
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

Аймгийн XXI  зууны тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрт орон нутгийн байгалын 

онцлог тал дээрээ тулгуурлан эдийн засгийнхаа чадамжийг дээшлүүлэхэд аялал 

жуулчлалын салбарыг аймгийнхаа эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл болгон 

хөгжүүлэхээр заасан. Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрт аялал жуулчлалын салбарыг өргөжүүлэн хөтөлбөр 

бодлого боловсруулж үе шаттай зохион байгуулахаар тусгасан. Аймгийн хэмжээнд 

аялал жуулчлал эрхлэхээр бүртгэл авсан 100 гаруй  аж ахуйн нэгжээс 40 гаруй аж 

ахуйн нэг байгууллага аялал жуулчлалын чиглэлээр идэвхтэй үйл ажиллагаа 

явуулж байна. Эдгээр баазууд 2019 онд дунджаар гадаадын 7000, дотоодын 5000 

гаруй жуулчин авч, өмнөх жилүүдээс 2 дахин өссөн үзүүлэлттэй байсан бол 2020 

онд Кобид-19 цар тахал өвчины улмаас гадаад жуулчид ирээгүй боловч дотоодын 

жуулчид 25000 мянга болж өсч, 4.2 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.2021 онд  

Кобид-19 цар тахал өвчины улмаас гадаад жуулчид ирээгүй боловч дотоодын 

жуулчид 30000 мянга болж өсч, 0.5%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Аймгийн 

хэмжээнд “Аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөр” батлуулж, уг хөтөлбөрийн хүрээнд 

аялал жуулчлалын тур операторуудтай хамтран төлөвлөгөө, стратеги 

боловсруулж, баазууд тус бүр өөрийгөө олон улсын хэмжээнд сурталчлиж, 

бодлогын түвшинд АЖХТөв, Аялал жуулчлалын холбоотой хамтран  аялал 

жуулчлалыг сурталчлан таниулах, үйл ажиллагаа үйл ажиллагаа явуулж байна 

Аялал жуулчлалын салбар нь Тусгай хамгаалалттай газар, түүх соёлын өвд 

бүртгэгдсэн түүх дурсгалт газар, олон ястны зан заншил үзэсгэлэнт байгаль зэрэг 

аймгийн нөөцөд түшиглэн аймгийн аялал жуулчлалын салбарыг  өргөжүүлэн, хил 

орчмын  аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх асуудлын хүрээнд “аялал жуулчлалын 

хөгжүүлэх  дэд хөтөлбөр”-ийн дагуу БНХАУ-ын ШУӨЗО-ны Алтай аймгийн засгийн 

газар, ОХУ-ын Горный-Алтай хотод хамтран ажиллах гэрээ хийж хамтран ажиллаж 

байна.  

Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний аялал 

жуулчлалын нөөц бүхий аймгийн бүс нутгуудыг ашиглан аялал жуулчлалын 

салбарын хүрээг өргөжүүлэх, энэ чиглэлээр урьд эрхэлж байгаа үйл ажиллагааг 

боловсронгуй болгон эрчимжүүлж,  аймгийн хэмжээнд шинээр аялж болох 

газруудаар 4 маршрутын хүрээнд аялал жуулчлалын тур операторуудаар 

хэрэгжүүлэн, Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдах Эвент арга хэмжээ, Бренд 

бүтээгдэхүүний нэр төрлийг ХХААГ-тай хамтран гаргаж, аймгийн 13 сум тус бүрт 



аялал маршрут боловсруулан, аймгийн ЗДТГ, Сумын ЗДТГ, ХХААГ, 

ТББайгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн, эдгээр мэдээллүүдийг 

бодлогын түвшинд байгаль орчин аялал жуулчлалын мэдээллийн сан бүрдүүлж 

ажиллаж байна.   

Улаанбаатар хотод жил болгон уламжлан явуулдаг ITM-2021 аялал 

жуулчлалын олон улсын үзэсгэлэнд идэвх санаачилгатай оролцож, аймгаас аялал 

жуулчлалын 11 тур операторыг хамт оролцуулав. Уг үзэсгэлэнгээс манай 

компаниуд дотоод, гадаадын аялал жуулчлалын компаниудтай хамтран ажиллах 

гэрээ хэлэлцээр хийж,  жуулчдын ирэх тоо нэмэгдэг боломж бүрдсэн.  

 Манай улсын хамгийн өндөр цэг Алтайн Таван Богдын хүйтэн оргил, түүх 

соёлын өвд бүртгэгдсэн хангай, тал хээр хосолсон үзэсгэлэнт нутаг, Монголын 

хамгийн баруун захад орчдог Баян-Өлгий аймагаа аялал жуулчлал эрхэлж ирсэн 

уламжлал, Казах, Урианхай, Тува, улсуудын ёс зан заншил улсынхаа баруун цэгт 

байрлан дэд бүтэц, харьцангуй сайн хөгжсөн давуу талдаа тулгуурлан аялал 

жуулчлалын салбарыг өргөжүүлэн эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүлэх салбар 

болгох боломж нөхцөлийг бүрдүүлэхэд аймгийн аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөрт 

тусгаж хэрэгжүүлж байна.  

2021 ОНД ИРСЭН ДОТООД ЖУУЛЧДЫН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

 
 

Алтай Таван 
Богдийн бүс нутаг  

БЦГазрууд 
48% 

Толбо нуур  
15% 

Ачит нуур  
3% 

Ёлтын сав газар 
1% 

Хөх сэрхийн 
нурууны 

ДЦГ 
1% 

Цамбагарав уул 
2% 

Хотон, Хурган 
нуур, Даяннуур  

30% 

Аялагчдын тоон үзүүлэлт 
Нийт 30 мянга 



Баян-Өлгий аймагт 2021 онд 30000 мянга дотоодын жуулчид ирсэн ба 

өмнөх онтой харьцуулахад дотоод жуулчдын тоо 0.5%-аар  өссөн байна. 

 

БАЯН ӨЛГИЙ АЙМАГТ АЯЛСАН, АЯЛАГЧ ЖУУЛЧДЫН СҮҮЛИЙН 12 ЖИЛИЙН 
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