхаарвал зохих зүйл 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

"Харилцах, хэл нэвтрэлцэх" нь тулгарч буй бэрхшээл хэмээн 4 орон нутгийн засаг захиргаа хариулсан 

бөгөөд энэхүү асуудлын шийдэл болгож "Гадаад харилцааны Монгол ажилтан (CIR) / болон Монгол хэл 

мэддэг ажилтан ажиллуулах" (Изүмисано хот) , "Тухайн орон нутагтай холбоотой байдаг орчуулагч, аялал 

жуулчлалын компаниудаар зуучлуулах"(Яхико тосгон) гэх мэтчилэн тодорхой зөвлөгөөнүүдийг өгсөн 

байна. 

8.3 Цаашдын хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх боломж 

Монголын орон нутгийн засаг захиргаатай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх цаашдын 

төлөвлөгөөний талаарх Японы орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн хариултыг 

дараах хүснэгтээр харуулж байна. Дарааллын хувьд эхлээд эгч дүүс хотын харилцаатай (харилцах 

төлөвлөгөөтэй хотыг оруулаад) бөгөөд “Хост таун” хөтөлбөрт давхар хамрагдсан орон нутгийн засаг 

захиргааны байгууллага, дараа нь зөвхөн “Хост таун” хөтөлбөрт хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны 

байгууллага, эцэст нь бусад орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага гэж эрэмбэлсэн болно. 

  

Япон Улсын орон

нутгийн засаг

захиргааны

байгууллага

Цаашид Японы бусад орон нутгийн засаг захиргаа Монгол Улстай харилцаа

тогтоох, хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлэх тохиолдолд анхаарвал зохих зүйл

Нийгата мужийн

Яхико тосгон

Монголын талтай холбоо барих, харилцан ярилцах тохиолдолд Монголтой холбоотой байдаг

орчуулагч, аялал жуулчлалын компаниар зуучлуулж байхыг зөвлөж байна. Шууд харилцах

тохиолдолд хариу их удаж ирэх гэх мэт цаг их ордог.

Шизүока мужийн

Изүнокүни хот

Нарита нисэх онгоцны буудлаас тогтмол нислэгтэй мөн Японтой 1 цагийн л зөрүүтэй байдаг

зэрэг нь хоёр орны хооронд зорчиход хялбар. Монголчууд Япон хүнд элэгсэг, найрсаг

ханддаг мөн гадаад төрх нь Япон хүмүүстэй төстэй байдаг тул амархан дотносдог.

Хамтын ажиллагааны үеэр холбоо тасрах, аливаа асуудалд хариу өгөхгүй удах, цагийг нь

тулгаж байж шийдвэр гаргадаг зэрэг дутагдлууд гардаг тул, энэ байдлыг бодолцсоны

үндсэн дээр ажлын арга барилаа харилцан тохиролцох шаардлагатай.

Осака мужийн

Изүмисано хот

Англи хэлээр ярьдаг орнуудтай харьцуулахад хэл нэвтрэлцэхгүй бэрхшээл түгээмэл байдаг

тул гадаад харилцааны Монгол ажилтантай байх эсвэл монгол хэлээр ярих чадвартай өөр

ажилтантай байвал харилцаа холбооны асуудлыг зохицуулахад хялбар.

Мөн Монгол хүмүүс далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн (ялангуяа түүхий загас, дун,

хавч гэх мэт) бараг хэрэглэдэггүй, ихэнхдээ махан хоол иддэг тул хүлээн авалтын үед

болон мөн айлд зочлох үед үүн дээр анхаарах нь зүйтэй. Түүнчлэн хоолоо ихэвчлэн зөвхөн

давсаар амталдаг тул чихэр амттай хоол (сукияки гэх мэт) зэргийг нэг их таашаадаггүй.

Харин амтаа өөрөө тохируулж болдог шарсан мах (якинику), халуун тогоо (шабу-шабу)

зэрэг хоол Монгол хүнд их таалагддаг.

Миязаки мужийн

Мияконожо хот

Монголын зан үйл, ёс заншил болон 2 орны харилцааны түүхийн талаар урьдчилан

сурч мэдсэн байх.
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Хүснэгт 8-9: Монгол улсын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа 

өргөжүүлэн хөгжүүлэх цаашдын төлөвлөгөө 

 

Х/А-ны

ангилал

Япон Улсын орон

нутгийн засаг

захиргааны

байгууллага

Монгол Улсын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа

өргөжүүлэн хөгжүүлэх цаашдын төлөвлөгөө
Товч агуулга

Эгч дүүс/

Хост таун

Токио хот

Мүсашимүраяма хот

2021 ондоо багтааж эгч дүүс хотын гэрээг байгуулахаар төлөвлөж байна. Гэрээ байгуулсны

дараа соёл, спорт дээр суурилсан харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх болно.

Соёл, спортын

харилцааг хөгжүүлнэ

Эгч дүүс/

Хост таун

Нийгата мужийн

Яхико тосгон

Цаашдаа ч жил бүр хэрэгжүүлдэг харилцан айлчлалын хөтөлбөрөө үргэлжлүүлнэ. Хүүхдүүдийг

Монгол Япон айлд харилцан зочлуулж, хоёр орны соёл, уламжлал, аж ахуйтай танилцуулна.

Түүнчлэн 2 талын дунд сургуулиудын цахим харилцааг хөгжүүлэхээр зорьж байна.

Урьдын адил

харилцан айлчилна

Эгч дүүс/

Хост таун

Шизүока мужийн

Изүнокүни хот
Хариу ирээгүй

Эгч дүүс/

Хост таун

Шизүока мужийн

Яйзү хот

Одоо хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ. Мөн "Токио 2020" олимпын наадмын

үргэлжлэл ( өв залгамжлал) болгож хамтын ажиллагааны шинэ чиглэл, үйл ажиллагааг

хэрэгжүүлэх талаар холбогдох байгууллагуудтай  хэлэлцэх болно.

Олимпын наадмын өв болгож

төрөл бүрийн харилцааг

хөгжүүлнэ

Эгч дүүс/

Хост таун

Осака мужийн

Изүмисано хот

Төв аймагтай найрамдалт хотын уламжлалт харилцаатай, мөн Хост таун хотын хөтөлбөр

хэрэгжүүлж байгаа хотын хувьд Олимпын дараа ч харилцаагаа үргэлжлүүлж, найрамдлаа

гүнзгийрүүлэхийг хүсэж байна. Хоёр тал хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхийг хүсэж байгаа

бөгөөд хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл хөтөлбөр байвал хамтран ажиллах болно.

Хэрэгжүүлэх боломжтой

төсөл, хөтөлбөрт хамтран

ажиллана

Эгч дүүс/

Хост таун

Миязаки мужийн

Мияконожо хот

Цаашид хүүхэд, залуучуудын солилцоо зэрэг иргэд хоорондын харилцаагаа үргэлжлүүлэхээс

гадна, сургууль, иргэний нийгмийн байгууллага, хувийн хэвшил хоорондын эрдэм шинжилгээ,

судалгааны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхээр зорьж байна. Хост таун хотын хөтөлбөр

хэрэгжүүлэх тухайд өнгөрсөн хугацаанд 2 удаа (2018 оны 2 сар,  2019 оны 2 сар) зохион

байгуулсан "Монгол Японы чөлөөт бөхийн нөхөрсөг уулзалт" -ыг (3 дахь удаа) үргэлжлүүлэх ба

мөн Токиогийн Олимпод оролцох Монголын чөлөөт бөхийн тамирчдыг урьж, арга хэмжээ

зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй  байна.

Иргэд хоорондын харилцааг

үргэлжлүүлэхээс гадна, эрдэм

шинжилгээ, судалгааны

хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ

Эгч дүү Нагано мужийн

Сакү хот

Төлөвлөгөө байхгүй. Төлөвлөгөө байхгүй

Эгч дүү Шизүока муж Цаашид Монгол Улстай эдийн засгийн салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхээр төлөвлөж

байна. Удаан хугацаагаар мэргэжилтэн томилон ажлуулах замаар коворкинг системийг

нэвтрүүлэх.

Эдийн засгийн салбарт

хамтын ажиллагааг

өргөжүүлнэ

Эгч дүү Тоттори муж Хоёр мужийн музей, номын сан хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх талаар хэлэлцэж

байна.

Музей, номын сан хоорондын

хамтын ажиллагааг

хөгжүүлэхээр хэлэлцэж байна

Эгч дүү
Хоккайдо мужийн

Такикава хот

Такикава хотын хэрэгжүүлж буй дадлагажигч хүлээн авах төсөл нь 2021 онд дуусна. 2015

оноос хойш Такикавагийн Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг нь ЖАЙКА-ийн "Өвсний

үндэс" техникийн хамтын ажиллагааны төслөөр дамжуулан Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн

салбарыг дэмжиж тусалсаар ирсэн бөгөөд 2020 оноос энэ салбарт Төв аймагтай хамтын

ажиллагаа эхлэх юм. Мөн Өвөрхангай аймгаас ур чадварын дадлагажигчдыг хүлээн авахаар

төлөвлөж байна (2020 оноос хүлээж авах ёстой боловч "Ковид-19" халдварт цар тахлын

тархалтын нөлөөгөөр хойшлогдсон).

Хөдөө аж ахуйн салбарт

дэмжлэг тусалцаа үзүүлнэ

Эгч

дүү（түр

зогссон）

Хёого мужийн

Тоёоока хот

Хамтын ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөг боловсруулах үе шатан дээр явж байгаа тул нарийн

тодорхой зүйлүүдийг хэлэх боломжгүй байна. Ирээдүйд Монголын залуучууд Японы нийгмийн

янз бүрийн салбарт амжилттай ажиллах боломж, бололцоог нэмэгдүүлэхийн тулд, ямар

чиглэлийн харилцаа, хамтын ажиллагаа тохиромжтой болох, мөн ямар бодлого хөтөлбөр

шаардлагатайг зөвхөн манай хот төдийгүй Монголтой харилцаа холбоотой байдаг Японы бүх л

байгууллага, хувь хүн адилхан эрэлхийлж байдаг болов уу.

Төлөвлөгөөг боловсруулах үе

шатан дээр явж байгаа

Эгч

дүү（түр

зогссон）

Нагасаки мужийн

Мацүүра хот

Харилцаа холбоогоо дахин сэргээхээр зохицуулж байна. Харилцаагаа дахин

сэргээхээр зохицуулж байна

Хост таун Аомори мужийн

Имабэцү хот

Туялзуур сэлэмний спортоос өөр хамтын ажиллагаатай  салбар өнөөгийн байдлаар байхгүй

байна. Уг нь хамтын ажиллагааны гэрээнд соёл, аялал жуулчлал, эдийн засаг, аж үйлдвэрийн

салбарын гэх мэт өргөн хүрээний хамтын ажиллагааг тусгасан байгаа боловч аялал жуулчлал,

эдийн засаг, аж үйлдвэрийн салбар дахь хамтын ажиллагаа хэрэгжээгүй  байна. Цаашид олон

чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх хүсэл сонирхолтой  байгаа ч тодорхой

хөтөлбөр, төлөвлөгөө хараахан гараагүй байна.

Хамтын ажиллагаагаа

өргөжүүлэн хөгжүүлэх хүсэл

сонирхолтой байгаа ч

тодорхой хөтөлбөр,

төлөвлөгөө хараахан

гараагүй байна

Хост таун Ибараки мужийн

Сакүрагава хот

Олимпын дараа хамтын ажиллагаа хэрхэн үргэлжилж, хөгжих вэ гэдэг асуудал тодорхойгүй

хэвээр байна

Төлөвлөгөө байхгүй

Хост таун Ибараки мужийн

Широсато хот

Одоохондоо төлөвлөгөө байхгүй. Төлөвлөгөө байхгүй
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Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

Эгч дүүс хотын харилцаатай орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын ихэнх нь цаашид хамтын 

ажиллагаагаа "хөгжүүлэх", "үргэлжлүүлэх", "өргөжүүлэх" төлөвлөөгөөтэй байхад зөвхөн “Хост таун” 

хөтөлбөрт хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд "төлөвлөгөө байхгүй", "тодорхой бус" 

гэсэн хариулт өгсөн нь Токио олимп дууссаны дараа хамтын ажиллагаа нь цаашид хэрхэх нь тодорхой бус 

байгааг илтгэж байна. 

  

Хост таун Ибараки мужийн

Намэгата хот

Олимпын наадамтай уялдаатайгаар эхэлсэн хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэн, цаашид улам

өргөжүүлэн, хоёр улсын иргэд хоорондын төдийгүй эдийн засаг, худалдаа, соёлын харилцааг

хөгжүүлэх сонирхолтой байна. Монголын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай

найрамдалт харилцаатай хот болох талаар одоогоор Япон дахь Монгол Улсын ЭСЯ-тай

хэлэлцэж байна.

Цаашдын хамтын ажиллагааг

хэлэлцэж байна

Хост таун Нийгата мужийн

Нийгата хот

Монгол улсын иргэд болон тамирчидтай харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх. Монгол улсын иргэд,

тамирчидтай  харилцаа,

хамтын ажиллагааг

өргөжүүлнэ

Хост таун Нийгата мужийн

Цүбамэ хот

Байт харваагаар дамжуулан цаашдаа ч "Токио 2020" олимпын өв болгон харилцаагаа

үргэлжлүүлэх төлөвлөгөөтэй.

 "Токио 2020" олимпын өв

болгон харилцаагаа

үргэлжлүүлнэ

Хост таун Нийгата мужийн

Нагаока хот

 "Токио 2020" олимп, паралимпийн наадмын үеэр, мөн наадмын дараа ч бага дунд

сургуулиудад солилцооны хөтөлбөр, соёл уламжлал танилцуулах үйл ажиллагаа явуулахаар

төлөвлөж байна.

Олимпын наадмын дараа ч

солилцооны хөтөлбөр, соёл

уламжлалыг танилцуулна

Хост таун Шизуока мужийн

Шимада хот

Эгч дүүс сургуулиудынхаа харилцаан дээр суурилан цаашид олон чиглэлээр хамтын

ажиллагаагаа хөгжүүлэх төлөвлөгөөтэй.

Эгч дүүс сургуулиудынхаа

харилцаан дээр суурилан

хөгжүүлнэ

Хост таун Айчи мужийн

Оказаки хот

2026 онд Ази тивийн спортын наадам Айчи мужид зохиогдох тул байт харвааны төрлөөр

хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байна.

Спортоор дамжуулан хамтарч

ажиллана

Хост таун Ойта мужийн

Үса хот

 "Токио 2020" олимпын наадмын өмнөхөн буюу 2021 оны 7-р сард Монголын тамирчид ирж

байрлах төлөвлөгөөтэй  байгаа.

Олимпын наадмын өмнөхөн

Монголын тамирчид ирж

байрлана

Бусад Хоккайдо муж

Монгол Улстай харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлж байгаа гол байгууллага болох

Хоккайдо-Монголын эдийн засгийн харилцааг дэмжих нийгэмлэгтэй  хамтран ажиллаж,

цаашдаа олон төрөл чиглэлээр харилцаагаа хөгжүүлнэ.

Олон нийтийн байгууллагатай

хамтран ажиллана

Бусад
Хоккайдо мужийн

Саппоро хот

Улаанбаатар хотод хийх бүтээн байгуулалтын ажлуудад Хоккайдо муж болон Саппоро хотын

бизнес эрхлэгчдийн туршлага, мэдлэг чадвар, технологийг нэвтрүүлэх замаар хамтран

ажиллана. Цаашдаа дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг авах арга хэмжээнүүдэд

Улаанбаатар хоттой хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна.

Техникийн хамтын ажиллагаа

Бусад
Хоккайдо мужийн

Мүкава хот

Хувийн хэвшил (компани) хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар

орон нутгийн хөгжилд тус нэмэр болох.

Хувийн хэвшилтэй хамтран

ажиллана

Бусад Ишикава муж

Олон нийтийн байгууллага болох Ишикава-Монголын найрамдлын нийгэмлэг нь идэвхитэй үйл

ажиллагаа явуулж байгаа боловч мужийн орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага болон

Монгол Улсын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага хооронд хэрэгжүүлсэн харилцаа,

хамтын ажиллагааны хөтөлбөр хараахан байхгүй.

Хэрэгжүүлсэн харилцаа,

хамтын ажиллагааны

хөтөлбөр хараахан байхгүй.

Бусад Ойта муж Одоохондоо төлөвлөгөө байхгүй. Төлөвлөгөө байхгүй

Бусад Окинава муж Одоохондоо тодорхой төлөвлөгөө байхгүй. Төлөвлөгөө байхгүй

Бусад Шига муж

Бивако нуур, Хөвсгөл нуур хоорондын эрдэм шинжилгээ, судалгааны болон иргэд хоорондын

харилцааг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ нуур, намгархаг газрын үнэ цэнийг олон улсад таниулах үйл

ажиллагааг хэрэгжүүлэх сонирхолтой.

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа

болон иргэд хоорондын

харилцааг хөгжүүлнэ

Бусад
Хоккайдо мужийн

Асахикава хот
Одоохондоо төлөвлөгөө байхгүй.

Төлөвлөгөө байхгүй

Өргөмжит

консул

Нагояа хот дахь

Өргөмжит консулын

газар

・"Ковид-19" халдварт цар тахлын халдварын эсрэг авсан арга хэмжээнүүдийн үр дүнг

харгалзан Монгол Улсад буцалтгүй тусламж үзүүлэх, Монгол-Японы анагаах ухаан, шүдний

анагаах ухааны форумд бэлтгэх ажлыг үргэлжлүүлэх.

・Монгол улсаас өвчтөн хүлээн авах ажлыг үргэлжлүүлнэ. Өвчтөн хүлээн авах тогтолцоог

сайжруулахын тулд хамтран ажиллах эрүүл мэнд, эмнэлгийн байгууллагын тоог нэмэгдүүлэхээр

төлөвлөж байна.

Дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх,

өвчтөн хүлээн авах ажлаа

үргэлжлүүлнэ

Өргөмжит

консул

Токүшима дахь

Өргөмжит

консулын

газар

Шикокү дахь Өргөмжит консулын газрынхаа үйл ажиллагааны хүрээнд хамтын ажиллагааг

өргөжүүлэхээс гадна шаардлагатай  бол хоёр орны орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага

хоорондын гүүр болж ажиллахыг хүсэж байна.

Хоёр орны орон нутгийн засаг

захиргааны байгууллага

хоорондын гүүр болно

Өргөмжит

консул

Фүкүока дахь

Өргөмжит

консулын

газар

Цаашид Монгол Улстай харилцах, хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэхэд мэдээллийн урсгал +

иргэдийн урсгал + бизнесийн зуучлал + бизнес семинар зэргийг төлөвлөх шаардлагатай.

Жишээлбэл иргэдийн урсгалыг өргөжүүлэхийн тулд аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг

тогтворжуулах нь чухал юм. Ялангуяа Кюшюгийн бүс нутагт Хубилай хааны эзэнт гүрний

үлдээсэн ул мөртэй танилцах, халуун рашаанд орох гэж мэт Монгол жуулчдыг татахаар аялал

жуучлалын нөөц их байдаг. Мөн техникийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үүднээс Монголын

аж үйлдвэрийн хувьсгалд хувь нэмэр оруулах үйл ажиллагааг системтэйгээр төлөвлөх

шаардлагатай  байна.

Бизнесийн болон

техник,технологийн ийн

хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
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“Хост таун” хөтөлбөр, эгч дүүс хотын харилцаа / найрамдалт харилцаанаас өөр байдлаар Монгол улстай 

хамтран ажиллах боломжтой эсэх талаарх асуултад хариулсан байдлыг дараах хүснэгтээр харуулав. 

Хүснэгт 8-10: Монгол улстай цаашид хамтран ажиллах боломж (“Хост таун” хөтөлбөр, эгч дүүс хотын 

харилцаа / найрамдалт харилцаанаас гадна) 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

<Монгол улстай харилцаа, хамтын ажиллагаатай Японы орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын 

онцолж буй Монгол хүн, монгол орны сайхан чанар> 

Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн хариултаас "Монгол хүн, монгол орны сайхан 

чанар" -ыг онцолсон хэсгийг түүвэрлэн, дараах хүснэгтэд нэгтгэв. 

  

Япон Улсын

орон нутгийн

засаг

захиргааны

байгууллага

Монгол Улстай цаашид хамтран ажиллах боломж

(“Хост таун” хөтөлбөр, эгч дүүс хотын харилцаа / найрамдалт харилцаанаас

гадна)

Ибараки мужийн

Намэгата хот

Биеийн тамир, спортын салбарт хамтран ажиллах

 ( Монголын баг тамирчдын бэлтгэлийн бааз болох).

Нийгата мужийн

Яхико тосгон

Аж үйлдвэржилтэд чиглэсэн хамтын ажиллагаа. Энэ чиглэлийн хамтын ажиллагааны

төлөвлөгөө одоохондоо байхгүй ч хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах

сонирхолтой байна.

Шизүока мужийн

Яйзү хот

Тус хотын аж ахуйн нэгж, компаниуд Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаар дамжуулан

ажиллах хүч, хүний нөөцийн солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр, хувийн хэвшлийн

хамтын ажиллагаа хөгжих боломжтой. Үүний үр дүнд хоёр улсын харилцаа улам

гүнзгийрч, цаашид хүн ам цөөрч, ажиллах хүчний хомсдол үүсэх Яйзү хотын хувьд ч үр

өгөөжтэй хамтын ажиллагаа байх магадлалтай.

Осака мужийн

Изүмисано хот

Хоёр тал хамтран ажиллах хүсэлтэй бөгөөд хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл хөтөлбөр

байвал хамтран ажиллах боломжтой гэж бодож байна.

Миязаки мужийн

Мияконожо хот

Хувийн хэвшил, олон нийтийн байгууллагууд PR, сурталчилгааг хийж, өөрсдийн

төрөлжсөн бүтээгдэхүүн, нэрийн барааг зарж борлуулах гэх мэт. Мөн аялал жуулчлалын

агентлагуудтай хамтран аялал жуулчлалын тур зохион байгуулах (HIS агентлаг

Улаанбаатар хотод салбартай).
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Хүснэгт 8-11: Монгол хүн, монгол орны сайхан чанар 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

Дээрх хүснэгтээс Японы орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын Монгол улстай харилцахдаа 

мэдэрсэн "сайхан чанар"-ыг дараах байдлаар ангилав. 

(1) Амархан ойртон дотносдог зан чанар 

Япон хүмүүст элэгтэй, нөхөрсөг, найрсаг, зочломтгой байдал, ахмад настан, найз нөхдөдөө хүндэтгэлтэй 

ханддаг явдал зэрэг Монгол үндэстний зан чанартай холбоотой хариулт их (24 хариулт) байв.  

 

Япон Улсын орон

нутгийн засаг

захиргааны

байгууллага

Монгол хүн, Монгол орны сайхан чанар

Аомори мужийн

Имабэцү хот

Цаг агаар нь их тааламжтай сайхан газар санагдсан

Нийгата мужийн

Яхико тосгон
Сүмо бөх, үзэсгэлэнтэй  сайхан байгаль

Нагано мужийн

Сакү хот
Тайван амгалан, нөхөрсөг, элэгсэг дотно зан чанар

Шизүока муж
Харилцан итгэлцэж, хамтран ажиллах боломжтой, цаашид хөгжих асар

их боломжтой орон

Шизүока мужийн

Изүнокүни хот

Газарзүйн хувьд харьцангүй ойрхон, Япон хүмүүст элэгтэй, нөхөрсөг,

найрсаг

Шизүока мужийн

Яйзү хот

Монгол хүмүүс амархан дотносдог, зочломтгой,  гэгээлэг, итгэмтгий зан

чанартай. Өвөрмөц сайхан байгальтай, өргөн дэлгэр тал нутагтай,

нүүдэлчин, малчны соёл уламжлал өнөөг хүртэл өвлөгдсөн

Шизүока мужийн

Шимада хот
Морин хуур, өвөрмөц соёл, шууд нислэг, цагийн зөрүүгүй гэх мэт

Осака мужийн

Изүмисано хот

Амархан найз нөхөр болж чаддаг нөхөрсөг зан чанар, найрсаг байдал,

УБ хотын дэлгүүр, худалдааны төв, өргөн уудам, үзэсгэлэнт байгаль,

байгалийн үзэмжит ландшафт, ирээдүйн эдийн засгийн хөгжлийн

боломж ихтэй

Хёого мужийн

Тоёоока хот

Япон хүмүүстэй харилцан мэдрэмжээрээ ойлголцдог, дотносог, нэг

уулзсан хүнээ хэзээ ч мартдаггүй, дурсан санаж байдаг. Ахмад настан,

найз нөхөд, холын зочноо хүндэтгэх соёл. Япончуудын хувьд гээгдээд

байгаа үнэт зүйлийн тухай ойлголтыг хадгалсан хэвээрээ байгаа

Тоттори муж

Газарзүйн хувьд ашигтай байрлалтай, нүүдлийн соёл иргэншил нь хэвээр

хадгалагдсан, ард олон нь сайхан сэтгэлтэй, элэгсэг, нөхөрсөг, хамтын

ажиллагаанд их идэвхтэй, сэтгэлээсээ оролцдог. Сүмо бөх. Зочломтгой

зан ( Монголд зочлох үед  уламжлалт соёл иргэншилтэй  танилцуулж, тал

нутагтай танилцах боломж олгодог)

Нагасаки мужийн

Мацүүра хот
Түүх талаасаа сонирхолтой

Ибараки мужийн

Широсато хот

Азийн орон, Японд элэгтэй

Ибараки мужийн

Намэгата хот

Харьцангуй ойрхон, гадаад байдлаараа төстэй, найрсаг, сумо бөх, Япон

хэл сурдаг хүн их

Токио хот

Мүсашимүраяма хот

Сүмо бөх, үзэсгэлэнт байгаль

Нийгата мужийн

Цүбамэ хот
Нөхөрсөг, Японы соёлоос суралцахаар их хичээдэг

Токушима дахь

Өргөмжит консулын

газар

Нөхөрсөг, хүүхдүүд нь гэнэн цайлган, хичээл зүтгэлтэй, зах зээл цаашид

хөгжих боломж их, сумо бөх

Хоккайдо мужийн

Мүкава хот
Японд ойрхон, үлэг гүрвэлийн судалгааг илүү хөгжүүлэх боломжтой

Ойта муж Сүмо бөх

Хоккайдо мужийн

Асахикава хот
Өргөн уудам, үзэсгэлэнт байгаль
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(2) Японтой найрсаг харилцаатай 

"Хамтын ажиллагаанд их идэвхтэй, сэтгэлээсээ оролцдог", "Япон хэл сурч байгаа хүн олон байдаг", 

"Японы соёлыг сурч мэдэхийг их хичээдэг" зэрэг хариулт их байсан бөгөөд 2 талын хамтын ажиллагаанд 

Монгол хүмүүс сэтгэлээсээ ханддаг байдал нь Японы орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран ажиллахад 

эерэг нөлөөлж байгааг эндээс харж болно (4 хариулт).  

(3) Монголоос сурах юм их байна 

"Япончуудын хувьд гээгдээд байгаа үнэт зүйлийн тухай ойлголтыг хадгалсан хэвээрээ байгаа нь сайхан 

санагдсан" (Хёого мужийн Тоёоока хот), "Одоогийн Япон хүүхдүүдээс тэр бүр олж хардаггүй гэнэн 

цайлган, чин сэтгэлээсээ хандлагыг мэдэрдэг" (Токушима муж дахь Өргөмжит консулын газар) гэх мэт 

хариултаас харахад, хамтран ажиллах явцдаа Япончууд Монголчуудаас суралцах харилцан өгөөжтэй 

харилцаа тогтсон байхыг харж болно. 

(4) Бусад 

"Үзэсгэлэнтэй сайхан байгаль, тааламжтай цаг агаар" (6 хариулт), "Өвөрмөц түүх, соёл (нүүдлийн соёл 

иргэншил, морин хуур)" (4 хариулт), "Газарзүйн байрлалын давуу тал (адилхан Азийн орон, Японд 

харьцангуй ойрхон, цагийн зөрөө байдаггүй )" (7 хариулт) гэх мэт хариулт ч олон байв. “Монгол улсын зах 

зээл, эдийн засаг нь илүү ихээр хөгжих боломжтой" гэж дурдсан орон нутгийн засаг захиргааны 

байгууллага (3 хариулт) ч байгаа бөгөөд хамтын ажиллагаа нь цаашид илүү өргөжин хөгжинө гэсэн 

хүлээлттэй байгааг эндээс харж болох юм.  

Нийгата мужийн орон нутгийн "Санжо Шинбун" сонины 2018 оны 9-р сарын 17-ны өдрийн дугаарт "Төв 

аймгийн Эрдэнэ сумын 4 шөнө 5 өдрийн аялал ⑪" гэсэн нийтлэл гарсан бөгөөд энэхүү нийтлэлээс Яхико 

тосгоны дарга Кобаяаши Тоёохикогийн хэлсэн үгийг доор иш татан онцолж байна. 

"Эрдэнэ сумтай найрамдалт харилцаа тогтоосон нь үндсэн гурван шалтгаантай. Тодруулбал Монгол улс 

нь ховор металл зэрэг эрдэс баялгийн арвин их нөөцдөө тулгуурлан эдийн засаг нь хөгжиж байгаа орон, 

алс хэтдээ Нийгата нисэх онгоцны буудал руу тогтмол нислэг хийдэг болбол Монголоос ирэх жуулчдын 

тоог өсгөх боломжтой, түүнчлэн Яхико тосгоны хүүхдүүдийг гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаанд 

оролцуулах гэсэн үндсэн зорилготой юм. Нийгата нисэх онгоцны буудлаас 4 цаг нисээд л Монголд очих 

боломжтой. Нийгата муж Монгол руу гарах гарц болох тул хамтран ажиллахад ч илүү хялбар байх болох 

юм. Монгол улс эдийн засгийн чадамжтай улс орон болсны дараа Монголтой харилцаа, хамтын ажиллагаа 

хэрэгжүүлэх нутаг орны эрэлт хэрэгцээ ихсэх магадлалтай тул, аль болох эртнээс харилцаа холбоо тогтоож, 

хамтран ажиллах нь чухал" хэмээн онцолжээ. 

8.4 Аялал жуулчлалын салбар дахь хамтын ажиллагаа, цаашдын төлөвлөгөө 

Монгол улстай аялал жуулчлалын салбарт харилцаа, хамтын ажиллагаа байсан, эсвэл төлөвлөгөөтэй гэж 

хариулсан Японы орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын хамтын ажиллагааны бодит агуулга ба 

цаашдын төлөвлөгөөний талаар доорх хүснэтэд харуулав. 
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Хүснэгт 8-12: Аялал жуулчлалын салбар дахь хамтын ажиллагааны ололт амжилт, цаашдын төлөвлөгөө 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

Япон Улсын оро

н нутгийн засаг

захиргааны

байгууллага

Аялал жуулчлалын салбар дахь

хамтын ажиллагааны ололт амжилт

Аялал жуулчлалын салбар дахь хамтын

ажиллагааны цаашдын төлөвлөгөө

Шизүока муж

Жил бүр МИАТ ТӨХК-ийн ( хувийн агаарын

тээврийн компанийн онгоцыг 2 удаа) захиалгат

нислэгээр мужийн иргэд болон хамтын

ажиллагааны багийг Монгол улсад зочлуулдаг.

Монгол улсын аялал жуулчлалын холбооны

гишүүдийг хүлээн авч, аялал жуулчлалын

солилцоо, хамтын ажиллагаа явуулж байсан. Мөн

Монголоос жуулчид Шизуока мужид ирэх үед

санхүүгийн тусламж үзүүлж ирсэн.

Уламжлалт хамтын ажиллагаагаа

үргэлжлүүлнэ.

Шизүока мужийн

Изүнокүни хот

Монгол орноор аялах аяллын тогтсон төлөвлөгөө

байдаггүй. Гэхдээ Изүнокүни хотын найрамдалт хот

хоорондын харилцааны нийгэмлэгийн үйл

ажиллагааны хүрээнд жил бүр хотын иргэдийн

төлөөлөгчдийг Монголд аялуулж ирсэн.

Монгол руу аялах боломжтой болох үед хотын

иргэдийн аяллын багийг Монголд айлчлуулах,

дунд сургуулийн сурагчдын танилцах

сургалтыг Монголд хэрэгжүүлэх зэрэг үйл

ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх болно.

Шизүока мужийн

Яйзү хот

2018 онд Яйзү хотын “Хост таун хөтөлбөр

сурталчлах зөвлөл” Монгол Улсад айлчлах

болсонтой холбогдуулан, Монгол орноор аялах

сонирхолтой  иргэдийг (2 иргэнээс хүсэлт ирсэн)

мөн айлчлуулсан. Айлчлалын үеэр Яйзү хоттой

найрамдалт харилцаатай Улаанбаатар хотын

Чингэлтэй дүүрэгт, Олимпын хороо зэргээр

зочилж, жуулчны баазын гэрт хонож үзсэн юм.

Одоохондоо төлөвлөгөө байхгүй

Осака мужийн

Изүмисано хот

Төв аймагт зохиогддог  “Тал нутгийн Монгол” олон

улсын марафон гүйлтийн тэмцээнд оролцох

аяллыг, төрөлх хотдоо татвар төлсний урамшуулал

болгож бэлэглэж байсан бөгөөд урамшуулалд

хамрагдсан иргэд энэхүү марафонд оролцож

байсан. Энэ үйл ажиллагаа одоо зогссон байна.

"Ковид-19" халдварт цар тахал тархсаны

улмаас Монгол руу явах тогтмол нислэг

үйлдэгдэхээ больсон тул, Засгийн газрын

захиалгат нислэгээр зорчихоос өөр Монголд

очих аргагүй болоод байна. Монгол улс

халдвар тархвараас урьдчилан сэргийлэхийн

тулд Япон улсаас илүү хатуу арга хэмжээ авч

байгаа бөгөөд энэ арга хэмжээг хэзээ суллах,

хэзээ Монгол оронд зочилж болох нь

тодорхой бус байгаа энэ үед аялал

жуулчлалын салбарт харилцаа, хамтын ажилла

гаа төлөвлөхөд хүндрэлтэй байна.

Нагасаки мужийн

Мацүүра хот

Монголын нүүдлийн соёлоор сэдэвлэж, Монголыг

санагдуулам тал нутагт гэр, ресторан мөн халуун

рашаан байршуулсан "Такашима Монгол тосгон" -г

байгуулсан. (2016 оны 11-р сараас хойш хаалттай

байгаа)

Одоогоор аялал жуулчлалын салбарт хамтран

ажиллах төлөвлөгөө байхгүй.

Хоккайдо мужийн

Асахикава хот

2011 оны 9-р сарын 15-нд "Таван Богд Групп"-ийн

Ерөнхийлөгч Ц.Баатарсайхан Асахикава хотын

аялал жуулчлалын төлөөлөгчөөр томилогдсон

Одоохондоо төлөвлөгөө байхгүй

Токүшима дахь

Өргөмжит консулы

н газар

1. Токүшима мужийн Худалдаа аж үйлдвэрийн

танхим зохион байгуулсан

2. Үндэсний өсвөр үеийнхний бейсболын тэмцээнд

Монгол хүүхдүүд ирж оролцсон

3. Япон Монголын өсвөр үеийнхний бейсболын

тэмцээнийг Монголд зохион байгуулсан

4. Төрийн соёрхолт Д.Сосорбарам гавьяатаар

ахлуулсан Монголын дуу бүжгийн хамтлаг

Токүшима, Кочи муж болон Анан хот зэрэг газар 4

удаа тоглолт хийсэн

1.Токүшима мужийн засаг даргын тамгын

газар, мужийн Засаг дарга, Анан хотын

ИТХ-ын гишүүн, Токушима хотын ИТХ-ын

гишүүн, муж, хотын хамтарсан танилцах аялал

2. Цаашид Шикокүгийн дөрвөн мужийн хамтар

сан аялал жуулчлалыг төлөвлөж байна

Фүкүока дахь

Өргөмжит

консулын газар

Аялал жуулчлалын томоохон компаниуд үнэтэй

байдаг тул Монголын жижиг, дунд аялал

жуулчлалын компаниудтай  хамтран аяллын тур

(аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн) төлөвлөж байна.

Мөн Японд аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа

явуулдаг групп компаниар энэ аялал жуулчлалын

бүтээгдэхүүнээ борлуулах, сурталчлах системийг

бүрдүүлээд байна.Энэхүү бизнесийн үйл ажиллагааны

гол зорилго нь, хоёр орны жижиг, дунд аж ахуй нэгж

эрхлэгчдийн эдийн засгийн салбарын хамтын

ажиллагааг өргөжүүлэх явдал юм. Аялал нь Монголын

янз бүрийн аялал жуулчлалын газруудаар аялахын

чацуу Монголын сайн сайхныг өөрийн биеэр

мэдэрч туршиж үзэх агуулгатай байна.

Хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа

тогтоосны 50 жилийн ойг тохиолдуулан

Кюүшүү болон Монгол Улсад гүн гүнзгий

холбоотой 13-р зууны түүхийг дахин судлах

хөтөлбөрийг төлөвлөж байна. Энэхүү

хөтөлбөрийн хүрээнд Фүкүока хотын харьяа

түүхэн дурсгалт газар, хөшөөг сэргээн

засварлах ажлыг эхлүүлээд байна. Түүний

дотор өнгөрсөн жил Цүшима хот, Ики хот,

Мацүүра хотууд хамтран зохион байгуулсан

Монголын эзэнт гүрний довтолгооны чуулга

уулзалтад оролцсон бөгөөд цаашид аялал

жуулчлалын чиглэлээр хамтран ажиллахаар,

шинээр аялал жуулчлалын маршрут

боловсруулж байна. Монгол Улсад шинэ нисэх

онгоцны буудал ашиглалтад орсноор Фүкүока

хот-Улаанбаатар хот хооронд тогтмол нислэг

хийдэг болбол аялал жуулчлалын салбар улам

илүү хөгжинө гэж найдаж байна.

Хоккайдо мужийн

Саппоро хот

Байхгүй  <Дэлхийн өвлийн хотын дарга нарын холбоо>

ны 2021 оны чуулганаар аялал жуулчлалын

бодлогын судалгааны  практик түвшний хэсэг

зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Улаанбаатар хот оролцох эсэх нь тодорхойгүй

байна.

Хоккайдо мужийн

Мүкава хот

Байхгүй Үлэг гүрвэлийн чулуужсан олдворыг хайх

аяллын хөтөлбөр төлөвлөх

Ибараки мужийн

Намэгата хот

Одоохондоо байхгүй Цаашид хэрэгжүүлэх боломжтой эсэхийг

судалж үзнэ

Нийгата мужийн

Цүбамэ хот

Аялал жуулчлалын салбар дахь хамтын ажиллагаа

байхгүй

Цаашид хэрэгжүүлэх боломжтой эсэхийг

судалж үзнэ

Хоккайдо мужийн

Такикава хот

Аялал жуулчлалын салбар дахь хамтын ажиллагаа

байхгүй

Ахлах сургууль, коллежийн оюутнуудад

зориулсан суралцах аялал зохион байгуулахаа

р

хэлэлцэж байна

Тоттори муж

Аялал жуулчлалын салбар дахь хамтын ажиллагаа

байхгүй. Гэхдээ Тоттори мужийн аялал жуулчлалын

мэдээллийг Монгол хэл дээр цахимаар

түгээдэг

Тоттори мужийн аялал жуулчлалын талаарх

мэдээлэл бүхий товхимлыг Монгол хэлээр энэ

жилдээ багтаан  гаргахаар төлөвлөж байна
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Өнгөрсөн хугацаанд аялал жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагаа байсан уу гэсэн асуултад “байсан” 

хэмээн хариулсан байгуулга нь 32-оос 8 буюу 25 хувийг эзэлсэн. 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

Зураг 8-4: Аялал жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагаа байх эсэх 

 Дээрх асуултад "байсан" гэж хариулсан орон нутгийн засаг захиргааны тодорхой үйл ажиллагааг дараах 

хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 8-13: Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажилласан жишээ 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргаатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

  Цаашид Монгол улстай аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах төлөвлөгөө байгаа эсэхийг 

тодруулахад судалгаанд хамрагдсан 32 орон нутгийн засаг захиргааны 3 нь "байна" , 3 нь "судална", 22 нь 

"байхгүй" гэж хариулжээ. 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

Зураг 8-5: Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах цаашдын төлөвлөгөө 

25.0% 68.8% 6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Аялал жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагаа 
байх эсэх

байсан байхгүй хариултгүй

Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажилласан жишээ

・Мужийн иргэдээ Монголд зочлуулах, Монголын аялал жуулчлалын холбооны багийг хүлээн

авах,аялал жуулчлалыг дэмжих төсөв [Шизүока муж]

・Хотын иргэдийн аяллын багийг Монголд айлчлуулах, дунд сургуулийн сурагчдын гадаадад

хийх танилцах сургалтыг Монголд хэрэгжүүлэх [Шизүока мужийн Изүнокүни хот]

・  Хотын иргэдийн аяллын багийг Монголд аялуулах, [Шизүока мужийн Яйзү хот]

・  “Тал нутгийн Монгол” олон улсын марафон гүйлтийн тэмцээнд оролцох аялал

(төрөлх хотдоо татвар төлсний урамшуулал бэлэг) [Осака мужийн Изүмисано хот]

・ Такашима Монгол Тосгон (2016 онд хаагдсан) [Нагасаки мужийн Мацүүра хот]

・ Соёлын солилцоо (Монголын дуу бүжгийн чуулгын концерт)

・Спортын солилцоо (Япон, Монголын өсвөр үеийнхний бейсболын тэмцээнийг Японд болон

Монголд зохион байгуулагддаг) [Токүшима дахь Өргөмжит консулын газар]

・  Асахикава мужийн Аялал жуулчлалын элчин сайдаар монгол хүнийг томилсон [Хоккайдо

мужийн Асахикава хот]

・  Тоттори мужийн аялал жуулчлалын мэдээллийг Монгол хэл дээр цахимаар түгээдэг

[Тоттори муж]

9.4% 9.4% 68.8% 6.3% 6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах 
цаашдын төлөвлөгөө

байна, үргэлжлүүлнэ судална байхгүй бусад хариултгүй
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Дээрх асуултад "байна, үргэлжлүүлнэ" эсвэл "судална" гэж хариулсан орон нутгийн засаг захиргааны 

(болон "Бусад" гэсэн ангилалаас Тоттори муж, Саппоро хотын) төлөвлөгөөний агуулгыг дараах хүснэгтэд 

харуулав. 

Хүснэгт 8-14: Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах цаашдын төлөвлөгөөний агуулга 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

<Монголд аялаад ирсэн хүмүүсийн санал сэтгэгдэл, зөвлөгөө> 

"Солилцоо, хамтын үйл ажиллагааны хүрээнд Монгол улсад зочилж аялахад төрсөн сэтгэгдэл, тулгарсан 

бэрхшээл, сайжруулбал зохих зүйл юу вэ" гэсэн асуултын хариултыг ангилан цэгцэлж, дараах хүснэгтээр 

харуулж байна (хэд хэдэн хариулт) 

Хүснэгт 8-15: Монголд аялаад ирсэн хүмүүсийн санал сэтгэгдэл, зөвлөгөө (ялангуяа аялал жуулчлалын 

тухайд) 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах цаашдын төлөвлөгөөний агуулга

・Мужийн иргэдээ Монголд зочлуулах, Монголын аялал жуулчлалын холбооны багийг хүлээн

авах, аялал жуулчлалыг дэмжих төсвөө үргэлжлүүлэх [Шизүока муж]

・Хотын иргэдийн аяллын багийг Монголд айлчлуулах, дунд сургуулийн сурагчдын гадаадад

хийх танилцах сургалтыг Монголд хийх уламжлалт ажлуудаа үргэлжлүүлэх [Шизүока мужийн

Изүнокүни хот]

・ Ахлах сургууль, коллежийн оюутнуудад зориулсан суралцах аялал зохион байгуулахаар

хэлэлцэж байна. [Хоккайдо мужийн Такикава хот]

・ Мужийн болон хотын хамтарсан танилцах аялал, Шикокүгийн дөрвөн мужийн хамтарсан

аялал жуулчлалыг төлөвлөж байна [Токүшима дахь Өргөмжит консулын газар]

・  <Дэлхийн өвлийн хотын дарга нарын холбоо> ны Аялал жуулчлалын бодлогын судалгааны

группийг бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна [Хоккайдо мужийн Саппоро хот]

・ Тоттори мужийн аялал жуулчлалын талаарх мэдээлэл бүхий товхимлыг Монгол хэлээр

гаргахаар төлөвлөж байна [Тоттори муж]

・ Үлэг гүрвэлийн чулуужсан олдворыг хайх аяллын хөтөлбөр төлөвлөх талаар хэлэлцэхийг

санал болгож байна [Хоккайдо мужийн Мүкава хот ]

・ Цаашдын төлөвлөгөөг хэлэлцэх шатандаа явж байна  [Нийгата мужийн Цүбамэ хот,

Ибараки мужийн Намэгата хот]

Салбар Агуулга
Хариултын

тоо

Автозам муу（орон нутаг） 5

Замын түгжрэл их（UB） 3

Агаарын тээвэр хангалтгүй бөгөөд үнэтэй 3

Агаарын бохирдол（UB） 3

Зам тээвэр муу, цаг их зарцуулдаг（орон нутаг） 2

Олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудалд ихээхэн

найдвар тавьж байна
1

Бие засах газрыг сайжруулж хөгжүүлэх 4

Аялал жуулчлалын байгууламж цөөн 1

Аялал жуулчлалын байгууламжид стандарт тогтоох,

стандартад нийцүүлэн тохижуулах
1

Wi-Fi интернэт орчныг бүрдүүлэх 1

Бэлэг дурсгалын зүйлсийн борлуулалтыг сайжруулах

 (байрлах, хоноглох газрын бэлэг дурсгалын дэлгүүрүүд)
1

Үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах ( Нисэх онгоцны бууд

лын үйлчилгээний  ажилтнуудыг чанаржуулах ）
2

Аюулгүй байдал, эрсдлийн менежмент (орон нутаг) 2

Аялал жуулчлалын үйлчилгээний  цэг байгуулах 1

Туршлагатай  хөтөч бэлтгэх 1

Орчуулагч бэлтгэх 1

Аялал жуулчлалын даатгал бий болгох 1

Уур амьсгалын ялгаатай байдал, хүйтэн, тоосорхог 2

Хоол хүнс, эрүүл ахуйн талын ялгаатай байдал, эрүүл

мэнддээ анхаарах хэрэгтэй байдаг
2

Бусад жуулчдын боловсон бус зан авир 1

Хүн хоорондын харилцаа болон соёл, боловсролын ялгаа 1

Хүрээлэн буй орчин/

Дэд бүтэц

Аялал жуулчлалын

нөөц

Үйлчилгээ,мэдээлэл

Бусад
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Японы орон нутгийн засаг захиргааны солилцоо, хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол улсад айлчлах 

үедээ дэд бүтэц тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар сэтгэл ханамжгүй байсан нь судалгаагаар гарчээ. 

Тэд авто зам муу, замын түгжрэл их, агаарын тээвэр хангалтгүй бөгөөд үнэтэй, бие засах газар хөгжөөгүй 

байсан гэх зэргээр хариулсан байна. 

<Харилцаа, хамтын ажиллагаа нь Монголд зорчих жуулчид нэмэхэд нөлөөлсөн эсэх> 

"Монгол улстай хамтран ажилладаг болсноос хойш Монгол руу явах жуулчдын тоо өссөн эсэх, аялал 

жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагаа эергээр нөлөөлсөн эсэх" талаар асуухад ихэнх орон нутгийн засаг 

захиргаа "Мэдэхгүй" эсвэл "Онцын нөлөө байхгүй" гэж хариулсан байна. Тодорхой хариулт өгсөн гурван 

орон нутгийн засаг захиргааны хариулт дараах байдалтай байна. 

Хүснэгт 8-16: Хамтын ажиллагаа нь аялал жуулчлалын салбарт нөлөө үзүүлсэн эсэх 

 
Эх сурвалж: Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийсэн ярилцлага, асуулгад өгсөн хариулт 

Шизүока муж "Ихээр нөлөөлсөн" гэж хариулжээ. Хамтын ажиллагаа эхэлснээс үүдэн жил бүр захиалгат 

нислэг үйлдэж, Шизүока мужийн төлөөлөгчид Монголд айлчилж байна. Шизүока мужийн санаачилгаар 

тус мужийн Изүнокүни, Яйзү болон бусад хотуудаас Монголтой харилцан айлчилж, хамтын ажиллагаа нь 

өргөжиж байгаа юм. 

8.5 Хамтын ажиллагааны талаар санал дэвшүүлэхэд анхаарах зүйлс 

(1) Хүн хоорондын харилцаа, итгэлцэл чухал 

Харилцаа, хамтын ажиллагааг цаашид хөгжүүлэхэд, монгол хэлний орчуулгын чадвартай боловсон хүчин 

бэлтгэх, Монгол талаас хамтын ажиллагааг хариуцах ажилтны тогтвортой байдал чухал гэдгийг орон 

нутгийн засаг захиргааны олон байгууллагууд онцолж байна. Хүн хоорондын харилцаа, итгэлцэл нь 

хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх, хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэдэг нь судалгаагаар нотлогдож 

байгаа болно. Монгол гаралтай ажилтан болон Монголоос томилогдон ирсэн гадаад харилцааны ажилтан 

(CIR) ажиллаж байгаа орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын хамтын ажиллагаа нь харьцангуй сайн 

явагдаж байна (Тоттори муж, Шизүока муж, Мияконожо хот, Изүмисано хот, Яйзү хот, Изүнокүни хот г.м). 

(2) "Ковид-19" халдварт өвчний цар тахлын улмаас “Хост таун” хотуудын харилцаа зогссон 

2020 онд "Ковид-19" халдварт өвчний цар тахлын улмаас харилцан айлчлал хийх боломжгүй болсон. 

Ялангуяа Токио 2020 олимп, паралимпод оролцох Монголын тамирчдын урьдчилсан бэлтгэлийг хийлгэж, 

үүнийг эхлэл болгон хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байсан “Хост таун” хотуудын хувьд 

харилцаа, хамтын ажиллагаа бараг зогссон. Монголын тамирчид Японд ирж бэлтгэл хийх нь хотын 

иргэдтэй харьцах, нөхөрлөх чухал боломж байсан бөгөөд үүнгүйгээр харилцаа, хамтын ажиллагаа 

өрнүүлэхэд бэрхшээлтэй. Энэхүү судалгааг хийж байсан үед буюу 2021 оны 3-р сарын 20-нд Токио 2020 

олимп, паралимп үзэх зорилготой гадаадын жуулчидыг хүлээж авахгүй гэдгийг албан ёсоор шийдсэн 

бөгөөд “Хост таун хөтөлбөрийн удирдамж”-ийн 1-р зүйлд заасан "Токио 2020 олимп, паралимпын наадмыг 

зохион байгуулснаар олон тамирчид, үзэгчид зочлон ирэх ба үүнийг эхлэл болгон, орон нутгийн засаг 

Япон Улсын орон

нутгийн засаг

захиргааны

байгууллага/

Консулын газар

Монголын аялал жуулчлалд орон нутаг

хоорондын хамтын ажиллагааны

үзүүлсэн нөлөө

Шизүока муж Ихээр нөлөөлсөн.

Тоттори муж

Төв аймгаас ирсэн хүүхэд, залуучуудыг хүлээн авч байрлуулж

байсан Япон айлын гэр бүл Монголд зочилсон жишээ байгаа. Мөн

мужийн орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагат гадаад

харилцааны Монгол ажилтан томилсон зэрэг Монгол Улстай явуулж

буй харилцаа, хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлсээр байна. Цаашид

аялал жуулчлалын салбар дахь хамтын ажиллагаагаа

өргөжүүлэхийг хичээнэ

Фүкүока дахь

Өргөмжит консулын газар

Монголд очих жуулчдын тоо нэмэгдэнэ гэж бодож байна.

Итгэлтэйгээр танилцуулж болох найдвартай Монголын аялал

жуулчлалын компани олширвол өрсөлдөөн бий болж харилцаа,

үйлчилгээ сайжрах байх гэж найдаж байна
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захиргааны байгууллага болон наадамд оролцогч улс орон, бүс нутаг хооронд иргэд, эдийн засаг, соёлын 

харилцаа, солилцоог хөгжүүлэхийн зэрэгцээ, орон нутгийг сэргээн хөгжүүлнэ" гэсэн зорилт бодит биеллээ 

олох боломжгүй болсон. Судалгаа хийсний дараа буюу 2021 оны 5-р сараас хойш төлөвлөгдөж байсан 

Монголын тамирчдыг “Хост таун” хотуудад хүлээн авч бэлтгэл хийлгэх үйл ажиллагааны ихэнх нь 

цуцлагдсан (Ибараки мужийн Сакүрагава хот, Широсато хот, Аомори мужийн Имабэцү хот, Шизүока 

мужийн Изүнокүни хот, Айчи мужийн Оказаки хот, Нийгата мужийн Цүбамэ хот, Осака мужийн 

Изүмисано хот г.м). 

(3) Олимп, паралимпоос үл хамааран харилцаагаа хөгжүүлэх хүсэлттэй орон нутаг бас байна 

Судалгааны зорилтот бүс нутаг болох Монголын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага болон 

Японы орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах 

ирээдүйн боломжийн тухайд, тэдний идэвх санаачилга, хүсэл эрмэлзэл чухал хүчин зүйл юм. “Хост таун”  

хөтөлбөрт хамрагдахаас өмнө Монголын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай харилцаж байсан 

Японы орон нутгийн засаг захиргааны хувьд олимп, паралимпоос үл хамааран хамтын ажиллагаагаа 

үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна (Яхико тосгон, Шизүока муж, Тоттори 

муж, Изүмисано хот, Сакү хот гэх мэт). “Хост таун” хотууд олимп, паралимпын дараа хамтын ажиллагаагаа 

үргэлжлүүлэх төсвийг хэрхэн яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг асуудал тулгамдаж буй нь судалгаанд оролцсон хэд 

хэдэн орон нутгийн засаг захиргааны хариултаас харагдаж байна. Хамтын ажиллагааны тухай санал 

боловсруулж дэвшүүлэхэд, Монголын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хийх гэж буй хамтын 

ажллагаанд Японы орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас чухал ач холбогдол өгөх нь зайлшгүй 

шаардлагатай. 

(4) Хоёр улсын орон нутаг хоорондын харилцаа, солилцооны үйл ажиллагаа нь аялал жуулчлалын 

салбар дахь хамтын ажиллагаа болж хөгжөөгүй байна  

Дээрх нөхцөл байдалд үндэслэн аялал жуулчлалын салбарын хамтын ажиллагааны талаар санал 

боловсруулахдаа “Хост таун” хөтөлбөрт хамрагдахаас өмнө, угаас хамтын ажиллагааг хөгжүүлж ирсэн 

орон нутаг болон “Хост таун” хөтөлбөрт хамрагдаж хамтын ажиллагаагаа эхлүүлэн, цаашид ч хамтын 

ажиллагаагаа хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэл, идэвх санаачилгатай орон нутгийн засаг захиргаанд тулгуурлан 

санал боловсруулах нь зохимжтой гэж үзэж байна. Гэхдээ олон жилийн харилцааны туршлагатай орон 

нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын солилцооны үйл ажиллагаа нь тэр бүр аялал жуулчлалын 

салбарын хамтын ажиллагаа болж хөгжөөгүй байна. Цаашид ч энэ чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа 

хөгжүүлэх орон нутгийн засаг захиргаа цөөн байгаагаас үзэхэд, богино хугацаанд хэрэгжүүлэх үр дүнтэй 

хамтын ажиллагааны санал дэвшүүлэхэд тун хэцүү юм.  

Японы орон нутагтай харилцаж ирсэн хамгийн арвин туршлагатай Улаанбаатар хотын Аялал жуулчлалын 

газрын Бодлогын хэлтсийн даргаас авсан ярилцлагаар (2021 оны 6-р сарын 4) “Аялал жуулчлалын салбарт 

Японы орон нутагтай хамтран ажиллаж байсан уу?” гэсэн асуултад тодорхой орон нутгийн засаг 

захиргааны нэр дурьдагдаагүй. БНСУ-ын Жежу арлаас гаралтай “Олле” хэмээх явган аяллын маршрутыг 

боловсруулж аялах арга хэмжээг Улаанбаатар хотод зохион байгуулж байсан бөгөөд “Кюүшүү олле” 

“Мияаги олле”-тэй адил арга хэмжээ гэж үздэг хэмээсэн. Гэхдээ хамтран ажиллагч нь БНСУ-ын КОЙКА

（Korea International Cooperation Agency）болон Жежу хотын Аялал жуулчлалын газар юм. 2019 онд зохион 

байгуулсан арга хэмжээнд БНСУ-аас 70-аад жуулчид оролцсон боловч Японы Мияаги муж, Кюүшүү 

бүсээс оролцож, хамтран ажилласан тохиолдол байгаагүй. 

(5) Олон засаг захиргааны байгууллагаас хүүхэд залуучуудын солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг  

Нэлээд хэдэн орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага (Тоттори муж, Мияконожо хот, Сакү хот, 

Изүмисано хот, Изүнокүни хот, Яйзү хот, Яхико тосгон гэх мэт) хүүхэд, залуучуудын (дунд, ахлах ангийн 

сурагчдыг оролцуулаад) харилцан айлчлалыг тогтмол хэрэгжүүлж байна. Монголд айлчлаад ирсэн дунд 

сургуулийн сурагчдын сэтгэгдэл нийтлэгдэж байгаа бөгөөд “Энэхүү Монголоор аялах ховор завшаан 

тохиолдсныг мартахгүйгээр өдөр тутмын аж амьдралаа өнгөрүүлэх бодолтой”, “Монголоос Японыг 

гадаадын орноос харах харцтай болсон. Монголд очсон нь үнэхээр сайхан туршлага болсон”, “Монголд 

очсон туршлагаа ашиглан цаашид янз бүрийн зүйлд идэвхтэй оролцох бодолтой”, “Монголд очоод хэл 

нэвтрэхгүй ч сэтгэлээр ойлголцож болно гэдгийг сурсан”, “Өөрийн дээдлэх үнэт зүйлийн цар хүрээ тэлсэн”, 

“Өөрийн нүдээр харж, үнэртэж, чимээ сонсож, хоолыг нь идэж, гар хүрэх гэсэн туршлага надад нандин 

эрдэнэ болно” гэх зэргээр харилцан айлчлал нь тухайн хүүхдийн боловсрол, хүмүүжилд чухал ач 
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холбогдолтой гэдгийг харуулж байна. Хойч үеийг үүрч явах хүүхдүүдийн солилцоо нь урт хугацаанд орон 

нутгийн тогтвортой хамтын ажиллагаанд хувь нэмэр оруулна хэмээн найдаж байна. 

8.6 Японы орон нутгийн засаг захиргаа болон судалгааны зорилтот бүс дахь олон нийтийн хамтын 

ажиллагааны санал 

Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт тулгамдаж буй зарим асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 6 -р 

бүлэгт санал болгосон төсөлтэй уялдуулан орон нутгийн хамтын ажиллагааны саналыг дэвшүүлж, улмаар 

цаашид хэрэгжүүлэх боломжийн талаар судлахад хувь нэмэр оруулахыг хүсч байна. Түүнчлэн аялал 

жуулчлалын тогтвортой хөгжлийг тусгал болгосон үзэл баримтлалаар санал болгож буй нь 9 -р бүлэгт 

тайлбарлах “Монгол дахь Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн чуулга уулзалт” 

санаачилга юм. “Монгол дахь Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн чуулга уулзалт” 
санаачилга нь Японы орон нутгийн засаг захиргаанаас хэрэгжүүлэх хүүхэд залуучуудыг Монгол улсад 

илгээх төслийн ач холбогдлыг ард иргэдэд ойлгуулж, түүнд оролцох хүсэлтэй хүмүүсийн тоог 

нэмэгдүүлэхэд концепц болгож ашиглах боломжтой. Харилцаа солилцооны арга хэмжээг хамтын 

ажиллагааны төсөл болгон хөгжүүлэхэд удаан хугацаанд үйл ажиллагааны туршлагаа хуримтлуулах 

шаардлагатай байна. “Монгол дахь Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн чуулга уулзалт” 

санаачилгын зорилго нь судалгааны зорилтот бүс дахь ард иргэд үүнийг хүлээн авч, тасралтгүй үйл 

ажиллагаа үргэлжлүүлэн явуулах замаар аялал жуулчлалын урт хугацааны тогтвортой хөгжилд хүргэхэд 

оршино. 

<Санал болгосон төсөлтэй уялдуулсан орон нутгийн хамтын ажиллагааны санал> 

(1) “Говийн бүсийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх загвар төсөл”-тэй уялдуулсан орон нутгийн хамтын 

ажиллагаа 

Тус төсөл нь Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийг зорилтот бүс болгож байна. Японд 

Шизүока муж нь Дорноговь аймагтай өргөн цар хүрээтэй хамтын ажиллагааны туршлагатай бөгөөд 

Дорноговь аймагтай харилцаа тогтоосны 10 жилийн ой тохиож буй 2021 оныг "Шизүока монгол жил" 

хэмээн зарлаж, төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Цаашид ч үргэлжлүүлэн хамтран 

ажиллах найдлагатай. Өнгөрсөн хугацаанд "Өвсний үндэс техникийн хамтын ажиллагааны төсөл" -ийн 

хүрээнд "Ус ариутгах татуургын менежментийн чадавхийг сайжруулах төсөл" -ийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд 

ус, бохирын инженерүүдийг илгээж, байгаль орчны боловсролын байдалтай танилцаж байсан туршлагатай. 

Санал болгож буй төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд Японд сургалт, танилцах аялал хийхээр төлөвлөж 

байгаа бөгөөд тухайн үед, жишээлбэл Шизүока мужид очиж, аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалах арга 

зам, гол авто зам дагуу байгууагдсан үйлчилээний цогцолбор болон бусад байгууллагатай танилцаж, 

сурталчилгаа, маркетинг, арга хэмжээ төлөвлөж зохион байгуулах, жуулчны газрын зураг боловсруулах 

зэрэг ноу-хау эзэмшүүлэхэд хамтран ажиллах боломжтой хэмээн үзэж байна. 

(2) "Монголын үндэсний үлэг гүрвэлийн музей" байгуулах төслийн бэлтгэл ажилтай холбоотой орон 

нутгийн хамтын ажиллагаа 

Хоккайдо мужийн Мүкава хот "Үлэг гүрвэлийг ашигласан хотын хөгжил" бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа 

бөгөөд 2020 оны 9-р сард ШУА-ийн Палеонтологийн хүрээлэнтэй хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг 

зурсан. 2019 онд Токио хот дахь Үндэсний шинжлэх ухааны музейд зохион байгуулагдан олон үзэгчдийг 

татсан "Dinosaur Expo 2019" үзэсгэлэнд "Мүкава Луу (kamuysaurus japonicus)" -ийн сэргээсэн араг яс 

(хуулбар) дэлгэгдсэн. Үүнийг бүтээсэн Gobi Support Japan ХХК нь Монголын үлэг гүрвэлтэй холбоотой 

бизнест гүнзгий оролцдог бөгөөд 2017 оноос Мүкава хотод урлангаа байгуулан ажиллуулж байгаа. Мүкава 

хот нь 2018 оноос эхлэн "MUKAWA Dinosaur Adventure" чулуужсан яс малтлага хийх туршилтын аялал 

төлөвлөж зохион байгуулж байгаа зэрэг үлэг гүрвэлийг аялал жуулчлалын нөөц болгон жуулчдыг татах 

зорилгоор ашиглаж ирсэн. Монгол улстай үлэг гүрвэлийн чулуужсан ясын судалгааны сэдвээр эрдэм 

шинжилгээний солилцоо хийж байгаа бөгөөд хувийн хэвшлийг оролцуулан орон нутгийн хөгжлийг 

эрчимжүүлэх талаар идэвхтэй ажиллаж байна. Нэмж дурдахад Японы үлэг гүрвэлийн судалгаа нь өргөн 

цар хүрээ, сүлжээтэй байдаг. Японы Палеонтологийн Нийгэмлэгийн 2021 оны ээлжит эрдэм 

шинжилгээний бага хурлыг 2021 оны 7-р сарын 2-оос 4-ний хооронд Окаяма Шинжлэх Ухааны Их 

Сургуулиас удирдан онлайнаар зохион байгууласан бөгөөд "Монгол үлэг гүрвэлийн судалгааны фронт" 

гэсэн сэдвээр симпозиум зохион байгууллагдан Монгол улсын ШУА-н Палеонтологийн хүрээлэнгээс 

судлаачид оролцсон. Монгол улсад үлэг гүрвэлийн музейг байгуулахад Японы үлэг гүрвэл судлаачдын 
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сүлжээ хамтран ажиллах найдлагатай. 

(3) Аялал жуулчлалын асуудлыг хариуцсан төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалттай уялдуулсан 

орон нутгийн хамтын ажиллагаа 

Төслийн саналд дурьдсанчлан, Монгол улсын холбогдох яам, агентлагууд болон судалгааны зорилтот бүс 

дэх аялал жуулчлалын асуудлыг хариуцсан төрийн албан хаагчдыг Япон улсад урьж сургалтад 

хамруулахад Монгол улстай харилцаа тогтоосон Японы орон нутгийн засаг захиргаанд зочлох нь 

тулгамдсан асуудлуудыг харилцан ойлголцоход ач холбогдолтой юм. Мөн Токиогийн олимп, паралимпийн 

дараа солилцооны үйл ажиллагаа нь тодорхойгүй байгаа “Хост таун” хотын захиргаанд солилцоо хийх 

шинэ боломж олгоход нөлөө үзүүлнэ гэж бодож байна. Түүнчлэн хүйтэн бүс нутгийн аялал жуулчлалын 

дэвшилтэт бүс болох Хоккайдод зочлох нь өвлийн улиралд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогыг 

боловсруулахад хувь нэмэр оруулна гэж найдаж байна. 

<“Монгол дахь Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн чуулга уулзалт” санаачилгатай 

уялдуулсан орон нутгийн хамтын ажиллагааны санал> 

(1) “Эх Дэлхий Хүүхдийн Хотхон”-ы ой бий болгохтой холбоотой орон нутгийн хамтын ажиллагаа 

Хүүхдүүдэд эх дэлхийн байгаль орчныг хайрлан хамгаалах дадал зуршил бий болгоход чиглэсэн 

ойжуулах ажлын хүрээнд Японы орон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас Монголд айлчлах 

хүүхдүүдийг мод тарих аянд оролцохыг уриална. Хэрэгжүүлэх арга хэлбэрийн хувьд, тухайлбал 

судалгааны зорилтот бүс болох Өмнөговь аймгийн “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хэтийн зорилт 2019-

2029”-д Даланзадгад хотын Даланзадгай цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх төлөвлөгөө тусгагдсан бөгөөд 

энэхүү төлөвлөгөөтэй хамтран ажиллах боломжтой. Тус аймгаас төсөвлөн, хэрэгжүүлэх байгууллага нь 

нутгийн иргэдийн зохион байгуулалттай ТББ бөгөөд иргэдтэй хамтран ажиллах эрэлт хэрэгцээ ч байна. 

Японы орон нутгийн засаг захиргаанаас Өмнөговь аймагт хүүхдүүдийг илгээсэн жишээ байдаггүй тул 

урьдчилан тус аймагт хүлээж авах тогтолцоо бий болгох шаардлагатай юм. 

(2) Монгол дахь Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн чуулга уулзалтыг зохион 

байгуулахтай холбоотой орон нутгийн хамтын ажиллагаа 

Японы орон нутгийн олон засаг захиргаанаас хэрэгжүүлж буй бага дунд, ахлах ангийн сурагчдыг 

оролцуулсан хүүхэд, залуучуудын харилцан айлчлал, гадаад дахь сургалтын төслүүдийг илүү утга 

өгөөжтэй болгох үүднээс “Монгол дахь Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн чуулга 

уулзалт"-ыг зохион байгуулахтай уялдуулахыг санал болгож байна. Хоёр улсад зохион байгуулах хорооны 

бүтцийг бий болгосноор солилцоо, хамтын ажиллагаанд оролцох хүний нөөцийн бааз суурийг 

өргөжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна гэж найдаж байна. 

(3) Олон улсын сурагчдын аяллын солилцоог дэмжих 

Орон нутгийн засаг захиргаанаас явуулж буй хүүхэд, залуучуудыг харилцан айлчлал, солилцоог 

хөгжүүлэх замаар Монгол улсад сурагчдын аялал хийх боломжийг эрэлхийлнэ. Үүний тулд “Эх Дэлхий 

Хүүхдийн Хотхон”-ы ой байгуулах аян (мод тарих) болон Монгол дахь Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн 

төлөө хүүхдүүдийн чуулга уулзалттай уялдуулна. Энэхүү солилцооны үйл ажиллагааг хувийн хэвшил, 

ТББ-тай хамтран ажиллах боломж болгон ашиглаж, Монголын дунд сургуулийн сурагчдыг Японы орон 

нутгийн засаг захиргаанд хүлээн авахаар болбол энэ нь харилцан өгөөжтэй солилцооны үйл ажиллагаа 

болж, аялал жуулчлалыг дамжуулан орон нутгийг хөгжүүлэх шинэ загвар болох боломжтой хэмээн үзэж 

байна.  
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9-р бүлэг Кoвид-19 цар тахлын дараах үеийн аялал жуулчлалын салбарын дүн 

шинжилгээ, зөвлөмж 

9.1 Кoвид-19 цар тахлын дараах Дэлхийн аялал жуулчлалын хэтийн төлөв 

Кoвид-19 цар тахлын дэлхийн аялал жуулчлалд үзүүлэх нөлөө нь зөвхөн эдийн засаг төдийгүй, 

хүмүүсийн амьдралын хэв маяг, хоорондын харилцаанд хүртэл өөрчлөлт авчирч байна. Хүн төрөлхтөнд 

хэдэн зуун жилд нэг удаа тохиолдох асар их өөрчлөлтийн энэ үед, аялал жуулчлалыг ч дахин үнэлж дүгнэх 

хэрэгтэй болж байна. Дэлхийн аялал жуулчлалын мэргэжилтнүүд Кoвид-19 цар тахлын дараах аялал 

жуулчлалд томоохон өөрчлөлт гарна хэмээн таамаглаж байгаа. Мэргэжилтнүүдийн зарим нь харьцангуй 

эерэг өөрчлөлтүүд гарна гэж таамаглаж байхад энэ салбарыг тэр чигээрээ хувиран өөрчлөгдөнө гэж 

таамаглах мэргэжилтэн ч байгаа юм. Мэргэжилтнүүдийн дэвшүүлж буй таамагт нийтлэг байгаа зүйл бол 

(1) Дэлхий даяарших үйл явц хэзээ ч зогсохгүй, хүний төрөлхтний сониуч зан чанар ч хэзээ ч арилахгүй 

тул аялал жуулчлал цаашид ч эрчимтэй хөгжинө гэдгийг онцлонгоо 2) Кoвид-19 цар тахлын нөлөөгөөр 

аялал жуулчлалын нөхцөл байдал үндсээрээ өөрчлөгдсөн тул, цоо шинэ хэлбэрээр хөгжих болно гэж байгаа 

юм.57 Кoвид-19 цар тахлын улмаас хүмүүс удаан хугацаагаар аялах, хоорондоо хэт ойртох, бөөгнөрөл 

үүсгэх зэрэг нь хязгаарлагдах болж, эрүүл мэнд, эмнэлэг, эмчилгээг урьд өмнөхөөсөө илүү сонирхох болсон 

гэж мэргэжилтнүүд онцолж байгаа юм. Иймээс, Кoвид-19 цар тахлын дараах аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэхдээ доорх зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. 

① Тав тух, аюулгүй байдлыг хангахгүй бол өндөр настай жуулчдыг нэмэгдүүлэхэд хэцүү болно. Ялангуяа, 

халдварт өвчний тархалт намжаагүй байгаа улс орнууд болон халдвар хамгааллын зохих арга хэмжээ 

авахгүй байгаа орнуудыг зорих газар болгон сонгохгүй байх магадлалтай. 

② Сүүлийн жилүүдэд алдартай аялал жуулчлалын газруудад жуулчид хэт их зорчсоноос ачаалал нь 

хэтэрч байсан. Цар тахлаас шалтгаалж хэт бөөгнөрлөөс зайлсхийх үүднээс алдартай газруудыг зорих 

жуулчдын тоо буурч магадгүй юм. 

③ Ихэнх орны иргэд цаашдаа гадаад улс руу аялах бус дотоодын ойрхон, аюулгүй аяллыг сонгох хандлага 

түлхүү байна. 

④ Олон газрыг тойрдог хөдөлгөөнт аялал хийхээсээ илүү нэг газар тайван амрах, ресорт амралтын 

газрын (эсвэл тусгай сэдэвтэй аялал ) аялал нэмэгдэх хандлагатай байна. 

⑤ Кoвид-19 цар тахлын дараа зах зээлийн өрсөлдөөн ширүүсэх төлөвтэй байгаа тул одоогоос эхлэн 

бэлтгэл ажлыг хангаж, гадаадын жуулчдыг хүлээн авах аялал жуулчлалын орчныг сэргээн хөгжүүлэх 

төлөвлөгөөг гаргах шаардлагатай байна. 

9.2 Монголын аялал жуулчлалын хэтийн төлөв 

1) Гадаадын жуулчдын тооны өөрчлөлт, цаашдын таамаглал 

2015-2019 онд Монгол орныг зорих гадаадын жуулчдын тоо тогтвортойгоор өсөж байсан боловч 2020 онд 

Ковид-19 халдварт цар тахлын нөлөөгөөр 2019 оны жуулчдын тооны аравны нэг болтлоо огцом буурсан 

байна. Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллага (UNWTO)-ын COVID-19 RESPONSE-ooс харахад 2020 

онд жуулчдын тоо хамгийн их буурсан улс бол Монгол улс бөгөөд 2019 онтой харьцуулахад 89 хувиар 

буурчээ (Эх сурвалж: UNTWO Tourism Dashboard). ЭЗХАХБ -аас гаргасан таамаглалаас харахад дэлхийн 

жуулчдын тоо 2019 оны түвшинд хүрж эргэн сэргэх нь хамгийн хурдандаа 2024 оноос хойш байх төлөвтэй 

байна.Тиймээс 2025 оноос хойших жуулчдын тоог 2015-2019 оны жуулчдын тооны дундаж өсөлтийг 

ашиглан туршилтын тооцоо хийж үзсэн бөгөөд үр дүнг доорх хүснэгтэд харуулж байна. 
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Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хорооны статистик мэдээлэлд үндэслэн судалгааны баг боловсруулав 

Зураг 9-1: Гадаадын жуулчдын тооны өөрчлөлт болон 2030 он хүртэлх таамаглал 

Кoвид-19 цар тахлын өмнөх 2015-2019 онуудад гадаадын жуулчдын тоо жилд дунджаар 10.5%-иар өсөж 

байжээ. Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллага (UNWTO) нь дэлхийн аялал жуулчлал 2019 оны түвшинд 

хүрч эргэж сэргэтэл дор хаяж 4 жил шаардагдана хэмээн үзэж байгаа болно. Дэлхий даяараа эрүүл мэнддээ 

санаа зовних хандлагатай болсон энэ цаг үед Кoвид-19 цар тахал анх дэлгэрсэн орны хажууд байдаг, 

эмнэлэг, эмчилгээний чанар тийм ч өндөр биш Монгол улсын хувьд илүү их цаг хугацаа шаардагдаж ч 

магадгүй. Кoвид-19 цар тахлын нөлөө нь 2008 оны дэлхийн эдийн засгийн хямралаас хамаагүй илүү ноцтой 

юм. Дэлхий даяар аялал жуулчлалын салбарын үйл ажиллагаа зогсоод байгаа энэ үед, цар тахлын дараах 

үеийн стратегийг боловсруулж, Монгол орныг хэрхэн яаж жуулчдын сэтгэлийг татахуйц сонирхолтой орон 

болгох вэ гэдгээс Монголын аялал жуулчлалын ирээдүй шалтгаална гэж хэлж болно. 

2) Дотоодын жуулчдын тооны өөрчлөлт 

Монголд сүүлийн жилүүдэд дотоодын жуулчдын тоо хурдацтай нэмэгдэж байгаа юм. Цар тахлын 

нөлөөгөөр дотооддоо аялах хүмүүсийн тоо цаашид ч ихсэх хандлага ажиглагдаж байгаа боловч Монголын 

хувьд арай өөр шалтгаан бас байгаа болно. Статистик, тоо мэдээлэл хангалттай байхгүй болохоор зөвхөн 

гол аялал жуулчлалын газрын тодорхой бүс нутагт аялсан хүний тоогоор тооцоолсон дараах хүснэгтээс, 

сүүлийн жилүүдэд дотоодын жуулчдын тоо хэр эрчимтэй өсөж байгааг харж болно. Кoвид-19 цар тахлын 

халдвар тархалт намжмагц дотоодын жуулчдын тоо цаашид улам нэмэгдэх төлөвтэй байна. 

Хүснэгт 9-1: Судалгааны зорилтот бүс нутаг дахь гол аялал жуулчлалын газрын жуулчдын тооны 

өөрчлөлт 

Аялал жуулчлалын 

газар 

 Харьцуулсан жил, 

ирсэн жуулчдын тоо 

2019 онд ирсэн 

жуулчдын тоо 

Говь Гурвансайхан 

БЦГ 

Гадаадын жуулчид 2015 он 14,982 42,132 

Дотоодын жуулчид 2015 он 5,257 12,955 

Хамарын хийд Гадаадын жуулчид 2013 он 2,500 2,182 

Дотоодын жуулчид 2013 он 40,200 67,838 

Эрдэнэ Зуу Хийд Гадаадын жуулчид 2019 он 27,919 (2020) 326 

Дотоодын жуулчид 2019 он 31,950 (2020) 33,195 
Эх сурвалж: Судалгааны баг 

Аялал жуулчлалын салбарын татварын орлого 2019 онд 570,000 орчим гадаадын жуулчдаас 

ойролцоогоор 7.3 тэрбум төгрөг (2.65 сая орчим ам.доллар) байна. Хэдийгээр 2020 онд 5.2 тэрбум төгрөг 

болж буурсан ч гадаадын жуулчдын тоо 1/10 болж буурсантай харьцуулахад аялал жуулчлалын орлого 

төдийлөн буураагүй байгаагийн гол шалтгаан нь дотоодын жуулчдын тоо эрс нэмэгдсэнтэй холбоотой юм. 

Мөн 2021 оны 4 -р сарын 30 -ны байдлаар 1.4 тэрбум төгрөг байна (Улаанбаатар хотын Аялал жуулчлалын 

бодлогын хэлтсийн даргатай хийсэн ярилцлага). 
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9.3 Кoвид-19 цар тахлын дараах Монголын аялал жуулчлалын дүн шинжилгээ, зөвлөмж 

1) Монголын томоохон зах зээл болон Кoвид-19 цар тахлын дараах үе 

Монголд аялахаар ирдэг гадаадын жуулчдыг улсаар нь авч үзвэл БНХАУ 29.2%, ОХУ 24.6%, БНСУ 17.5% 

байгаа ба энэ 3 улс нийт дүнгийн 71.3%-ийг эзэлж байна.Үүн дээр Японы 4.2%-ийг нэмбэл энэ 4 улс нийт 

дүнгийн 2/3ийг эзлэх юм 58 . Орон нутгийн аялал жуулчлалын агентлагуудын хувьд ашиг өндөртэй, 

ихэнхдээ урт хугацаагаар аялдаг Европын орнууд, АНУ зэрэг орнуудаас ирэх жуулчид нийлээд нийт 

дүнгийн 10% -иас бага байгаа болно. Зах зээлийг тэлэх үүднээс авч үзвэл, хүн амын тоотой нь харьцуулахад 

цөөн тооны жуулчид ирж байгаа Япон болон газарзүйн хувьд ойрхон Зүүн Өмнөд Азийн орнуудаас ирэх 

жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх, урт хугацаагаар аялдаг барууны орнуудаас жуулчдыг татах нь чухал юм.  

Нөгөөтэйгүүр, Монголд ирдэг жуулчдын бараг тал хувь нь 40-өөс дээш насны хүмүүс байдаг ба энэ насны 

жуулчид цар тахлын дараа гадаадын аяллын чиглэлийг сонгохдоо болгоомжтой хандана гэж таамаглаж 

байгаа болно. Ресорт хэлбэрийн аялал жуулчлалын газар ихтэй Зүүн Өмнөд Ази болон Номхон далайн 

орнууд Монгол улсын өрсөлдөгч болох төлөвтэй байгаа юм. Зөв, зохистой мэдээллийг түгээх, хямд үнээр 

үйлчлэх, амар амгалан, аюулгүй байдлыг хангах зэргээр өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэх шаардлагатай юм. 

2) Дотоодын аялал жуулчлалын хөгжил, тулгамдаж буй асуудлууд 

 Кoвид-19 цар тахлын үед ч дотоодын аялал жуулчлал нь эрчимтэй хөгжиж байгаа ба цар тахлын дараа 

улам өргөжих төлөвтэй байна. Монголын дотоодын жуулчид ихэвчлэн аялал жуулчлалын агентлаг 

ашиглахгүйгээр өөрсдөө майхнаа авч аялдаг тул, орон нутгийн эдийн засагт оруулах хувь нэмэр нь тийм ч 

их биш юм. Гэвч өнөөг хүртэл аялж чадаагүй өөрийн орны алдартай дурсгалт газруудаар зочилж, соёл 

уламжлалтайгаа танилцаж буй нь маш их ач холбогдолтой. Дотоодын жуулчдын дийлэнх нь өөрсдөө аяллаа 

зохион байгуулдаг. Үүнд, аялал жуулчлалын агентлагууд ашиг багатай дотоодын жуулчдад зориулсан 

аяллын бүтээгдэхүүн бэлтгэж гаргадаггүй, мөн байгалийн цогцолборт газар, дархан цаазат газарт майхнаа 

барьж хоноглоход зохих ёсоор нь журамлаж зохицуулдаггүй, тухайн орон нутагт тав тухтай, сэтгэл амар 

буудаллах газар байдаггүй гэх мэт олон хүчин зүйл нөлөөлж байна. Дотоодын жуулчид орон нутгийн эдийн 

засагт орлого бага оруулдаг гэдгээс гадна, жуулчдын тоо хурдацтай нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан бие 

засах газрын асуудал болон байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн талаар ч санал гомдол ирж эхэлж 

байна. Нийтийн бие засах газар барих, отоглох цэг, майхан барьж хоноглох газрыг тогтоох зэрэг арга 

хэмжээг нэн даруй авч, гадаад дотоодын жуулчид тав тухтай, аюулгүй аялах боломжтой тогтолцоог 

бүрдүүлэхгүй бол Кoвид-19 цар тахлын дараа аяллын зорих газарт сонгогдох өрсөлдөөнд ялагдах эрсдэлтэй 

юм. 

3) Дэлхийн аялал жуулчлал сэргэх үе болон Монгол улс  

Oxford Economics нь 2024 онд дэлхийн аялал жуулчлал 2019 оны түвшинд хүрч сэргэнэ гэж мэдээлсэн 

боловч энэ нь 2020 оны сүүлээр (Ковид-19 цар тахал тогтворжиж)  дэлхийн аялал жуулчлал аажмаар 

сэргэж эхлэх, 2021 оноос бага багаар сэргэнэ гэж тооцоолсон үр дүн юм. Гэвч Ковид-19 цар тахлын нөхцөл 

байдал 2021 онд ч хүнд хэвээр байна. Ялангуяа Монголд 2021 оны эхэн үеэс халдвар авсан хүмүүсийн тоо 

хурдацтай нэмэгдсэн. Ийм нөхцөл байдлыг харгалзан үзвэл Монголын аялал жуулчлалын салбар сэргэх нь 

бусад орноос ч хожуу байх магадлал өндөр байна. 

4) Монгол дахь “Дэлхийн аялал жуулчлал”-ын хэтийн төлөв 

Харамсалтай нь 2021 оны 7-р сарын байдлаар Монгол улс Ковид -19 цар тахлын халдвар тархалтын 

түвшнээр дэлхийд нэг, хоёрдугаарт бичигдэж байна. Тиймээс хэдийгээр олон улсын шинэ нисэх буудал 

ашиглалтад орсон гэсэн сайн мэдээ байгаа ч цаашид яах нь Монгол улс халдварт өвчнийг дарж чадах 

эсэхээс хамаарч байна. Түүнчлэн Монгол улс дээрх ① - ③ т ямар арга хэмжээ авах нь цар тахлын дараах 

Монголын аялал жуулчлалын хөгжлийн түлхүүр болох юм. Нийслэл Улаанбаатар хотод ажил 

хэргийн аялал жуулчлал болох MICE-ийг хөгжүүлэхээр зорьж байгаа боловч Ковид -19 цар тахлын 

нөлөөгөөр MICE -ийн зохион байгуулах арга хэлбэр ч өөрчлөгдөж, онлайнаар зохиогддог болж байна. Олон 

улсын хамтын ажиллагаанд хувь нэмэр оруулах, зохион байгуулагч оронд эдийн засгийн үр ашигтай гэх 
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мэтийн MICE -г зохион байгуулах ач холбогдол алдагдахад хүрээд байгаа юм. 

Ковид -19 цар тахлын халдварын нөхцөл байдалд үндэслэн Монголын аялал жуулчлалын тав тух, 

аюулгүй байдал, хил гаалиар нэвтрэх талаарх мэдээлэл гэх мэтийг гадаадын аялал жуулчлалын 

агентлагуудад цаг алдалгүй түгээх хэрэгтэй байгаа юм. Тэрчлэн Монголын аялал жуулчлалын талаар 

төсөөлөл өгөх мэдээллийг цацах зэрэг ажлыг өрнүүлэх, хилийн орох гарах хориг тавигдсан үед аялал 

жуулчлалын агентлаг, агаарын тээврийн компаниудтай хамтарсан сурталчилгааг хийх, аялал жуулчлалын 

агентлаг, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар гадаадын жуулчдын тоог 

нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. 

9.4 Ковид -19 цар тахлын дараах үед чиглэсэн зөвлөмж 

1) Ковид -19 цар тахлын дараах аялал жуулчлалын салбарыг сэргээх, аялал жуулчлалын салбарт 

ажиллагсдыг дэмжих тогтолцоог бүрдүүлэх 

Аялал жуулчлалын салбар нь Монгол улсын ДНБ -ий 6 -аас дээш хувийг (2019 он) бүрдүүлж буй учраас 

Засгийн газраас тогтоосон эдийн засгийн гурван тулгуур болж хөгжих магадлал өндөр юм. Гэвч нөгөө 

талаасаа Ковид -19 цар тахал мэт нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд хамгийн ихээр эдийн засгийн хохирол 

амсах салбаруудын нэг юм. Ажилгүй болсон 80,000 гаруй хүн, үйлчлүүлэгчээ алдсан зочид буудлууд, сул 

зогсож байгаа хөтөч, хэлмэрч зэрэг хүмүүст төрөөс үзүүлж буй тусламж, дэмжлэг хангалтгүй байна хэмээн 

холбогдох хүмүүс үзэж байгаа аж. Энэ тухайгаа 2021 оны 2-р сард Ерөнхий сайдын санаачилгаар зохион 

байгуулагдсан аялал жуулчлалын уулзалтын үеэр тус салбарынхан илэрхийлсэн байна. Иймд, цаашид 

иймэрхүү ноцтой халдварт өвчин дахин давтагдана гэж үзвэл, татварын орлогын тодорхой хувийг аялал 

жуулчлалыг дэмжих, хамгаалах сан болгон хуримтлуулж, аялал жуулчлалын дэд бүтцийг сайжруулах 

болон онцгой нөхцөл байдлын үед аялал жуулчлалын салбарын эдийн засгийг аврах арга хэмжээнд 

ашиглах төсөв болгох нь зүйтэй юм. Сангийн үйл ажиллагааг шинээр байгуулахаар төлөвлөж буй Аялал 

жуулчлалын агентлаг хариуцан ажиллаж, хуримтлалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалтыг зохицуулах нь 

зүйтэй. Засгийн газар нь бүхий л шатандаа хувийн хэвшлүүдтэй хамтран ажиллаж, ирээдүйд бэлтгэхийн 

зэрэгцээ, жуулчид, бизнес эрхлэгчид, аж ахуй нэгжүүдийн итгэлийг сэргээх, эрэлтийг өдөөх, аялал 

жуулчлалын салбарыг сэргээн босгохын тулд аялал жуулчлалыг сэргээх стратеги боловсруулах 

шаардлагатай байгаа болно.59 Өөрөөр хэлбэл Засгийн газрын гүйцэтгэх үүрэг маш чухал юм. 

2) Ковид -19 цар тахлын дараах зах зээлийн стратегийг боловсруулах 

Монгол улс нь, өвлийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд хүндрэлтэй цаг уурын нөхцөлтэй. 

Түүнчлэн 2020 онд Монголд ирсэн гадаадын жуулчдын тоо өмнөх оныхоос 90 гаруй хувиар буурсан, Ковид 

-19 цар тахлын халдварын түвшин 2021 онд дэлхийд хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн зэрэг Ковид -19 цар 

тахлын нөлөөнд хамгийн ихээр өртсөн орнуудын нэг болж байна. ЭЗХАХБ болон Дэлхийн аялал 

жуулчлалын байгууллага нь цаашид вакцинжуулалтаар Ковид -19 цар тахлын тархалтыг хумих боломжтой 

гэж үзвэл, дэлхийн жуулчдын тоо 2019 оны хэмжээнд эргэж сэргэхэд дөрвөн жил орчим хугацаа 

шаардагдана гэж үзэж байна. Гэвч аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал харьцангуй хүнд 

байдалд байгаа Монгол улсад аялал жуулчлалыг сэргээхэд илүү их цаг хугацаа шаардагдах төлөвтэй байна. 

Ковид -19 цар тахлын нөлөөгөөр цаашид хүмүүсийн аялал жуулчлалд хандах хандлага эрс өөрчлөгдөх 

төлөвтэй байгаа тул Монгол улсын хувьд, дотоод гадаадын зах зээлд чиглэсэн маркетингийн арга барил, 

жуулчдын шинэ хэрэгцээг хангах арга хэрэгсэлдээ сайтар дүн шинжилгээ хийж, төр болон хувийн хэвшил 

хүчээ нэгтгэн хамтран ажиллах замаар шинэ үед нийцсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх шаардлага үүсэж 

байна. Гадаадын жуулчдын сонирхол, хэрэгцээ, онцлогийн талаар Монгол Банк, Монголын Аялал 

Жуулчлалын Хөгжлийн Төвөөс хийсэн судалгаа болон мэргэжилтнүүдийн хийсэн судалгааны тайлан 

байдаг. Эдгээрт үндэслэн цар тахлын дараах шинэ үеийн Монголын аялал жуулчлал ямар байх ёстойг 

тодруулах шаардлагатай. Жуулчдын амар амгалан, аюулгүй байдлыг хангах (хүрээлэн буй орчныг 

сайжруулах, мэдээлэл түгээх), аялал жуулчлалын салбарын дижиталчлалыг түргэтгэх асуудлыг нэн 

тэргүүнд шийдвэрлэх ёстой мэт санагдана. 

3) Хөгжлийн бодлогыг тооноос чанар руу хандуулах 
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Гадаадаас ирэх жуулчдын тоо цөөрнө гэдэг нь аялал жуулчлалын орлого буурна гэсэн үг боловч Монгол 

улсын хувьд хөгжөөгүй байгаа салбарыг шинээр хөгжүүлэх замаар аялал жуулчлалын салбарын ашгийг 

нэмэгдүүлэх боломжтой. Жишээлбэл, (1) Бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх. Төлөвлөхгүйгээр 

олон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, дэлгүүрт өрж тавьсан ч борлогдохгүй. Сайн борлогдох бүтээгдэхүүн 

яаралтай хөгжүүлэх шаардлагатай. (2) Тусгай сонирхолтой хүмүүсийг зорилтот зах зээл болгосон аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх нь чухал. Жишээлбэл, Япон хүмүүсийн санаачилгаар эхэлсэн хээр тал дахь  

марафонд оролцох, өргөн уудам хээр талд агаарын бөмбөлгөөр нисэж үзэх гэх мэт хөтөлбөртэй аяллыг 

төлөвлөх, мөн түүнчлэн үлэг гүрвэл, уулын ургамал, цэцэг, зэрлэг ховор ан амьтад, эрвээхэй, загасчлал, 

буддын шашин гэх мэт тодорхой сэдэвт чиглэсэн аяллын төлөвлөгөөг гадаадын аялал жуулчлалын 

агентлагтай хамтран хөгжүүлэх боломжтой юм. Японд загасчлах дуртай хүмүүс олон байдаг ч Монголд 

тул загас барьж болохыг мэддэг хүн цөөхөн. Мэдээллийг хангалттай түгээх маш чухал юм. (3) Өвлийн 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр илүү идэвхтэй ажиллах ёстой. Жишээлбэл, дэлхийд хамгийн урт 

байгалийн тэшүүрийн талбай байгуулах гэх мэт анхаарал татах сэдэвтэй аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн 

хөгжүүлэх нь зохистой юм. 

  

                                      

Талын марафон 

             Агаарын бөмбөлгөөр нисэх 

 

  

                                       

Загасчлал ( тул загас) 

              Уулын ургамал, цэцэг ажиглах 

аялал 

9.5 “Монгол дахь Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн чуулга уулзалт” санаачилга 

~ Монгол улсыг дэлхийн хүүхдүүдийн найрсаг харилцаа, солилцооны төв болгох нь ~ 

Даяаршил нь дэлхий дахинд хүн болон эд бараа, мөнгө, техник технологи, мэдээллийн чөлөөт урсгал 

бүхий Дэлхийн Их Солилцооны эринг бий болгосон. Өөрөөр хэлбэл дэлхий ертөнц улам жижигхэн болж, 

хүмүүс бие биетэйгээ улам ойр харилцах боломжтой болсон. 

Технологийн хөгжил дэвшлийн ачаар хүмүүсийн амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөж, дундаж 

наслалт нэмэгдэж байна. Мөн ард иргэдийн амьдралын амар хялбар тав тухтай байдал сайжирч, үр 

бүтээмж дээшлэн, хүн хоорондын харилцах арга, ажиллах хэв маяг ч ихээхэн хөгжин өөрчлөгдөөд байна. 

Нөгөөтэйгүүр дэлхий дахинд уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны сүйрэл, агаарын бохирдол, 

үйлдвэрийн хог хаягдал, хүн амын огцом өсөлт, хоол хүнс, байгалийн нөөц баялагийн хомсдол, баян 

ядуугийн ялгаа зэрэг дэлхий бөмбөрцөгийг хамгаалахад шийдвэрлэх ёстой маш олон асуудалд тулгараад 

байна. 
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Ковид-19 цар тахал нь дэлхийн улс орнууд нэгдэн нийлж хамтдаа тэмцэхгүй бол шийдвэрлэх боломжгүй 

гэдгийг бидэнд тод томруунаар мэдрүүллээ. Мөн Дэлхийн бөмбөрцөг болон амьд организмын гарал үүсэл, 

Мянганы Хөгжлийн Зорилтууд зэрэг суурь үндэснээс шийдвэрлэх ёстой асуудлын талаар бидэнд нэгийг 

бодогдуулсан. Ковид-19 цар тахлын дараах эрин үед бид эх дэлхийд хамтдаа оршин амьдарч явахыг 

ухамсарлан ойлгох болж байгаа мэт санагдана. 

Доор заасны дагуу 2022 онд Монгол улс Япон улс хоорондын дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн 

ойд тохиолдуулан Монгол, Япон хамтарч Монгол улсыг “Дэлхийн хүүхдүүдийн найрсаг харилцаа, 

солилцооны төв болгоё” гэсэн санаачилга юм. “Хүүхэд, Дэлхийн бөмбөрцөг, Ирээдүй” гэсэн концепцийн 

дагуу Ковид-19 цар тахлын дараах эрин үед эрэгцүүлэн бодох нэгэн санал болгож дэвшүүлнэ. 

(1) Ирээдүйг авч явж үргэлжлүүлэх хүүхдүүдийн төлөө  

Дэлхий дээрх бүхий л улс орон, хүмүүс хамтдаа хүчээ нэгтгэхгүй бол шийдвэрлэх боломжгүй 

асуудлуудын үр нөлөөг ирээдүйг авч явах хүүхдүүд хамгийн ихээр амсах болно.  

Дэлхий дахины хүүхдүүд маань Ковид-19-ийн дараах эрин үед хэрхэн амьд явах ёстой вэ? 

Сурагчдын аялал зэрэг арга хэмжээгээр хүүхдүүд Монголд цугларч, бүгдээрээ бодож ярилцах тавцанг бий 

болгох нь “Монгол дахь Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн чуулга уулзалт” санаачилга 

юм. 

Олон янзын соёл, улс орны онцлог нөхцөл бүхий хүүхдүүд өөр хоорондын үзэл бодол, үнэт зүйлсийн 

ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрч, харилцан бие биенээ хүндэтгэн, харилцаа, хамтын ажиллагаагаа 

хөгжүүлж чадваас түүний үр дүнд шинэ соёл бий болж, улмаар хүүхдүүдийн ирээдүй болон дэлхийн энх 

тайванд хувь нэмэр оруулна гэж найдаж байна. 

Хүүхдүүдийн хувьд гадаадад аялах нь тухайн орны байгаль, соёл, амьдралын хэв маяг, зан заншил зэргийг 

сурч мэдэх, улс орнуудын ялгаа, хүмүүс хоорондын учрал, шүтэн барилдлага гэх мэт олон шинэ нээлтэй 

учрах гайхалтай сайхан боломж болно. Ийм туршлагаар дамжуулан өөрийгөө болон эх орон, олон янзын 

үндэстэн угсаатан, эх дэлхийн талаарх ойлголт танин мэдэхүйг шинэчлэх завшаан болох нь дамжиггүй. 

(2) Дэлхийн бөмбөрцөгийн "өнгөрсөн", "одоо", "ирээдүй"-г Монголд мэдрэх   

Аугаа их байгалийн үзэсгэлэнт орон болох Монголын зах нь үл харагдах тэнгэрийн хаяа, өргөн уудам тал 

нутгийн дунд, хязгааргүй үргэлжлэх одот тэнгэрийн дор хүүхдүүд маань байгалийн гайхамшигт үзэмжийг 

мэдрэнгээ, дэлхийн гарал үүслийн тухай бодолцон эрэлхийлэн "Хүн төрөлхтөн бид хаанаас ирж, хаашаа 

явж байна вэ?” гэдэг тухай өөр хоорондоо ярилцах нь хүүхдүүдэд хүн төрөлхтөн, дэлхий бөмбөрцөг, эх 

байгаль, хүрээлэн буй орчинтой холбоотой олон янзын асуудлын талаарх мэдлэг ухамсраа дээшлүүлэх үнэ 

цэнэтэй туршлага болох бөгөөд цаашлаад "дэлхийн ирээдүй"-д анхаарлаа хандуулах, сонирхоход хөтлөх 

болно.   

Азийн төвд, далайн түвшингээс дээш 1500 метрийн өндөрлөг газар орших Монгол бол олон гол нуур 

бүхий уулархаг бүс, говь цөл, уудам тэгш тал нутаг зэрэг тус бүр өөрийн онцлог үзэмж бүхий байгалийн 

баялагтай орон юм. Жилийн дөрвөн улирлаас хамаарсан халуун хүйтний ялгаа ихтэй, эх газрын эрс тэс уур 

амьсгал нь ч сонирхол татахуйц байдаг. Түүнчлэн Монгол бол үлэг гүрвэлийн олдвороор дэлхийд 

тэргүүлэгч орнуудын нэг бөгөөд ховор сонин амьтад ч олноор амьдардаг, онгон дагшин байгальтай, агуй 

гайхамшигт орон юм. Хүүхдүүдийн төсөөлөн бодох, сэтгэх чадварыг хөглөх нь гарцаагүй. 

Монголчууд эрт дээр үеэс нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлж ирсэн бөгөөд уламжлалт амьдралын хэв маяг 

одоо цагт зарим талаар хувьсан өөрчлөгдсөн боловч, урьдын адил байгалийн ивээлийг хүртэж, байгаль эхээ 

дээдлэн хүндэлж, дөрвөн улирлын өөрчлөлтөд дасан зохицож амьдарсаар ирсэн. Үүнийг үзэж мэдрэх нь 

хүүхдүүдийн цаашдын амьдралд юугаар ч орлуулашгүй нандин зүйл болох нь тодорхой. 

Монгол бол хүүхдүүд хамтдаа цуглан эх дэлхий, хүн төрөлхтний өнгөрсөн ба одоо үеийг мэдэрч, ирээдүйн 

тухай эргэцүүлэн бодоход хамгийн тохиромтой газар юм. Дэлхийн "өнгөрсөн", "одоо", "ирээдүй" -г мэдрэх 

боломжтой газар бол яахын аргагүй Монгол юм.   

Монголд аялсан хүүхдүүд Японд буцаж ирснийхээ дараа эцэг эх, гэр бүл, найз нөхөд, нутгийн хүмүүст 

Монголд тохиолдсон сонин сайхан туршлагаа ярьж хуваалцах болно. Монголын гайхамшигт байгалийн 
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өөрийн биеэр мэдэрч үзсэн хүүхдүүд дахин зочлохыг хүсэх нь дамжиггүй. Мөн насанд хүрсэн хойноо 

ч дахин Монгол руу аялах, монголтой холбоотой байхыг хүсэх болно. Монголд тийм их увидас бий.       

(3) Монголд Хүүхдийн “Эх Дэлхий Хүүхдийн Хотхон”-ыг байгуулах хөтөлбөр     

2022 онд Япон улс Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойг тохиолдуулан 

“Монгол дахь Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн чуулга уулзалт” санаачилгын хүрээнд 

Япон Монголын хамтарсан “Эх Дэлхий Хүүхдийн Хотхон” -ыг байгуулах хөтөлбөрийг санал болгож байна. 

Ялангуяа Япон, Монгол хоёр улсын Засгийн газраас 2022 оныг “Хүүхэд залуучуудын найрамдал, 

солилцооны жил”  болгон тогтоож, дурсгалт үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж эхлүүлнэ. 

Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд Япон, Монголын Засгийн газар, парламентийн зүгээс идэвхтэй 

хамтран ажиллах хүсэлт гаргана.  

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг дор дурдав. 

① “Эх Дэлхий Хүүхдийн Хотхон” байгуулах төлөвлөгөө 

1) “Эх Дэлхий Хүүхдийн Хотхон”-ы ой (цэцэрлэгт хүрээлэн)  

Дэлхийн хүүхдүүд мод тарьж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах хөдөлгөөн, 

2) Байгаль дунд дэлхийн хүүхдүүд цуглан нөхөрлөж хамтдаа цагийг өнгөрөөх байгууламжийг 

байгуулах (Үлэг гүрвэлийн музей, отоглох кемп, буудаллах байр, сургалтын төв, спорт болон соёлын 

ордон гэх мэт)  

② “Монгол дахь Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн чуулга уулзалт”-ыг зохион 

байгуулах 

1) Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн бага хурал зохион байгуулах  

2) “Дэлхийн бөмбөрцөгийн ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн чуулга уулзалт”-ыг зохион байгуулах (Спорт, 

соёл, урлаг, дуу хөгжим, мэдээллийн технологи, робот, бүтээл бүтээх зэрэг салбар бүрийн уралдаан 

тэмцээн, солилцооны арга хэмжээ) 

③ Олон улсын сурагчдын аяллыг хөгжүүлэх  

1) Дэлхийн улс орнуудаас сургуулийн шугамаар танилцах аялалаар ирэх сурагчдыг хүлээн авч Монгол 

оронтой танилцах, монгол хүүхдүүдтэй танилцаж нөхөрлөх арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлэх, 

2) “Эх Дэлхий Хүүхдийн Хотхон”-ы ой байгуулах аян (мод тарих) болон “Дэлхийн бөмбөрцөгийн 

ирээдүйн төлөө хүүхдүүдийн чуулга уулзалт”-тай уялдуулах, 

3) Монгол хүүхдүүдийг олон улсын сурагчдын аяллын солилцооны арга хэмжээнд оролцуулах 

тогтолцоог бий болгох, 

4) Япон улс Монгол улс хоорондын дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой тохиох 2022 онд хоёр 

улсын эгч дүүс хотуудыг түшиглэн, Японы орон нутгийг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд “Япон, Монголын 

хүүхэд залуучуудын найрамдал, солилцооны жил”-ийн арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

10-р бүлэг  

Монголын аялал жуулчлалын семинарын 

агуулга 
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10-р бүлэг Монголын аялал жуулчлалын семинарын агуулга  

Энэхүү судалгааны үр дүнд үндэслэн Монголын аялал жуулчлалын семннарыг дараах агуулгаар зохион байгуулсан. 

Үүнд: 

Тов 2021 оны 9-р сарын 9 (Пүрэв)  14:00～15:00 (япон цагаар) 

Зохион байгуулсан 

хэлбэр 

Цахимаар 

Ашигласан программ Zoom вебинар 

Газар Эй-Пи Шинагава анекс “Q” танхим (Токио хотын Минато дүүргийн Таканава 3-23-17 Шинагава 

центр билдинг 1F・B1F) 

Бүртгүүлэгчийн тоо 107 хүн  

(Харьяалал: АЖ-ын компани, Японы орон нутгийн засаг захиргаа, Монголд суугаа Японы аж 

ахуйн нэгжийн төлөөлөл болон бусад) 

Оролцогчийн тоо 94 хүн 

Семинарын Зорилго Судалгааны зорилтот бүс дахь аялал жуулчлалын сурталчилгаанд хувь нэмэр оруулах 

Хөтөлбөр 14:00 Нээлтийн үг 

    ЖАЙКА-ийн Зүүн болон Төв Азийн газрын дарга Тайжи Назазато 

 

14:05  Үндсэн илтгэл (асуулт хариулт 10 минут)  

“Монгол улсын аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн талаарх бодит мэдээ мэдээлэл, тоо 

баримтыг цуглуулж, нөхцөл байдлыг нэгтгэн дүгнэх судалгаа”-ны багийн ахлагч, Монгол Улсад 

суугаа Япон Улсын онц бөгөөд бүрэн эрхт Элчин сайд асан Такэнори Шимизү 

 

14:55  Хаалтын үг 

   ЖАЙКА-ийн Зүүн болон Төв Азийн газрын Зүүн Азийн хэлтсийн дарга Ёшито Яко 

 

15:00  Семинар өндөрлөх 

Илтгэлийн агуулга 1. Монгол улсын байршил, ерөнхий танилцуулга 

2. Монгол Японы харилцааны өнөөгийн байдал, харилцан зорчигчийн байдал 

3. Монгол руу аялах аяллын онцлог, давуу тал, судалгааны зорилтот бүс дахь гол аялал 

жуулчлалын цэгүүд 

(1) Нийслэл УБ ба түүний ойр орчмын бүс нутаг 

(2) Хархорин хот орчим 

(3) Өмнөговийн бүс 

(4) Дорноговийн бүс 

4. Судалгааны зорилтот бүсийн аялал жуулчлалын планыг санал болгох 

5. Тусгай сонирхолт аяллын талаар 

6. Монголын аялал жуулчлалын агент компаниуд, тусгай сонирхолт аялалаар дагнасан 

компани   

Семинарын тухай зар 

мэдээлэл хүргэсэн 

аргачлал 

・ Японы Аялал Жуулчлалын Холбоо (JATA) -н гишүүн компаниуд 

・ АЖ-ын мэдээлэл цацдаг “Трэйвэл Вишн” цахим хуудас 

・ Тус судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд 

・ Монгол дахь ХАҮТ-р дамжуулан Монгол дахь  Японы аж ахуйн нэгжүүдэд тус тус зар 

мэдээ хүргэсэн. 

Семинарын дараа семинарт оролцогчдоос дараах сэтгэгдлийг хүлээж авсан (түүвэрлэн оруулав). 

・ Маш сонирхолтой семинар байлаа. Аялал жуулчлалын нөөц баялагтай цэг хүртэл очиход хялбар болбол 

Монголд илүү олон жуулчид ирэх боломжтой юм шиг санагдсан. Японоос Монголд ирэх нь урьдынхаас 

хамаагүй амар болсон гэж би боддог. 

・ Цаашид жуулчдын тоог нэмэгдүүлэхийн тулд олон агаарын тээврийн компаниуд нислэг үйлддэг болгож, зардлаа 

бууруулахыг хүсч байна. 

・ Монгол улсыг хайрлах сэтгэл шингэсэн, сонсоход таатай, аядуу зөөлөн ярианд нь татагдаж, Монголын тухай үзэл 
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бодол, сэтгэгдэл, сонирхол маань эрс өөрчлөгдсөн семинар байлаа. Гайхамшигтай семинар зохион байгуулсанд 

баярлалаа. Дараагийн удаа дахин зохиогдвол заамал оролцохыг хүсч байна. 

・ Би аяллын мэдээллийн веб сайтад Монголыг хариуцахаар шинээр томилогдсон бөгөөд маш олон үнэ цэнэтэй 

зүйлийг сурч мэдэж авлаа. Өргөн уудам байгальтай танилцах боломжтой Монгол улс нь аялалаар зорих газрын 

хувьд маш сэтгэл татам сайхан санагдсан. Хөдөө орон нутаг руу явах зам нь амаргүй юм шиг санагдсан ч, тэр 

нь ч бас өөрөө дурсамжтай аялал юмуу гэж бодсон. 

・ ЖАЙКА -ийн судалгааны үр дүнгийн талаар илүү их мэдээлэл сонсохыг хүсч байлаа. 

・ Автомашинаас өөр тээврийн хэрэгсэлгүй бол зам нь хатуу хучилттай байлаа ч гэсэн 5 цаг явна гэвэл хэцүү байх 

да гэж санагдсан. Замдаа үзэх харах юмтай, тэндээ амарч завсарлаад явж болдог болвол зүгээр байхаа. 

・ Семинараар дамжуулан Монголын аялал жуулчлалын талаар арай өөр өнцгөөс олж харж чадсан бөгөөд 

семинарын агуулга маш сонирхолтой, үнэ цэнэтэй хичээл байв. Эндээс сурсан мэдсэнээ хойшдын Монгол 

улстай хийх харилцаа холбооны ажилдаа жишээ аван ашиглах болно. 

＜Цахимаар мэдээлэл цацсан танхим＞ 

 

 

 

 

 

 

 

▲Семинарын самбар        ▲Багийн ахлагчийн илтгэл        ▲ Нээлтийн үг 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Цахим семинарын бэлтгэл ①     ▲Цахим семинарын бэлтгэл ②       ▲ Хаалтын үг 
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