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Төслийн төрөл / 
Дэмжлэгийн хэлбэр 

Техникийн туслалцаа 

Санхүүжилтийн эх 
үүсвэр / Мөнгөн дүн 

ТТ 9230-МОН: Аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх 
төсөл 

Ядуурлыг бууруулах Японы сан 1.10 сая ам.доллар 
 

Холбогдох стратегийн 
зорилт 

Байгальд ээлтэй тогтвортой өсөлт  
Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт 

Өөрчлөлтийг чиглүүлэгч 
салбарууд 

Засаглал ба чадавхийн хөгжил   
Түншлэл 
Хувийн салбарын хөгжил 

Салбар / Дэд салбар Хөдөө аж ахуй, байгалийн нөөц - Хөдөө аж ахуй, 
байгалийн нөөц, хөдөөгийн хөгжил 

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн үзэл 
баримтлалыг 
төлөвлөлт, үйл 
ажиллагаанд тусгах нь 

Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг үр өгөөжтэй 
нэвтрүүлсэн 

Төслийн товч агуулга Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбар нь эдийн 
засгийн өсөлтөд эзлэх хувь хэмжээний хувьд бага  ч 
хурдацтай хөгжиж буй салбар юм. 2014 оны байдлаар 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.2 хувийг (695 сая 
ам.доллар), ажил эрхлэлтийн 2.8 хувийг (33,500 ажлын 
байр) аялал жуулчлалын салбар бүрдүүлжээ. Аялал 
жуулчлалын салбар 2025 он гэхэд 1,298.6 тэрбум төгрөгт 
хүрч жилд 5.7 хувиар (ДНБ-ний 2.6%) өсөх төлөвтэй 
байна. Харин Монгол Улсад зочилсон гадаадын 
жуулчдын тоо 2015 онд 408,000 байсан бол 2025 гэхэд 
жилийн өсөлт 5.2 хувьд хүрч нэг жилд 620,000 жуулчин 

Төслийн мэдээллийн тайлангийн энэхүү орчуулсан хувь нь 2017 оны 4-р сарын 18-ны байдлаарх англи эхэд суурилсан болно. 



ирнэ гэсэн тооцоо гарчээ. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
Засгийн газрын бодлого нь Монгол Улсын онгон зэрлэг, 
хосгүй үзэсгэлэнт байгаль, нийт газар нутгийн 17.4 хувийг 
хамарсан тусгай хамгаалалттай газруудад голлон 
түшиглэсэн. Аялал жуулчлалаас олох үр ашиг нь 
иргэдийн амьжиргаа, орлогыг төрөлжүүлэх чухал 
боломжийг олгодог ч үүнийг бодит болгох нь ихээхэн 
хүчин чармайлт шаардана. Тусгай хамгаалалттай 
газруудыг хөгжүүлсэн туршлагаас харахад сайтар 
төлөвлөсөн аялал жуулчлалын концесс, суурь дэд бүтэц, 
нэгдсэн төлөвлөлт нэн шаардлагатай байдаг. Гэтэл 
Монгол Улсын хувьд тусгай хамгаалалттай газар нутаг нь 
ихэвчлэн санхүүжилт дутмаг, дэд бүтцийн хөгжил дорой, 
ядуурлын  түвшин өндөр бүс нутгуудад байрласан байна. 
Зохицуулалтгүй аялал жуулчлал нь экологийн тэнцвэрт 
байдал, соёлын өв, үнэт зүйлсийг үгүй хийх аюултай 
бөгөөд нутгийн ард иргэдэд үр ашиг багатай байдаг. 
Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал 
жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэхэд хүйтэн, эмзэг уур 
амьсгалтай, алслагдмал газар нутагт зориулсан үндэсний 
загвар нэн хэрэгцээтэй юм. 

Төслийн үндэслэл ба 
Улс/Бүс нутгийн 
стратегитэй уялдсан 
байдал 
 

Монгол орны хойд бүсийн Хөвсгөл аймаг дахь Хөвсгөл 
нуурын байгалийн цогцолбор газар (ХНБЦГ) нь жуулчдыг 
хамгийн ихээр татдаг аялал жуулчлалын чиглэл юм. 1992 
онд байгуулагдсан ХНБЦГ нь дэлхийн томоохон цэнгэг 
усны нөөцийн нэг болох Хөвсгөл нуур, түүнийг тойрон 
хүрээлэх 1.2 сая га ой мод, уул толгод бүхий газар 
нутгийгхамардаг. ХНБЦГ нь ОХУ-тай хиллэн алслагдмал 
оршдог учир 2009, 2010 оныг хүртэл цөөн тооны жуулчид 
л зорьж очдог байв. Зам харгуй сайжирч, виз олгох журам 
хялбарчлагдсантай холбоотойгоор нэг жилд ХНБЦГ-т 
зочилсон жуулчдын тоо 2010-2014 оны хооронд 11,000-
аас 60,000 болон өсч, 62 гаран жуулчны бааз шинээр 
байгуулагджээ. Монгол Улсын 21 аймгаас ядуурлын 
түвшингээрээ 5 дугаарт жагсдаг Хөвсгөл аймгийн хувьд 
орон нутгийн ард иргэд нь аялал жуулчлалын хөгжлөөс 
үр ашиг хүртэж болох ч, жуулчдын тоо төлөвлөж 
байснаас хэт их нэмэгдэж байгаа нь хяналт тавихад 
хүндрэл учруулж байна. 
 
ХНБЦГ нь хөгжлийн маш чухал үе шатандаа ирээд 
байна. ХНБЦГ-т аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ирээдүйд 
болон олон улсын түвшинд ч хосгүй үнэ цэнэ бүхий 
байгальд маань доорх гурван асуудлаас үүдсэн аюул 
нүүрлээд байна. Үүнд: (i) хог хаягдлын менежмент сул. 
Жуулчны отгууд шингэн хог хаягдлаа задгай нүхэнд хаяж, 
тэдгээр нь хөрсөнд шингэдэг бөгөөд хатуу хог хаягдал 
цуглуулах, булах талбай хомс, цогцолбор газрын 
үйлчилгээ хангалтгүй; (ii) аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд 
бүтэц хүрэлцээгүй. Цогцолбор газрын зам нь хатуу 
хучилтгүй учир автомашинууд хаа сайгүй холхиж эрэг 
орчмын газрыг талхалдаг, цахилгаан болон бусад наад 
захын үйлчилгээнд холбогдоогүй; (iii) тогтвортой нэгдсэн 



төлөвлөлт хийгдээгүй. Цогцолбор газрын удирдлагын 
төлөвлөгөөнд аялал жуулчлалтай холбоотой зорилт, 
заавар байхгүй, санхүүжилт дутмаг. Аялал жуулчлал 
эрхлэгчид дэд бүтцийн суурь өгөгдөлгүй нөхцөлд 
ажилладаг бөгөөд нутгийн ард иргэдтэй хамтарч ажиллах 
явц хангалттгүй, орон нутгийн үйлчилгээ дутмагаас 
жуулчны баазынхаа хоол хүнс болон бусад хэрэглээг 
ихэнхдээ өөр газруудаас худалдаж авах шаардлагатай 
болдог. Орон нутгийн ард иргэд аялал жуулчлалын 
хөгжлөөс бага үр ашиг хүртэж байна. 
 
Засгийн газар, хандивлагчдын санаачилгаар эдгээр 
асуудлын заримыг шийдвэрлэж байна. Ядуурлыг 
бууруулах Японы сангийн санхүүжилтээр 4 жилийн 
хугацаанд (2016-2019) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яам, Азийн хөгжлийн банкнаас хамтран хэрэгжүүлж буй 
3.0 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжаар нутгийн 
иргэдэд тулгуурласан аялал жуулчлал, хог хаягдлыг 
цэвэрлэх, мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх, аялал 
жуулчлал эрхлэх ажлын хэсэг байгуулах зэрэг туршилтын 
санаачилгуудын хүрээнд ХНБЦГ-ын ойр орчмын оршин 
суугчдын амьжиргааг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж 
байна. Иргэний нийгмийн байгууллагуудаас ХНБЦГ-т жил 
бүр их цэвэрлэгээний аян зохион байгуулах, байгаль 
хамгаалагч нарыг сургалтанд хамруулах зэрэг хэдий 
хязгаарлагдмал боловч чухал дэмжлэгийг үзүүлдэг. Дээр 
дурдсан үйл ажиллагаа чухал хэдий ч дангаараа аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэхэд хангалтгүй юм. Эдгээр хүчин 
чармайлтууд дээр түшиглэн ХНБЦГ-т нутгийн ард 
иргэдэд үр ашигтай, байгаль орчинд хохирол багатай 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх тэнцвэртэй, нэгдмэл арга 
замыг боловсруулах үйл ажиллагаа нь цагаа олсон 
бөгөөд хойшлуулшгүй боломж юм. Цогцолбор газрын 
ихэнх хүн ам, жуулчны баазууд гурван газарт төвлөрсөн 
нь эдгээр хэсэгт чиглэсэн зорилтот арга хэрэгслийг 
төлөвлөн хэрэгжүүлэх боломжийг олгож байгаа юм. 
ХНБЦГ нь тусгай хамгаалалттай газарт аялал 
жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх үндэсний загвар болох 
бүрэн боломжтой бөгөөд газарзүйн төгс байршилтай.  
 
Аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх нь үндэсний 
(гол эко бүсүүдийн хөгжил) болон аймгийн (ХНБЦГ-т 
төвлөрсөн ногоон хөгжил) зорилтуудад тодорхойлогдсон 
байдаг бөгөөд Япон Улсын Засгийн газраас Монгол 
Улсад үзүүлэх туслалцааны бодлогын баримт бичиг, 
дунд хугацааны стратегийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
(орлогын эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх, байгаль орчныг 
хамгаалах), 2014-2016 онд АХБ-наас Монгол Улстай 
хамтран хэрэгжүүлэх түншлэлийн стратеги (экосистемийн 
зохицуулалт), АХБ-ны 2013-2020 оны байгаль орчны үйл 
ажиллагааны чиглэл (байгаль орчны капиталд хөрөнгө 
оруулах) зэрэгт тусгагдсан. Санал болгож буй зээлийн 
хүрээнд аялал жуулчлал, хог хаягдлын менежмент болон 
нэгдсэн төлөвлөлтийн аргачлалыг авч хэрэгжүүлнэ. 



Ингэснээр Монгол Улсын бусад тусгай хамгаалалттай 
газруудын хувьд загвар болгох зорилготой бөгөөд ОХУ-
тай хил дамнасан аялал жуулчлалын төлөвлөлтөөр 
дамжуулан бүс нутгийн хамтын ажиллагааг дэмжинэ. 
Техникийн туслалцааны төсөл нь АХБ-ны 2016 оны 
төлөвлөгөөний жагсаалтанд багтсан. Зээлийн төслийг 
2018 онд батлуулахаар төлөвлөсөн. Энэхүү төсөл нь 
өсөн нэмэгдэж буй аялал жуулчлалын салбарт дэмжлэг 
үзүүлэх боломжийг АХБ-нд олгож байгаа бөгөөд 
ядуурлыг бууруулах Японы сангийн ХНБЦГ-т олгосон 
буцалтгүй тусламжийн үр дүнг улам өргөжүүлэх 
зорилготой.   

Төслийн үр нөлөө 
 

Төслийн үр дүн 
 

Төслийн үр дүн  

Төслийн үр дүнд 
чиглэсэн ахиц дэвшил 

 

Хэрэгжилтийн явц  

Төслийн үр дүн, үйл 
ажиллагаа 

 

Төслийн хэрэгжилтийн 
явц (үр дүн, үйл 
ажиллагаа, шийдвэрлэх 
асуудлууд) 

 

Газарзүйн байршил 
 

Байгаль орчин болон нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

Байгаль орчин 
 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт  
 

Уугуул иргэд  
 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

Төслийн 
төлөвлөлтийн 
үед 

Төслийн төлөвлөлтийн үед БОЯЖЯ, ХНБЦГ-ын хамгаалалтын 
захиргаа, сумын засаг даргын тамгын газар, аялал жуулчлал 
эрхэлдэг компаниуд, иргэдийн төлөөлөл болон төрийн бус 
байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалт, хэлэлцүүлэг хийнэ. 

Төслийн 
хэрэгжилтийн 
үед  

Төслийн төлөвлөлтийн үед тодорхой болно.   

 

 

 
 
 
 



Бизнесийн боломжууд 

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

Төсөл бэлтгэх техник туслалцааг (ТБТТ) зөвлөх баг хариуцан 
хэрэгжүүлнэ. Зөвлөх багийг үр дүнд суурилсан ажлын даалгавраар 
сонгон шалгаруулах бөгөөд энэ нь зөвлөх баг ТБТТ-наас хүлээгдэж буй 
үр дүнд хүрэхийн тулд АХБ-наас заасан үндсэн мэргэжилтнүүдийн 
хураангуй жагсаалтаас бусад мэргэжилтнүүдийг, ажиллах хүн сартай нь 
санал болгон өрсөлдөх, сонгон шалгаруулалтын арга юм. Зөвлөх багийг 
үр дүнд суурилсан ажлын даалгаврын дагуу бүрэн хэмжээний техникийн 
санал боловсруулах урилга явуулж, чанар ба үнэд суурилсан сонгон 
шалгаруулалтын аргаар, чанар-үнийн 90:10-ын харьцааг баримтлан 
сонгоно. 

Худалдан 
авалт 

ТБТТ-ны зөвлөх багийн хэрэглэх тоног төхөөрөмжийг АХБ-ны "Худалдан 
авах ажиллагааны журам"-ын дагуу (2015 онд батлагдаж тухай бүр 
нэмэлт өөрчлөлт орсон) худалдан авна. ТБТТ-г дуусмагц БОЯЖЯ-нд 
шилжүүлэн өгнө. 

 
Хариуцагч талууд 

 
АХБ-ны хариуцсан 
ажилтан 

Марк Р. Безуйжен 

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар  

АХБ-ны хариуцсан 
хэлтэс 

Байгаль орчин, байгалийн баялаг ба хөдөө аж ахуйн 
хэлтэс 

Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 
Засгийн газрын II байр, Нэгдсэн үндэстний гудамж 
5/2, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар 15160, Монгол 
Улс 

 
Цагалбар 
 

Концепцийг баталсан огноо  

Баримт цуглуулах судалгаа хийгдсэн хугацаа  

Удирдлагын хянан хэлэлцэх хурлын огноо  

Төсөл батлагдсан огноо 2016 оны 11 сарын 14 

Сүүлд хийгдсэн төслийн хяналт -  

Төслийн мэдээллийн тайланг шинэчилсэн 
огноо 

2017 оны 3 сарын 30 

 

 



TТ 9230-MOН 

Чухал огноо 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд гарын 
үсэг зурсан 
огноо 

Хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж эхэлсэн 
огноо 

Төсөл дуусах огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

2016 оны 11 
сарын 14 

2016 оны 12 
сарын 22 
 

2016 оны 12 сарын 
22 
 

2018 оны 5 
сарын 31 
 

-  -  

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө/ТТ-ний санхүүгийн гүйцэтгэл Зарцуулалт 
өссөн 
дүнгээр  

АХБ Хамтарсан 
санхүүжилт 

Хамтрагч тал Нийт Огноо Дүн 

ЗГ Төслөөс үр шим 
хүртэгчид 

Төслийн 
спонсор 

Бусад 

0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 2016 
оны 11 
сарын 
14 

0.00 

 
Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)-д төсөл, хөтөлбөрийн талаарх хураангуй мэдээлэл 
агуулагддаг бөгөөд энэхүү баримт нь байнга шинэчлэгдэж байдаг тул зарим нэг 
мэдээлэл тайлангийн эхний хувилбарт тусгагдаагүй ч дараагийн хувилбарт орж болно. 
Санал болгож буй (батлагдаагүй) төслийн талаарх мэдээлэл нь урьдчилсан бөгөөд тойм 
шинж чанартай. 
 
АХБ нь энэхүү Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)–г хэрэглэгчдэд гагцхүү мэдээллийн 
чанартай хүргэж байгаа бөгөөд ямарваа баталгааг олгохгүй. АХБ-ны зүгээс агуулгын 
чанарт ихээхэн анхаардаг хэдий ч энэхүү тайланд агуулагдсан мэдээллийг “байгаагаар 
нь” буюу арилжааны шаардлагыг хангах, тодорхой зорилгоор ашиглахад нийцэх эсвэл 
бусдын эрхэнд халдахгүй байх гэх мэт ямарваа нэгэн шууд болон шууд бус баталгааг 
өгөхгүйгээр толилуулж байна. АХБ нь тайлан дахь мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн 
байдлын талаарх ямар нэгэн баталгаа, эсхүл мэдэгдэл хийгээгүй болно.  
 
 


