
Хэнтий аймаг Норовлин сум 
2019 он

АялАл жуулчлАлыг 
хөгжүүлэхэд иргэдийн 

оролцоо

Анхдугаар чуулганы эмхэтгэл  
2019.09.28



Эмхэтгэсэн:

Хянасан:

Цаасны хэмжээ: 145х210

Хэвлэлийн хуудас:

“Мөнхийн үсэг” ХХК-д эхийг бэлтгэж хэвлэв.



3

Анхдугаар чуулганы эмхэтгэл-2019.09.28

ӨМНӨХ үг  ...................................................................................11

Хэнтий аймгийн Норовлин сумын Засаг дарга  
Л.Алтангэрэлийн нээж хэлсэн үг  ..................................................

“Иргэдийн оролцоо-II” төслийн зохицуулагч  
Д.Сүнжидийн нээлтэд хэлсэн үг .....................................................

илтгэл

ХЭНТИЙ АЙМгИЙН НоровЛИН СуМыН АяЛАЛ  
жууЛчЛАЛыН ТӨЛӨвЛӨгӨӨНИЙ ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦууЛгА

Доктор /Ph.D/, дэд профессор С.Энхсайхан 
(Удирдлагын академийн Улсын салбарын удирдлагын 
тэнхимийн багш) .......................................................................

ТүүХЭН АяЛАЛ жууЛчЛАЛ  
“ШИХИХуТАг-ИХ ЗАСАг ЦогЦоЛБор”

Чингис хаан өв соёлын хүрээлэнгийн захирал,  
Хэнтий аймгийн Нутгийн зөвлөлийн гүйцэтгэх  
захирал М.Батбаяр  ...................................................................

МоНгоЛ уЛСыН АяЛАЛ жууЛчЛАЛыН  
чИгЛЭЛЭЭр ХЭрЭгжүүЛж БуЙ БоДЛого

Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын  
газрын мэргэжилтэн Б.Баясгалан  ............................................

Хог ХАягДАЛ БА АНгИЛАЛТ 

“Хоггүй Монгол” ТББ-ын тэргүүн М.Бүжин  ............................

НоровЛИН СуМыН АяЛАЛ жууЛчЛАЛыг ХӨгжүүЛЭХ 
ТӨЛӨвЛӨгӨӨг БоЛовСрууЛСАН ТурШЛАгА 

“Норовлин-Иргэдийн оролцоо” ТББ-ын гүйцэтгэх  
захирал М.Энх-Амгалан  ..........................................................

гАрчиг



4

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд иргэдийн оролцоо

ХооСТАЙЛ гЭж яМАр АЙЛ вЭ?

Аялал жуучлалын чиглэлээр бизнес эрхлэгч,  
гадаадын иргэдийг гэртээ ирүүлдэг өрхийн  
тэргүүн Ж.Бэгзсүрэн  ..................................................................  

гАДААД БА ДоТооДыН АяЛАЛ жууЛчЛАЛыг  
ХӨгжүүЛж ИрСЭН ТурШЛАгА 

Аялал жуучлалын чиглэлээр  
бизнес эрхлэгч Г.Гантулга .........................................................

ХЭрЭгЛЭгч рүү чИгЛЭСЭН үЙЛчИЛгЭЭ 

Азийн сангийн сургагч багш Л.Энхтуяа  ..................................

ЭвЕНТ АргА ХЭМжЭЭ ЗоХИН БАЙгууЛАХ

“Мөнх харилцаа” ТББ-ын тэргүүн Э.Цэрэнбат  ........................



5

Анхдугаар чуулганы эмхэтгэл-2019.09.28

өМнөх үг

Монгол улсын Засгийн газар, Швейцарын Холбооны 
улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу 
хэрэгжиж буй “Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах 
хөтөлбөр”-ийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох Монгол улсын 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Швейцарын хөгжлийн 
агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн оролцоо 
II” төсөл нь иргэдийн оролцооны хууль, эрх зүйн орчныг 
сайжруулах, олон нийтэд иргэний оролцооны хууль, эрх 
зүйн мэдлэг олгох үйл ажиллагааг дэмжих, сурталчлах 
зорилттойгоор гурав дахь жилдээ хэрэгжиж байна. Төслийн 
мэдээлэл, сурталчилгааны үйл ажиллагааны хүрээнд 
видео, аудио агуулга, бүтээгдэхүүнээс гадна Монгол улсын 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ, 
судалгаа, хялбаршуулсан гарын авлага, нийтлэг хэрэглэдэг 
хууль тогтоомжийг тайлбарласан нугалбар зэргийг олон 
төрөл, хэлбэрээр нийтийн хүртээл болгон ажиллаж байна. 
Түүнчлэн, “Иргэдийн оролцоо II” төслийн үйл ажиллагааны 
хүрээнд 2017 оноос хойш Дорнод аймгийн чойбалсан, 
Хэнтий аймгийн Норовлин, Завхан аймгийн Их-уул сумтай 
хамтран нөхцөл байдлын үнэлгээ, хэрэгцээ шаардлагын 
судалгаанд тулгуурлаж, иргэдэд тулгамдсан тодорхой нэг 
асуудлыг шийдвэрлэхээр иргэдийн бүлэг байгуулах, иргэний 
оролцооны талаар хуульд заасан механизмыг хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааг дэмжин ажилласан билээ.  

Хэнтий аймгийн Норовлин суманд Хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн тухай хууль, сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн 
төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйд тулгуурлан, сумын 
нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд иргэдийн оролцоотойгоор 
“Сумын хөгжлийн дунд хугацааны (2019-2023 он) ерөнхий 
төлөвлөгөө боловсруулах” ажлыг гүйцэтгэж, 2018 оны 
11 дүгээр сарын 6-ны өдрийн сумын ИТХ-ын 01 дүгээр 
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тогтоолоор баталсан билээ.  Сумын хөгжлийн дунд 
хугацааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлан 2019 онд аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлийг нэн тэргүүний хэрэгжүүлэх 
ажил болгон сонгон авч иргэдийн оролцоотойгоор 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чуулганыг бүх талуудын 
оролцоотойгоор сумандаа зохион байгуулж, сумын аялал 
жуулчлалын хөгжүүлэх төлөвлөгөөг мэргэжлийн багтай 
хамтран боловсруулан, хэрэгжүүлэхээр зорьж байна. 

Энэхүү Хэнтий аймгийн Норовлин сумын удирдлага, 
иргэдийн хүсэлтийн дагуу сумын нөөц, боломжид тулгуурлан 
бүс нутгийн аялал жуулчлалын стратегитай уялдуулан 
сумын аялал жуулчлалын нөхцөл байдалд иж бүрэн дүн 
шинжилгээ  хийж, хөгжлийн  төлөвлөгөөг  мэргэжилтэн, 
шинжээч, салбарын бизнес эрхлэгчид, иргэд зэрэг бүх 
талуудыг оролцуулсанаараа ач холбогдолтой юм.  

Суманд иргэдийн оролцоотой аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх энэхүү чуулганы эмхэтгэл нь бусад суманд аялал 
хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулахад та бүхний ажилд 
тань тус нэмэр болно гэдэгт итгэлтэй байна. 

ХууЛЬ ЗүЙ, ДоТооД ХЭргИЙН яАМНы  
ТӨрИЙН НАрИЙН БИчгИЙН ДАргА, 
 “ИргЭДИЙН ороЛЦоо II” ТӨСЛИЙН  

ЗАХИрАЛ г.БИЛгүүН
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“АялАл жуулчлАлыг хөгжүүлэхэд  
иргэдийн оролцоо” чуулгАн

Хэнтий аймгийн норовлин сумын засаг дарга  
п.Алтангэрэлийн нээж хэлсэн үг

Сайн байцгаана уу, Эрхэм хүндэт 
зочид, чуулганд оролцогчид та 
бүхэндээ аялал жуулчлалын өдрийн 
мэндийг айлтган дэвшүүлье.

Дэлхийн дайдыг эзэлсэн Их Монгол 
улсын далай их хаан Тэмүжиний Төрийн 
их заргач Шихихутуг лугаа учиран 
золгосон өлгий нутагт зохион байгуулж 
буй “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд 

иргэдийн оролцоо” анхдугаар чуулганд амжилт хүсч, баяр 
хүргэе.ээ

Монгол улсын Засгийн газраас 2016 онд “Аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр” боловсруулан 
гаргасан бөгөөд Засгийн газрын бодлогод Түүхэн аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх, Эзэн чингис хааны төрж өссөн газарт 
болон түүнтэй холбоотой газруудад томоохон хэмжээний 
цогцолборуудыг барьж байгуулах ажлууд төлөвлөгдөн, 
хэрэгжиж эхлээд байна. Нөгөө талаар Хэнтий аймаг нь 
“Ногоон хөгжилд суурилсан тогтвортой хөгжлийн бодлого” 
баримт бичгийг боловсруулан батлуулж, аймгийн тэргүүлэх 
чиглэлийг аялал жуулчлалын салбар байхаар тусгасан 
байна.

улсын Их Хурлын гишүүн Л.оюун-Эрдэнийн санаачлагаар 
энэхүү бүс нутгийг түүхэн аялал жуулчлалын бүс нутаг болгох 
зорилт тавьж улсын бодлогод тусгуулж, дотоод, гадаадын 
хөрөнгө оруулагчдыг татах идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж 
байна.
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Иймд дээрх урт болон богино хугацааны бодлого 
төлөвлөлттэй уялдуулан аялал жуулчлалын салбарын 
хөгжлийн орон нутаг дахь тулгамдсан асуудлуудыг 
шийдвэрлэж, нөөц боломжоо тодорхойлон, аялал 
жуулчлалаас олох орлогыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн 
амьжиргааг дэмжих, сум орны хөгжилд бодит тусгалаа 
олох эдийн засгийн бааз суурийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
Ногоон хөгжилд суурилсан тогтвортой хөгжлийн түгээмэл 
үзэл баримтлалд нийцүүлэн, “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
дэд хөтөлбөр”-ийг суманд боловсруулан иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэцүүлэн батлууллаа.

Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд аялал жуулчлалын мастер 
төлөвлөгөөг иргэдийн оролцоонд тулгуурлан боловсруулж 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барихад бэлэн 
болоод байгаа энэ цаг мөчид чуулган зохион байгуулагдаж 
байна. Төлөвлөлтийг боловсруулахад хамтран ажиллаж 
буй Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Хууль зүй дотоод 
хэргийн яам, “Иргэдийн оролцоо-II“ төсөлийн хамт олон, 
удирдлагын академийн багш, доктор С.Энхсайхан багш, 
бусад эрдэмтэн мэргэд, сумын нийт иргэд, өнөөдрийн 
чуулганд оролцогчид, зочид та бүхний үнэтэй зөвлөгөөнд 
талархаж байна.

Түүхэн аялал жуулчлалын маршрутын нэг бүтээгдэхүүн 
болох Шихихутуг-Их засаг цогцолборын хөрөнгө оруулалтыг 
2019-2020 он, 400 хүний суудалтай Соёлын ордон, 200 
хүүхдийн ортой хүүхдийн цэцэрлэг зэрэг хөрөнгө оруулалтыг 
улсын төсөвт тусгуулан ажлаа эхлээд байна. Мөн чингис 
хот-Дадал сумыг холбосон хатуу хучилттай автозамын 
ажил 2019 онд эхэлсэн бөгөөд энэхүү зам Норовлин сумаар 
дамжин өнгөрөх нь аялал жуулчлал хөгжихөд таатай нөхцөл 
болох улмаар Норовлин-ульхан хилийн боомтын автозам 
цаашид баригдах хэтийн төлөв байна. 
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Энэ бүгдээс харахад Норовлин сум Аялал жуулчлалын 
зангилаа хот болж хөгжих төлөв харагдаж байна. Тиймээс 
бид одооноос сайн төлөвлөлт, эрчимтэй хөрөнгө оруулалтыг 
хайх, бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлэх, боловсон хүчнээ 
бэлтгэх, НИТАж хөгжүүлэх зэргээр “Түрүүлж хөгжих” бодит 
шаардлага бас боломжууд гарч ирж байна гэж бид үзэж 
байгаа учир өнөөдрийн чуулганд ихээхэн ач холбогдол өгч 
байна.

Цаашид бид улсын болон орон нутгийн хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх, олон улсын төсөл хөтөлбөртэй 
болон хөрөнгө оруулагчидтай хамтран ажилахыг бүх талаар 
эрмэлзэх болно. Бидэнтэй хамтран ажиллах хүн бүгдэд 
манай *Эрдэнийн орон*-ны хаалга байнга нээлттэй байх 
болно.

Эрдэнийн оронд хүрэлцэн ирсэн зочид та бүхэнд болон 
нутгийнхаа нийт иргэдэд амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэн 
ерөөе.
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“Иргэдийн оролцоо-II” төслийн зохицуулагч  
Д.Сүнжидийн нээлтэд хэлсэн үг

Монгол улсын Засгийн газар, 
Швейцарын Холбооны улсын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу 
хэрэгжиж байгаа “Засаглалыг дэмжих, 
төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөр”-ийн 
нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох Монгол 
улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, 
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн 
хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Иргэдийн 

оролцоо II” төсөл юм. Энэ төслийн зорилго нь иргэдийн 
оролцооны хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах, олон 
нийтэд иргэний оролцооны хууль, эрх зүйн мэдлэг олгох 
үйл ажиллагааг дэмжих бөгөөд 2018 оноос Хэнтий аймгийн 
Норовлин, Дорнод аймгийн чойбалсан, Завхан аймгийн 
Их-уул гэсэн 3 сумын иргэдийн бүлгийг чадавхжуулах, 
төрийн шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэдийн оролцоог 
хангах чиглэлээр сумын удирдлага, иргэдийн бүлэгтэй 
хамтран ажиллаж байна.

Тайван амгалан, амжиргааны эх үүсвэртэй, тухтай 
амьдрах боломжийг бүрдүүлэхэд иргэд нь санаачилж 
нэгдээд нутгийн удирдлагын байгууллагаас дэмжиж 
хамтран ажиллах бололцоог бий болгох чухал. 

Өнөөдрийн “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд иргэдийн 
оролцоо” чуулганыг зохион байгуулах хүртэлх энэ 
хугацаанд иргэдийн бүлэг маань төрийн бус байгууллага 
болтлоо өргөжин хөгжиж, амжилттай ажилласан туршлага 
болон алдсан зүйл дээрээсээ суралцсан үйл явц үргэлжиж 
байна. Нэг зүйлийг онцлон хэлэхэд иргэд бие даан ажил 
санаачлаад явахад тэр бүр ажил хэрэг болдоггүй. үүнд 
сумын удирдлагын дэмжлэг чухал үүрэгтэй байдаг. 
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Хэнтий аймгийн Норовлин сумын иргэдийн бүлгийн 
хийсэн ажлыг өдийг хүртэлх хугацаанд ажиглаж, зөвлөх 
явцад Нутгийн удирдлагын байгууллагаас тулгамдсан 
асуудлаа тодорхойлж, иргэддээ танилцуулахад бүгд 
асуудлыг ойлгон хүлээн авч, гарц шийдлийг хамтран 
даван туулж байгаа нь бусад сумдаас ихээхэн онцлогтой 
байлаа. Цаашлаад иргэд, сумын удирдлагууд хамтран 
сумын хөгжлийн төлөвлөөгөөг боловсруулах санал гаргаж, 
сумын 4 багийн 140 иргэнээс санал асуулга авч, хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулан сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг хамтран 
боловсруулсан нь манай төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа 
ажлуудын нэгэн сайн туршлага, жишээ болж байна. 

Нэг ажлыг хийж дуусгаад орхиж болдоггүйн адилаар 
дахин хамтарч сумын аялал жуулчлалын төлөвлөгөөг 
боловсруулж, иргэдээрээ хэлэлцүүлж байгаа нь сайшаалтай 
юм.

Цаашид та бүхэн минь илүү уялдаа холбоотой ажиллаж 
сум орноо хөгжүүлж, төрийн шийдвэр гаргах ажиллагаанд 
иргэдийн оролцоо, саналыг тусгаж ажиллаарай гэдгийг 
хүсье. чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсье.
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хэнтий АйМгийн норовлин суМын  
АялАл жуулчлАлын төлөвлөгөөний  

төслийн тАнилцуулгА

Доктор /Ph.D/, дэд профессор С.Энхсайхан 
(Удирдлагын академийн Улсын салбарын  

удирдлагын тэнхимийн багш)

норовлин суманд аялал жуулчлал 
хөгжих үндэслэл: 

“Аялал жуулчлалын гол чиглэл 
батлах тухай” Засгийн газрын 2018 
оны 171-р тогтоолоор баталсан дараахь 
чиглэлүүд батлагдсан.

1. Монгол улсын аялал жуулчлалын 
гол чиглэлүүдэд ;

•	 чингис хот-Батноров сум - норовлин сум - Дадал 
сум, 

•	 чингис хот -Батноров сум-норовлин сум-Баян-уул 
(До) сум-Баяндун сум-Сэргэлэн сум-чойбалсан 

2. Хил орчмын болон хил дамнасан аялал жуулчлалын 
чиглэлүүдэд:

•	 Эрээнцав боомт-Монгол Дагуур , ДЦг - Дашбалбар 
сум-Баяндун сум - Баян-уул сум-норовлин сум-
Дадал сум-ульхан боомт;

•	 Хавирга боомт – чойбалсан - Цагаан-овоо сум-
норовлин сум-Дадал сум тус тус багтсан.

Норовлин сумын нутаг дэвсгэр дараахь гурван чиглэлээр 
улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн /ТХгН/ бүртгэлд 
багтдаг:
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№ тхгн нэр Шийдвэр үндэслэл

1 онон 
Балжийн 
Байгалийн 
цогцолбор 
газар

уИХ-н 
2000оны 
29-р тогтоол

 ойт хээрийн бүсийн андшафтын 
хэв шинж, иж бүрдэл, ландшафт 
экологийн тогтоц, ойт хээрийн бүсийн 
амьтан, ургамал, Монгол оронд 
багахан хэмжээгээр тархсан нарсан 
ойн экосистемийг хамгаалах, түүнчлэн 
байгалийн болон түүхийн дурсгалт 
газруудыг түшиглэн аялал жуулчлал 
хөгжүүлэх зорилготой.

2 Тосон хулстай 
байгалийн 
нөөц газар

уИХ-н 
1998оны 
28-р тогтоол

Тосон, Хулстайн нуур, Салбарын тал нь 
нутагшмал цагаан зээрийн төллөх гол 
байршил нутаг Энд 25 овогт хамаарах 
төрлийн 80 зүйлийн ургамалтай. 
Монголд ховор амьтны зүйл болох 
дагуур тогоруу, хээрийн тоодог зэрэг 
шувууд, мөн дагуур зараа байдаг.

3 улз голын эх 
байгалийн 
нөөц газар

уИХ-н 
2019оны 41-р 
тогтоол

Байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог 
хэв шинж, унаган төрх, байгалийн 
өвөрмөц тогтоц, түүх, соёлын дурсгалыг 
хадгалах, ховордсон ургамал, 
амьтныг хамгаалах зорилгоор түүх, 
соёл, шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй, 
экологийн хувьд онцгой ач холбогдол 
бүхий газар нутаг юм. 

Монгол улсын Тусгай хамгаалалтай газар нутгийн 
мэдээлэл
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Норовлин сумын газар, нутаг, байгалийн төрөл зүйлийн 
нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдолтой байдлуудын талаар 
хийгдсэн судалгаа:

•	 ADB, WWF “онон голын сав газрын байгаль орчин, 
нийгэм эдийн засгийн суурь судалгаа 2010 он

•	 БоАжя, онон балжын БЦг-ын менежментийн 
төлөвлөгөө 2019- 2023 он

•	 БоАжя, НүБХХ. “Экосистемд түшиглэсэн дасан 
зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөнд 
өндөр эрсдэлтэй голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх 
нь” MOН/12/301төсөл (улз голын сав газар)

•	 БоАжя, Дэлхийн банк ., “Монгол орны тал хээр, 
говь цөлийн тууртны нөөцийн үнэлгээний нэгдсэн 
тайлан” уБ хот. 2009 он

•	 Шинжлэх ухааны академи, олон улсын тогорууны 
сан., “Монгол орны зүүн болон зүүн хойд хэсэгт цэн 
тогорууны судалгаа” 2013 

Хэнтий аймгийн аялал жуулчлалын маршрут дараахь 
байдлаар төлөвлөгөөнд тусгагдсан байна:



15

Анхдугаар чуулганы эмхэтгэл-2019.09.28



16

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд иргэдийн оролцоо

норовлин сумын аялал жуулчлалын  
хэтийн төлөвлөгөө

эрхэм зорилго: “Норовлин сумын нийгэм, эдийн 
засгийн хөгжлийн нэг тулгуур болно”

стратеги: “Түрүүлж хөгжих” 

Ерөнхий бодлого: “Зүүн бүсийн аялал жуулчлалын 
үйлчилгээний нэгдсэн төв байна”

Баримтлах зарчим

“Нүүдлийн болон эко аялал жуулчлалыг сумын эдийн 
засгийн бусад салбарууд болох мал аж ахуй, газар 
тариалантай зохицуулан тусгай хамгаалалтын бүсэд 
тулгуурлан хөгжинө”
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Энэхүү ерөнхий бодлогыг дараахь тусгай бодлогуудаар 
дамжуулан хэрэгжүүлнэ. үүнд:

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар: Аялал 
жуулчлалын бизнес өөрийн сум, зэргэлдээх сумд болон 
зүүн бүсийн хүрээнд өрсөлдөх бус тэдэнтэй хамтрах, үйл 
ажиллагааг нь дэмжих чиглэлээр улсын хэмжээнд, гадаадын 
аялагчдыг татах чиглэлд өрсөлдөнө.

Аялал жуулчлалын менежментийн талаар: Сумын 
засаг захиргаа аялал жуулчлалын хэтийн хөгжлийг хангах, 
дэлхийн аялал жуулчлалын жишигт нийцэх менежмент 
бүхий аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийг 
дэмжих үйлчилгээ бүхий төслүүдэд сонгон шалгаруулалт 
хийх замаар газар зохион байгуулалтыг шийдвэрлэнэ.

Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 
тухайд: Сумын онцлог давуу талд тулгуурлан Хэнтий 
аймгийн аялал жуулчлал тэр тусмаа зэргэлдээ сумдад 
хийгдээгүй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэн зүүн бүсийн 
аялал жуулчлалыг дэмжиж ажиллана.
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Хөрөнгө оруулалтын талаар: улсын төсөв, жДү-
ийн хөнгөлөлттэй зээл, Сум хөгжүүлэх сан, орон нутгийн 
хөгжлийн сан, олон улсын зээл тусламж болон хувь 
хүн, бизнесийн хөрөнгө оруулалтын дийлэнхийг аялал 
жуулчлалд чиглүүлнэ.

Нийгмийн харилцааны талаар: Сумын нийт ард иргэд, 
төрийн ба төрийн бус, бизнесийн байгууллагуудад аялал 
жуулчлалын соёл, уур амьсгалыг төлөвшүүлэх.

Дэд бүтцийн талаар: Аялал жуулчлалын чиглэлийн 
зам, үйлчилгээний төвийн эрчим хүч, ариун цэврийн 
байгууламж, дулаан ус, мэргэжлийн боловсон хүчнээр 
тогтвортой хангана.

Эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд эн тэргүүнд 
шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудад тулгуурлан дараахь 
үндсэн зорилгуудыг дэвшүүллээ.

Зорилго 1. Норовлин сумын аялал жуулчлалын хөгжлийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг жил бүрийн улсын болон 
орон нутгийн төсөв хөрөнгөтэй уялдуулах, хөрөнгө оруулалт 
татах, газар зохион байгуулалт хийх ажлуудыг зохион 
байгуулна.

Зорилго 2. Норовлин сумын аялал жуулчлалын чиглэл, 
маршрутыг боловсруулж зүүн бүс болон Хэнтий аймгийн 
аялал жуулчлалын маршрутад тусгуулах.

Зорилго 3. Норовлин сумын аялал жуулчлалын чиглэл 
тус бүрээр бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж, урт, дунд, богино 
хугацааны нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулах.

Зорилго 4. “Шихихутаг цогцолбор”, “Ногоон морь”, 
аялал жуулчлалын үйлчилгээний төвийн бүтээн байгуулалтын 
ажлыг зохион байгуулах.

Зорилго 5. Нутгийн засаг захиргааны байгууллага аялал 
жуулчлал хөгжүүлэх үндсэн суурь нөхцөлүүдийг бүрдүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах.
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Зорилго 6. Аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэх 
ажлуудын нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулан 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Аялал жуулчлалын чиглэл:

•	 Түүхэн аялал жуулчлал;
•	 Нүүдлийн соёлд үндэслэсэн аж ахуйн аялал жуулчлал;
•	 Байгалийн аялал жуулчлал;
•	 Адал явдалт аялал жуулчлал6

урт хугацааны төлөвлөлт:

•	 Шихихутаг цогцолбор;
•	 Ногоон морь цогцолбор;
•	 Аялал жуулчлалын төв.

дунд хугацааны төлөвлөлт:

•	 Сумын төвд аялал жуулчлалын онцлогийг харуулсан 
музей байгуулах (сургууль дээр байж болно)

•	 Түүхэн газруудыг баталгаажуулж, таниулах ажлуудыг 
газар дээр нь хийх (Түүхий бичээс, баталгаажуулсан 
талаарх мэдээлэл, түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг, 
жуулчдад харагдаж, мэдрэгдэх талаас нь харуулсан 
загвар гэх мэт)

•	 Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг газар зохион 
байгуулалттай холбоотойгоор дэд бүтцийг 
шийдвэрлэх (Зам, цахилгаан, дулаан, ус хангамж, 
ариун цэврийн байгууламж)

•	 Сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг түшиглэн 
аялал жуулчлалын боловсон хүчнийг бэлтгэх 
хөтөлбөр, аялал жуулчлалын соёлыг төлөвшүүлэх 
ажлыг хүүхэд ахуй насанд олгох гэх мэт тусгайлсан 
хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулах

Богино хугацааны төлөвлөлт:

•	 Хөрөнгө, хугацаа шаардахгүй бүтээгдэхүүн, эвент арга 
хэмжээг зохион байгуулах төлөвлөгөө боловсруулан 
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ажил эхлүүлэх;

•	 Аялал жуулчлалын төвийн ерөнхий план зураг 
гарган газар зохион байгуулалтыг хийх (дээрх гурван 
төслүүдэд)

•	 Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнтэй холбоотой газар 
зохион байгуулалт, дэд бүтцийг шийдвэрлэх ( Аялал 
жуулчлалын төвийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох)

•	 Нүүдлийн соёл, ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 
зохион байгуулалтыг шийдэх

•	 2019-2020 оны хичээлийн жилээс эхлэн аялал 
жуулчлалын боловсон хүчнийг бэлтгэх ажлуудыг 
зохион байгуулах хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулан 
хэрэгжүүлэх.

Байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд орон 
нутгийн нөөц дээр үндэслэн дараахь бүтээгдэхүүнүүдийг 
бий болгох боломжтой.

•	 Загас агнуурын аялалд үйлчлэх отгууд;
•	 Тарвага хошгоруулах болон агнах;
•	 янзган хүрээд үндэслэсэн зээр, бор гөрөөсийг 

харуулах;
•	 Цэн тогорууны чуулганыг харуулах;
•	 Байгалын жимс, жимсгэнэ, эмийн ховор ургамал 

таниулах, түүлгэх;
•	 онон, улз голын эрэг дагуу наран шарлагын газар; 
•	 Аяллын машин, майхантай аялагчид зориулсан 

үйлчилгээний газар.

Нүүдлийн соёлд үндэслэсэн аж ахуйн аялал 
жуулчлалыг орон нутгийн санаачилга дээр үндэслэн дараахь 
бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгох боломжтой:

•	 Зүү ороолт, зээгт наамал, уран хатгамлын урлахуйг 
жуулчдад таниулах, жуулчид өөрсдөө хийх 
боломжоор хангах;
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•	 Төл мал хүлээн авах, амлуулах зан үйл;
•	 Ноос, ноолуур самнах, ангилан ялгах, эсгий хийх;
•	 Сүү, цагаан идээг уламжлалт аргаар үйлдвэрлэл, 

борлуулалтын нэгдсэн цэг;
•	 Морь, үхэр, тэмээгээр аялуулах;
•	 Малчин айлын нэг өдрийн амьдрал, аж ахуй 

эрхлэлттэй танилцуулах ( гэртэй холбоотой ахуйн ёс 
заншил, гал түлэх, өглөөний цайллага тос хайлах, 
мал саах, хурга, ишигтэй тоглох, угжих, тэжээх, 
бэлчээрлүүлэх, хотлуулах, хот цэвэрлэх, сур элдэх, 
дээс томох, сүү хөөрүүлэх, тараг бүрэх, аарц буцалгах 
шахах, бяслаг хийх, гэр барих, чингэлэг тэрэг хөллөх 
гэх мэт)

Адал явдалт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр 
дараахь бүтээгдэхүүнүүд бий болгох боломжтой:

•	 усан замын аялал;
•	 ой хөвчийн аялал;
•	 уулын авиралт;
•	 Тул загас, буга, шилүүс, зэрлэг гахай зэргийг харах.

ногоон морь цогцолбор төсөлд түшиглэн хөгжих
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Ногоон морь цогцолбор нь суманд экологийн цэвэр 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, аялал жуулчлал амралтын 
зориулалттай, байгаль экологи, эдийн засаг, нийгмийн ач 
холбогдол бүхий төсөл байна. Ногоон морь цогцолборын 
үндсэн бүтэц таримал ургамлаас бүтнэ. Ингэхдээ морины 
дүрс, өнгө, аяллын зориулалт, маршруттай уялдуулан 
дараахь ургамлуудыг тариална:

•	 жимс, жимсгэнэ;
•	 Хүнсний ногоо;
•	 гоёлын цэцэг;
•	 Модлог ургамал;

•	 Цогцолборын дотор талд хөшөө дурсгал, аялагчид 
амрах талбай, тоглоомын талбай, спортын талбай 
(мини гольф), худалдаа, ариун цэврийн байгууламж 
гэх мэт зүйлүүд байрлана. Тус цогцолборыг тусгай 
зураг төсөл боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

Аялал жуулчлалын үйлчилгээний төвийн асуудал

•	 Шатахуун түгээх төв (жижиг засвар, угаалга, 
шаардлагатай хэрэгсэл);

•	 Хүнс болон аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний 
худалдаа;

•	 Сумын брэнд бүтээгдэхүүний худалдаа;
•	 Зочид буудал;
•	 гэр камп (цогц үйлчилгээ);
•	 Хоолны газрууд;
•	 Хүнсний бүтээгдэхүүний шинжилгээний лаборатори;
•	 Цагаан идээ үйлдвэрлэлийн үзүүлэн, худалдаа;
•	 гар урлалын бүтээгдэхүүн хийлгэх, худалдаалах;
•	 Монгол наадгайн өргөө;
•	 уралдаан тэмцээн, соёлын арга хэмжээ зохион 

байгуулах задгай талбай;
•	 орон нутгийн музей ( түүхийн дурсгалт газрын 
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танилцуулга, олдвор, ховор амьтан ургамлын үзүүлэн, 
Юнескогийн өвд бүртгэгдсэн зүйлсийн танилцуулга 
гэх мэт);

•	 Хүүхдийн тоглоомын талбай;
•	 угтах үйлчилгээ, мэдээллийн цэг зэрэг хамаарч болох 

юм.

Дүгнэж хэлэхэд дээрх асуудлыг шийдвэрлэх аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэхэд ганцхан сум аялал жуулчлалын 
төлөвлөгөө боловсруулаад шийдвэрлэх боломжгүй юм. Энэ 
асуудлыг цогцоор шийдвэрлэхийн тулд Төр-хувийн хэвшил-
иргэн хоорондын хамтын ажиллагаа чухал юм.

Анхаарал хандуулсан 
Та бүхэнд баярлалаа.
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түүхэн АялАл жуулчлАл  
“ШихихутАг-их ЗАсАг 
цогцолБор”

Чингис хаан өв соёлын  
хүрээлэнгийн захирал М.Батбаяр

улзын цэнхэр нутагт оршин суугаа Хэнтий аймгийн 
Норовлин сумын иргэд та бүхэнтэй “Аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх иргэдийн оролцоо” анхдугаар чуулганыг зохион 
байгуулж байгаад баяр хүргэе. 

Аялал жуулчлалын цогцолбор төслүүдийн орон нутгуудын 
уялдаа холбоо, орон зайн төлөвлөлтийн талаар 2016 оноос 
хойш ажиллаж байна. Харин энэхүү ажлын хүрээнд түүхэн 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх томоохон төсөл Хэнтий аймагт 
бодит ажил болж эхлээд байгаа билээ. 

Тодруулбал, Засгийн газраас Хэнтий аймгийг түүхэн 
аялал жуулчлалын бүс болгохоор зарласан. Энэ хүрээнд 
Бэрх, Батноров, Норовлин, Баян-Адарга, Дадал, Биндэр, 
Баян-овоо, галшар, Баянхутаг  гэсэн  сум тус бүрт түүхэн 
брэнд цогцолборуудыг барьж байгуулахаар төлөвлөөд 
байгаа юм. Ингэснээр гадаад, дотоодын жуулчдыг  Хэнтий 
аймаг руу татах ач холбогдолтой хэмээн Засгийн газар, 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас үзэж дэмжин 
ажиллаж байгаа юм.

Түүхэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх эдгээр бүтээн 
байгуулалтын нэг хэсэг болох Норовлин сумын төвөөс 
холгүй орших уран дөш уулын энгэрт “Шихихутаг-Их Засаг” 
аялал жуулчлалын цогцолборыг барих бөгөөд цогцолборын 
шавыг саяхан тавьсан билээ. уран дөш уул нь  төрийн их 
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заргач Шихихутагийн төрсөн газар төдийгүй “Монголын 
нууц товчоо”, “Их Засаг” хууль зэрэг түүхэн эх сурвалжууд 
бичигдсэн газар хэмээн түүхэнд үлдсэн учир  уг газрыг 
сонгосон байна.

Домгийн гуурст хүлэг морь унасан бяцхан хүүг дүрсэлсэн, 
оюун ухааныг билэгдсэн номын хуудас бүхий томоохон 
байгууламжтай энэхүү цогцолборыг Норовлин суманд 
бүтээн байгуулснаар нутгийн иргэдэд ажлын байр, орлогоо 
нэмэгдүүлэх шинэ эх үүсвэр бий болох, орон нутгийн 
хөгжлийг дэмжих зэрэг олон талын ач холбогдолтой. 

Түүнчлэн, Хэнтий аймгийн Норовлин сум нь Хэнтий 
аймгийн төв чингис хотоос Дорнод аймгийн Баян-уул 
сумын нутгаар дамжин ульхан боомтоор оХу-ын хотын 
чита хот хүрэх улс хоорондын зам болон Их Эзэн чингис 
хааны төрсөн нутаг Дадал сум хүртэлх аялал жуулчлалын 
замын уулзвар зангилаанд байрлаж байгаагаараа ач 
холбогдолтой юм.

ШихихутАг-их ЗАсАг цогцолборын тухайд, 
Норовлин сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 4.5 км зайд урандөш 
хайрханы баруун энгэрт байрлах бөгөөд орчны бүсийн 
хувьд: 

•	 Дадал сумаас Норовлин хүрэх замын дагуу 
цогцолборыг илтгэх байгууламж Цэг-1, 

•	 ШИХИХуТАг-ИХ ЗАСАг цогцолбор Цэг-2, 
•	 Сумын төвийн Шинэ соёлын ордон Цэг-3 гэсэн 

нийт 900,0 га талбайд Лэйнд арт төрлийн тэнгэрээс 
харахад ногоон морь дүрслэлээр харагдах бүс 
нутгийн төлөвлөлтийг хийжээ.
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“ногоон морь-эКо хөгжлийн төсөл нь” органик 
хүнсний кластер төслийн багасгасан хувилбар бөгөөд энэ 
төсөл нь цэвэр Хөдөө аж ахуйн төмс хүнсний ногоо, жимс 
жисгэнэ зэргийг нутгийн ард иргэдийн оролцоотойгоор 
тариалан, органик хүнсний бизнес хөшүүргээр уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг нэгдэн, тэнд бий болох 
санхүүгийн эх үүсвэрийг сум орон нутгийнхаа ард иргэдийн 
амжиргаа ирээдүйн сайн сайхан, эдийн засгийн хөгжилд 
шингээх зорилготой.

Шихихутаг цогцолборын гол билэг тэмдэг нь болох 
энэхүү хөшөөөний харагдах байдал жигүүрт морь байхаар 
төлөвлөсөн. 
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жигүүрт морины эзэн нь болор бөмбөрцөг дээр ном 
үзэн суугаа монгол дээлтэй хүүхэд байна. Морины зогсолт 
урагш тэмүүлэн салхи сөрөх мэт налуу өнцгөөр бүтээгдэнэ. 
Морины биеийг нарийвчлан харвал бүхэлдээ босоо Монгол 
бичгээр бүтсэн байна. 

Энэ нь барималын онцлог бөгөөд дэлхийд өөр хаана 
ч байхгүй морийг үсгээр бүтээсэн уран бүтээл болно гэж 
үзжээ. Харин морины далавч нь дэлнээс хуудас болж 
дэлгэгдсэн судар болох аж.
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Ном судраар морины далавч хийсэн, бас нэгэн анхдагч 
хөшөө байх болов уу. Номын далавч тэг дугуй үүсгэсэн нь 
ертөнцийг билэгдэн түүний голд ном уншин суух Монгол 
хүүг улам тодосгоно. 

Хоёр далавч тэгш хэмтэй байгаа нь хууль цааз хэнийг 
ч алагчлахгүй гэх билэгдлийн зэрэгцээ Монголчууд бидний 
хүч хууль цаазанд бичигдэн үлдэж түүнийгээ ягштал 
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мөрдүүлдэг байсны давхар санааг далавчны үзүүр сэлэм 
мэт хурцаар төгсөж байгаагаар илэрхийлэх аж.

Бичигт хүлгийн суурь нь өнгөлгөөтэй ган металь 
бөмбөгөр хавтан байхаар төлөвлөсөн нь түүн дээр тэнгэр 
үүслийн нүүдэл тольдон харагдаж жигүүрт хүлэг нь газраас 
хөндий тэнгэрт байгаа мэт гүн сэтгэгдлийг жуулчин, зочид 
гийчдэд үлдээх болно.

Их засаг хууль цаашлаад Нууц товчоог Шихихутаг 
бичиж туурвисан гэдэг. Шихихутагийг хүүхэд байхад нь 
чингис хаан авч өсгөн өөрийн үнэнч түшмэл болтол хамтдаа 
зүтгэсэн гайхамшигт түүхтэй. Өнгөрсөн ба өнөө, ирээдүй 
гурван цагийг нэг монгол хүүхдээр хамтатган илэрхийлсэн 
учир энэ болой. Монголчууд бид ирт сэлэм, эрэмгий хүлгээр 
энэ дэлийг эзэлж явсан ч эрдэм ном эрдэмтэн мэргэдийн 
оюуны бүтээл соёлоор дэлхийг гэгээрүүлж явсаныг тунгалаг 
болор бөмбөрцгөөр тодруулсан байгаа.

Анхаарал хандуулсан Та бүхэнд баярлалаа.
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хэнтий АйМгийн АялАл 
жуулчлАлын чиглэлээр 
хэрэгжүүлж Буй Бодлого

Хэнтий аймгийн Байгаль орчин,  
аялал жуулчлалын газрын  
мэргэжилтэн Б.Баясгалан

Аялал жуулчлалтай танилцахын өмнө аялал жуулчлалын 
тулгуур ойлголтуудтай танилцах нь зүйтэй. Аялал жуулчлал 
гэдэг бол товчхондоо нэг газраас нөгөө газар луу явахыг 
хэлдэг. гэхдээ энд хөдөлгөөний эхлэл ба төгсгөлийн цэгийн 
тухай асуудал яригддаг. Тухайн этгээд тасралтгүй шилжилт 
хийсээр байх нь аялал жуулчлалын гол утга биш, хамгийн 
гол нь хэдий орон зай, цаг хугацаа туулахаас үл хамаараад 
тухайн этгээд маань анх гарсан цэгтээ эргэн ирэх ёстой. 
үүнийг ихэнхи тохиолдолд байнга оршин суудаг газар гэх 
ойлголтоор тайлбарладаг. 

Хүнийг байнга оршин суудаг газар нутгаас нь гаргаж, 
аялал жуулчлалд ороход хүргэдэг аялал жуулчлалын чухал 
ойлголт бол хүсэл сонирхол юм.

Монгол улсын Аялал жуулчлалын тухай хуульд: 

жуулчин гэж хувь хүн 
өөрийн байнга оршин 
суудаг газар нутгаасаа 
нэгээс 183 хүртэлх 
хоногийн хугацаагаар 
амралт, сувилал, танин 
мэдэхүйн зорилгоор 
болон шашин шүтлэг, 
ажил мэргэжлийн 
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шугамаар өөр газар нутагт аялан явахыг "жуулчин" гэж 
аялал жуулчлал хийж байгаа Монгол улсын иргэн, гадаадын 
иргэн, харьяалалгүй хүнийг.

“Аялал жуулчлалын 
байгууллага" гэж 

Аялал жуулчлалын 
б ү т э э г д э х ү ү н и й г 
бүрдүүлэх, сурталчлах, 
худалдах, худалдан авах, 
аялал жуулчлалын багц 
буюу тухайлсан үйлчилгээг 

зохион байгуулж байгаа ашгийн төлөө хуулийн этгээдийг.

“Аялал жуулчлалын бүс 
нутаг" гэж аялал жуулчлал 
хөгжүүлэхэд тохирсон 
байгаль, түүх, соёлын 
нөөц бүхий газар нутгийг;

“Аялал жуулчлалын 
бүтээгдэхүүн" гэж аялал 

жуулчлалын байгууллагаас үзүүлж байгаа жуулчдын 
сонирхлыг татах, тэдний аялах тав тухтай нөхцөлийг 
хангасан төлбөрт үйлчилгээг хэлнэ гэж заасан байдаг. 

Хэнтий аймгийн аялал жуулчлалын хувьд Хэнтий 
аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 3.2 Бахархах зүйлтэй Хэнтийчүүд: 3.2.1 Аялал 
жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 
“чингис хаан брэнд“ дэд хөтөлбөр, Аялал жуулчлалын 
маршрут, мастер төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ гэж 
заасан байдаг.

Хэнтий аймгийн аялал жуулчлалын гол бүтээгдэхүүн нь 
чингис хааны түүхэнд холбогдох “Дэлүүн болдог”, “Хажуу 
булаг”, “Өглөгчийн хэрэм”, “Хэрлэнгийн хөдөө арал”, 
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“чингисийн сүлд тахилгын Сүмбэр их овоо” гэх зэрэг түүх, 
соёлын дурсгалт газрууд хэмээн үзсэн. 

“Их хааны өлгий нутагт тавтай морилно уу” уриан 
дор аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, жуулчдад зориулсан 
үйлчилгээг бий болгох зорилтуудыг дэвшүүлж “чингис хаан 
брэнд” дэд хөтөлбөрийн эхний үе шатыг 2017 – 2018 он, 
2 дахь үе шатыг 2019 – 2020 онд хэрэгжүүлэхээр тусган 
ажиллаж байна.

1. Хэнтий аймгийн аялал жуулчлалын өнөөгийн 
байдал

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО  

29 
 

“Их хааны өлгий нутагт тавтай морилно уу” 
уриан дор аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, жуулчдад 
зориулсан үйлчилгээг бий болгох зорилтуудыг дэвшүүлж 
“Чингис хаан брэнд” дэд хөтөлбөрийн эхний үе шатыг 2017 
– 2018 он, 2 дахь үе шатыг 2019 – 2020 онд хэрэгжүүлэхээр 
тусган ажиллаж байна. 

 
1.Хэнтий аймгийн аялал жуулчлалын өнөөгийн байдал 

 
 

 Аймгийн хэмжээнд 32 
жуулчны  бааз 

бүртгэлтэй байдгаас 30 
нь үйл ажиллагаа 

явуулдаг. 
 

нэг ээлжинд 309 хүн 
хүлээх авах том жижиг 

нийлсэн 10 зочид буудал 
 

 

2018 онд гадаадын 
2500 гаруй, 

дотоодын 30000 
жуулчин ирсэн. үүнээс 

20 гаруй мянган 
жуулчин амрагч 

“Аврага” тосонд ирсэн. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зүүн бүс болон аймагтаа 
анх удаагаа 3 од 

зэрэглэл авсан зочид 
буудал 1 

 

Аймгийн хувьд нэг ээлжинд 12 -120 буюу нийтдээ 1856 
хүн хүлээн авах хүчин чадалтай 30 жуулчны бааз 
тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг. 
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2. Хэнтий аймгийн аялал жуулчлалын мэдээлэл

3. Хэнтий аймгийн аялал жуулчлалын давуу тал

•	 Их эзэн чингис хааны төрж өссөн нутаг, Монголын 
их гүрэн байгуулагдсан түүхэн газар;

•	 Дэлхийн өвд бүртгэлтэй “Бурхан халдун”; 
•	 Түүх, соёлын үнэт өв арвинтай бөгөөд 6730 соёлын 

үл хөдлөх дурсгалуудтай;
•	 ойт хээр болон тал хээр хосолсон өргөн уудам газар 

нутагтай ба 1 хүнд 0,9 км2 газар нутаг ногдоно. Мөн 
байгалийн баялагийн арвин их нөөцтэй аймаг;

•	 “Мянганы зам”-ын хэвтээ чиглэлийн Багануур-
чингис, Дорнод аймгийн чойбалсан, Сүхбаатар 
аймгийн Баруун-урт хотуудыг холбосон дэд бүтэц;

•	 Нийт хүн амын 64,4 хувийг хүүхэд залуучууд эзэлдэг.
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4. Тогтмол зохион байгуулдаг эвент арга хэмжээ:

Галшар адууны баяр

Тогорууны баяр, ёохорын наадам 
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Талын түмэн адууны баяр

Талын анч тайга нохойн наадам 
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5. Хэнтий аймгийн бренд бүтээгдэхүүний нөөц

Хэнтий аймгийг түүхэн аялал жуулчлалын бүс болгох 
зорилгын хүрээнд томоохон аялал жуулчлалын цогцолборууд 
барих, авто зам тавих, нисэх буудал байгуулахаар төсөл 
хөтөлбөрүүд хэрэгжиж эхлээд байгаа бөгөөд үүнтэй уялдан 
жуулчдын урсгал огцом нэмэгдэх нь тодорхой Бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээ ч үүсэх юм.

Энэхүү томоохон өөрчлөлтөнд одооноос бэлдэх, Хэнтий 
аймгийн бизнес эрхлэгчид хамтран ажиллах, нэгдсэн 
үйлдвэрлэлийн хэлбэр рүү шилжих зайлшгүй шаардлага 
тулгарч байна. одоогийн нөхцөлийг авч үзвэл:

давуу тал 

•	 чингис хот уБ хоттой хатуу хучилттай замаар 
холбогдсон;

•	 Эзэн чингис хааны өлгий нутаг гэсэн ялгарах 
онцлогтой;

•	 чулуун зэвсэг, хүрэл зэвсэг, Хүннү гүрэн, Монголын 
эзэнт гүрэн гэх мэт түүхийн чухал цаг үед хамаарах 
булш бунхан, хадны бичээс дурсгалуудтай;

•	 жуулчдыг татах онцлог эвент хөтөлбөрүүдтэй;
•	 жуулчдыг татах үзэсгэлэнт байгаль, ан амьтан, 

жигүүртэн шувууд, нуур, гол, ой хөвч, хадат цохио, 
хавцалуудтай;

•	 Бурхан Халдун уул, Дэлүүн болдог, Хөдөө арал гэх 
мэт Монголын нууц товчоонд дархлагдсан түүхийн 
чухал газруудтай;

•	 Хардал бэйс жанжны галшар угшил, Тожил дарханы 
ур ухаан, буриад соёл заншил гэх мэт өвөрмөц 
соёлын өвүүдтэй;

•	 Байгалийн тогтоц, ан амьтан, түүх дурсгалын нөөцөөр 
Монгол улсад өрсөлдөх бүрэн чадвартай.
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сул тал 

•	 Аялах хугацаа буюу аяллын улирал богино;
•	 Сумын төвүүдэд зочид буудал хөгжөөгүй;
•	 орон нутгийн хүнсний үйлдвэрлэл өргөжөөгүй;
•	 Брэнд бүтээгдэхүүний савлагааны чанар, үзэмж, 

хүрэлцээ муу;
•	 Аялал жуулчлалын мэргэжлийн боловсон хүчин 

байхгүй;
•	 орон нутгийн тур оператор байхгүй;
•	 Аялал жуулчлалын газар зохион байгуулалт буруу, 

газрын маркетинг хөгжөөгүй;
•	 Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, маршрутыг 

хөгжүүлээгүй;
•	 Аяллын газарт аялагчдын тав тухтай байдлыг хангах 

зохистой орчин бүрдээгүй;
•	 Аяллын газруудад байгальд ээлтэй дэд бүтцийг 

хөгжүүлэхэд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт 
шаардагдах;

•	 голын гүүр дутагдалтай.
6. Дотоодын аялагчдын тээврийн хэрэгсэл ба 

байрласан сууц

Сүүлийн 5 жилийн байдлаар Хэнтий аймагт ирсэн 
жуулчдын тоог харахад 2017 онд дотоод аялагчдын тоо эрс 
өссөн дүнтэй харагдаж байна. Энэ тоо цаашид улам өсөх 
хандлагатай байгаа бөгөөд энэ нь Монгол улсын хэмжээнд 
дотоодын аялал жуулчлал хөгжиж байгаа, мөн шинэ газар 
үзэхийг хүссэн аялагчдын зорилго, нөгөө талаар зүүн бүс нь 
“шинэ зорих газар” болж байгаатай холбоотой юм.

2017-2018 оны зуны улиралд Хэнтий аймагт ирсэн 
дотоод аялагчдаас авсан судалгааны дүнгээс үзэхэд 
49.8% нь майханд, 8.2% машиндаа хоноглосон байгаа 
нь зочид буудал, дэн буудал, жуулчны баазын байршил, 
орны хүчин чадал, үйлчилгээний чанар зөрүүтэйг илтгэхээс 
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гадна чанарын стандартыг мөрдөхгүй байна гэсэн үг юм. 
Зорьж буй жуулчдын 80% нь өөрийн унаагаар зорчиж 
байгаа нь жуулчид чөлөөтэй өөрийн тав тухаар аялахыг 
хүсэж байгаатай холбоотой боловч нөгөө талаар жуулчдын 
энэ урсгал ба чөлөөт байдал нь байгаль орчинд сөргөөр 
нөлөөлөх магадлалтай байдаг. 

7. Хэнтий аймгийн аялалын жуулчлалын бүтээн 
байгуулалт

1. Монгол төрийн Их хуралдайн орд өргөө

1206 онд чингис хаан Их хуралдайг онон мөрний 
эхэнд одоогийн Биндэр сумын нутагт хуралдуулж байсан. 
Энэхүү газарт улсын төсвийн хөрөнгөөр “Монгол төрийн 
Их хуралдайн орд өргөө” цогцолборыг бүтээн байгуулах 
зорилгоор 2018 оны 08 сарын 26 ий өдөр шав тавигдсан 
бөгөөд ажил хэвийн үргэлжилж байна. 

Монгол төрийн Их хуралдайн орд өргөө

2. Анд нөхөрлөлийн өргөө

Зуны дунд сарын шинийн 3-ны билэгт сайн өдөр Их Эзэн 
чингис хааны үнэнч нөхөр Хүлэг баатар Боорчийн төрсөн 
нутаг Батноров суманд "АНД НӨХӨрЛӨЛИЙН ӨргӨӨ"-
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ний шавыг тавьсан бөгөөд цогцолборын ажил үргэлжилж 
байгаа. уг өргөө нь 18 метрийн өндөртэй, үйлчилгээний 
бүхий л хэлбэрүүдийг багтаасан цогцолбор болж 2019 онд 
ашиглалтанд орох юм. 

Анд нөхөрлөлийн өргөө

3. Мянганы суут хүн Их Эзэн Чингис хаан цогцолбор 

Их Эзэн чингис хааны өлгий нутаг Дадал суманд түүхэн 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд “Мянганы суут 
хүн их эзэн чингис хаан” аялал жуулчлалын цогцолборыг 
Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийхээр ажиллаж 
байна. 
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норовлин суМын АялАл 
жуулчлАлыг хөгжүүлэх 
төлөвлөгөөг БоловсруулсАн 
турШлАгА

“Норовлин-Иргэдийн оролцоо” ТББ-ын 
гүйцэтгэх захирал М.Энх-Амгалан

2017 оноос эхлэн Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, 
Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтарсан “Иргэдийн 
оролцоо-II” төслийн үйл ажиллагаа манай суманд 15 хүнтэй 
иргэдийн бүлэг байгуулан ажиллаж эхэлсэн. 

Тус бүлэг 2018 онд өөрсдийн мэдлэг боловсролыг 
нэмэгдүүлэх, хамтын манлайлалаа бэхжүүлэх, өргөжүүлэх 
чиглэлд анхаарч улаанбаатар хот болон бусад сумдын 
туршлагыг судлах чиглэлээр идэвхтэй ажилласан болно. 
Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх судалгаа 
авах, мод тарих, хогийн цэгийн цэвэрлэгээ, багийн 
төвийн шинэ барилгын ажил, сумын хөгжлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, сумын аялал жуулчлалын төлөвлөгөөг 
боловсруулахад багийн иргэдээс санал ажилуудыг хамтын 
хүчээр хийж ажилласан.

2019 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэдийн бүлэг 
шинэчлэн зохион байгуулагдаж, 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
“Норовлин-иргэдийн оролцоо” ТББ байгуулахаар 
шийдвэрлэж, анхны хуралдаанаараа төрийн бус 
байгууллагын дүрмээ баталж, удирдах зөвлөл, хяналтын 
хороо байгуулан удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх 
захирлаа томилсон билээ. 

Бид энэхүү чуулганыг зохион байгуулах ажил болон 
сумын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд багийн 
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иргэдээс санал авах ажлыг зохион байгуулсан.

Бид 4 хэсэгт хуваагдаж өөрсдийн явах маршрут болон 
ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллласан.

Дараахь санал асуулгыг иргэдээс авсан болно. үүнд:

нэг. Нүүдлийн соёлд суурилсан аж ахуйн аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр манай гэр бүл жуулчдад 
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дараахь нүүдлийн ахуйн соёлоос тогтмол үзүүлэх боломжтой. 
(хариулт олон хувилбартай) 

•	 Төл мал хүлээн авах 
•	 Ноос, ноолуур самнах, ангилан ялгах, эсгий хийх 

зэрэг
•	 Сүү, цагаан идээг уламжлалт аргаар үйлдвэрлэх 
•	 Сүү, цагаан идээг тогтмол нийлүүлэх
•	 Морь, үхэр, тэмээгээр аялууллах
•	  Малчин айлын нэг өдрийн амьдрал, аж ахуй 

эрхлэлттэй танилцуулах
хоёр. Сүү, цагаан идээг уламжлалт аргаар үйлдвэрлэх, 

түгээх боломжтой. (хариулт олон хувилбартай)

•	 Ааруул, ээзгий, ээдэм, аарц
•	 Өрөм, зөөхий, бяслаг
•	 Айраг, шимийн архи
•	 Сүү, тараг, шар сүү
•	 Бусад

гурав. Байгалийн аялал жуулчлалыг орон нутгийн нөөц 
дээр үндэслэн дараахь бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгох 
чиглэлээр манай гэр бүл, багийн иргэд дараахь үйлчилгээг 
тогтмол үзүүлэх боломжтой. (хариулт олон хувилбартай)

•	 Тарвага хошигруулах болон агнах үйлчилгээг үзүүлэх
•	 Загас агнуурын аялалд үйлчлэх отгууд байгуулах
•	 янзаган хүрээнд үндэслэсэн зээр, бор гөрөөсийг 

харуулах
•	 Цэн тогорууны чуулган үзүүлэх
•	 Байгалийн жимс, жимсгэнэ түүлгэх
•	 голын эрэг дагуу наран шарлагын газрууд ажиллуулах
дөрөв. Адал явдалт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

чиглэлээр дараахь бүтээгдэхүүнүүд бий болгоход манай 
багийн иргэд хувь нэмрээ оруулах боломжтой. 

•	 усан замын аялал 
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•	 Моторт завин аялал
•	 Энгийн завин аялал

•	 ой хөвчийн аялал 
•	 явган аялал 
•	 Морин аялал
•	 үхэр тэрэгтэй аялал 
•	 Тэмээн аялал
•	 Өдрийн аялал
•	 Хоногийн аялал

•	 Өвлийн аялал
•	 Нохой чарганы аялал
•	  Цана, чаргаар гулгуулах
•	 Мөсний шагайн үзүүлбэр үзүүлэх, тоглуулах

•	 уулын авиралт
•	 Ан агнуур хийх аялал
•	  Тул загас барих аялал
•	 Буга, шилүүс, зэрлэг гахай зэргийг харуулах аялал
•	 Зарим амьтдыг зөвшөөрөгдсөн хугацаанд ан агнуур 

хийлгэх аялал
тав. Малчин айлын амьдрал ахуй, аж байдалтай 

танилцуулах гэр амралт (илүү гэр гэр амралт байгуулж, 
стандартад нийцсэн (00, халуун ус, хогны асуудлыг цогцоор 
нь шийдсэн) үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой тохицуулах) 
ажиллуулах боломжтой. (хариулт олон хувилбартай)

•	 Илүү гэрээ тохижуулж, удаан хугацаагаар амьдруулах
•	 3-5 гэр
•	 5-10 гэр

•	 Байшин амралт байгуулж, стандартад нийцсэн (00, 
халуун ус, хогны асуудлыг цогцоор нь шийдсэн) 
үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой 

•	 3-5 байшин
•	 5-10 байшин
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Зургаа. Бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэх 
боломжтой. (хариулт олон хувилбартай)

•	 Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн
•	 Арьс ширэн урлал
•	 Модон урлал, сийлбэр
•	 Хатгамал
•	 Дээл, хувцас
•	 Эсгий урлал
•	 гоёл чимэглэл (үндэсний хэв шинжтэй ээмэг, зүүлт, 

бугуйвч гэх мэт)
•	 Бэлэг дурсгалын эд зүйлс (таталбар бичиг гэх мэт)

Санал асуулга авч байх үеийн зураг

Санал асуулгын үр дүн
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санал асуулгын үр дүн: 
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хог хАягдАл БА АнгилАлт

“Хоггүй Монгол” ТББ-ын тэргүүн М.Бүжин

Хүрээлэн буй орчныг бохирдуулагч олон хүчин зүйл 
байдгийн нэг нь хог хаягдал юм. Аялал жуулчлалын хувьд 
ч нэгдүгээрт тавигдах асуудал бол хог хаягдал юм. Эргэн 
тойрондоо хог новшгүй, эрүүл орчин бүрдүүлэхэд хүн 
бүрийн оролцоо хэрэгтэй. үүний тулд хог хаягдлыг аль 
болох дахин ашиглах, багасгах, дахин боловсруулах 
зарчмын талаар та бүхэнтэй хуваалцах гэж байна.

Тодорхой хугацааны дараа хэрэг болохгүй хаягдах 
зүйлс олон. Эдгээрийг тэр болгон хаяхгүйгээр ямар нэгэн 
байдлаар дахин ашиглах нь байгаль орчны цэвэр байдалд 
үзүүлж буй таны хувь нэмэр юм. Нөгөө талаар мөнгөө 
хэмнэх боломжийг ч танд олгоно. Манай оронд хог 
хаягдлыг үйлдвэрийн аргаар дахин боловсруулалт хийх 
явдал эхлэл төдий байгаа ч ахуй амьдралдаа энэ зарчмыг 
хэрэгжүүлэхэд таны оролцоо ч их юм. 

үүний тулд бид юу мэдвэл зохих вэ? 

Хог, хаягдал гарах шалтгаан олон янз. Таны ажлын 
өрөөнөөс, гэр орноос, гудамж талбайгаас, хоол хүнсний 
үлдэгдлээс үргэлж л хог хаягдал гардаг. Түүгээр ч зогсохгүй 
дэлгүүр хоршооноос худалдан авсан зүйлсийн сав, баглаа 
боодол, үзвэрийн тасалбар зэрэг төдхөнөө л хог болон 
хаягддаг.
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Хэрэв бид хог хаягдлаа багасгаж, дахин ашиглаж чадвал 
төдий хэмжээгээр л энэ ажлын зардал буурна. үүний тулд 
эхлээд хог хаягдлын шинжийг мэдэх, улмаар ялгаж сурах 
хэрэгтэй юм. 

хог, хаягдлыг хэрхэн ялгах вэ?

Хаягдал зүйлсийг дахин боловсруулан ашиглахын тулд 
юуны өмнө хог хаягдлаа ялгаж сурах хэрэгтэй. Хог хаягдал 
гэр орон, ажлын байр, үйлдвэр, барилга барих, дэлгүүр 
хоршооноос гэхчлэн янз бүрийн гаралтай. гэвч ерөнхийд 
нь “задардаг хог хаягдал”, “задардаггүй хог хаягдал” 
хэмээн хоёр ангилна. ялгахын тулд үүнийг сайн мэдэж байх 
шаардлагатай. Маш энгийн зүйл. Та эхлээд хоёр хогийн 
савтай болох хэрэгтэй. ямар ч хогийг хаяхдаа энгийн эсвэ
л дахивар гэж ангилаарай.
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Зөвлөгөө: Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилавал үр 
дүнтэй.

Харин задардаггүй хог хаягдалд нь өөрөө аяндаа устаж 
алга болдоггүй төмөр, металл, шил, хуванцар, резин гэх 
мэт зүйлс орно. 

Эдгээр зүйлс маш удаан хугацаанд оршин, тэр чинээгээр 
газар шороо, хөрс, байгалийг бохирдуулж хордуулж 
байдаг. Иймд энэ төрлийн хог хаягдлыг задгай газар 
хамаагүй хаяж огт болохгүй. Нийт металь хаягдлын болон 
нэрлэгдсэн төмрүүдийн 89% нь, хуванцар хаягдлын 61%, 
малын гаралтай бүтээгдэхүүний 49% нь, картон цаасны 13%, 
шилэн хаягдлын 11% нь тус бүр дахин боловсруулагддаг тул 
дээрх байдлаар ангилаарай.
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АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО  

47 
 

1.Ногоон өнгө – хуванцар, 
гялгар уут 

3.Цэнхэр өнгө – цаас 

  
 
2. Улбар шар өнгө – шил, 
лааз 

 
4.Хар өнгө– бусад хог 
хаягдал 

  
Дахивар буюу дахин боловсруулагдах 

материалуудаар зүйлсийг дахин хийх боломжтой: 
 

дахивар буюу дахин боловсруулагдах 
материалуудаар зүйлсийг дахин хийх боломжтой:
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Хог хаягдлыг дахин боловсруулснаар эрчим хүч, шинэ 
түүхий эдийн хэрэглээг багасгах, агаарын бохирдол, 
усны бохирдлыг бууруулахаас гадна хүлэмжийн хийн 
ялгаруулалтыг багасгадаг. Хог хаягдлыг анхнаас нь ангилан 
ялгах нь агаар, ус, хөрсний бохирдол үүсгэхгүй, эрүүл 
мэндэд ач тустай. Түүнээс гадна дахин боловсруулалт 
явагдсанаар улсын эдийн засгийн өсөлтөд ч нэмэртэй тул 
иргэн хүний үүргээ биелүүлж, хогоо ангилж хэвшээрэй.
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Хог хаягдал байгальд шингэх хугацааны хувьд пластик 
хог хаягдал- 450 жил түүнээс илүү; архи, ундааны шил-1000 
жил; хөнгөн цагаан лааз-80 жил; Памперс- 200 — 500 жил; 
Цаас -2–6 долоо хоног болдог байна. одоогоор улаанбаатар 
хотод Хаягдал төмөр дахин боловсруулах аж ахуйн нэгж /
ААН/-6, Хөнгөн цагаан хайлш дахин боловсруулах ААН-
3, гялгар уут, хуванцар сав, дугуй боловсруулах ААН-7, 
Хаягдал цаас дахин боловсруулах ААН-5, үртсэн шахмал 
түлш боловсруулах ААН, шил боловсруулах үйлдвэр АНН-1 
байна.

Та бүхэн хогоо тогтмол ангилан ялгалин ялгаж, аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх үйлсэд амжилт хүсье.
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хоостАйл гэж яМАр Айл вэ?

Аялал жуучлалын чиглэлээр бизнес эрхлэгч, 
гадаадын иргэдийг гэртээ ирүүлдэг өрхийн 
тэргүүн Ж.Бэгзсүрэн 

Хэнтий аймгийн энэ сайхан суманд Сүхбаатар аймгийн 
иргэн Бэгзсүрэн би анх удаа ирлээ. Та бүхэнтэй танилцаж, 
энэ нутаг усны түүх, 13-р зууны үеийн хууль цааз, бичгийн 
их хүмүүн Шихихутагийн олдсон газар, их түүхийн дурсгалт 
газрууд, үдээс өмнөх илтгэлүүдээс аялал жуулчлал, байгаль 
хамгаалах олон чухал мэдээлэл авч, Норовлин-иргэдийн 
оролцооны илтгэлээс та бүхэн сэтгэл нэгдэж, улам авъяас 
чадвар, ажил үйлсээ өрнүүлж байгааг сонсоход маш их 
таатай байна, баярлаж байна.

Ингээд өөрийн гэртээ явуулдаг үйл ажиллагааг 
танилцуулъя. Хоост Айл гэдэг холбоо үг нь англи үг, монгол 
үг холилдсон шинэ нэршил юм. Хоост гэдэг нь англи хэлний 
эзэн гэсэн утгатай, юмандаа эзэн болох гэсэн утгатай үг. 
Айл гэдэг нь Монгол хэлний айл, өрх гэр гэсэн үг. Англиар 
бол “family” гэсэн үг. Өрхийн эмнэлгийг “family hospital” 
гэж нэрлэдэг, түүн шиг гэсэн үг.
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Энэ нэрийг яагаад санаачлах болсон, ямар үйл 
ажиллагааг сүүлийн 10 гаран жил хийж байгаагаа та бүхэнд 
жишээ татан ярьж танилцуулах юм. Дундаас нь асуух зүйл 
гарвал одоо сайн тэмдэглэж аваад, дараа нь асуугаарай 
гэж хүсч байна.

ХоостАйл гэдэг нь гэртээ гадаад улсын аялагчийг ирүүлдэг 
айл байгаа юм. Тэр аялагч нь таны тухай, гэрийн чинь 
тухай интернэтийн тусгай вэбээс уншиж мэдээд, сонирхол 
хүслээ илэрхийлж цахим шуудангаар харилцдаг. Мөн та ч 
тантай харилцаж байгаа аялагчийнхаа танилцуулгыг уншиж 
мэдээд, зөвшөөрөх эсэхээ хариулах тул хэн, хаанаас, ямар 
хугацаагаар ирэхээ урьдчилан мэддэг, тохиролцдог гэсэн 
үг. 3 цаг, 1 хоногоор, бүр 28 өдрөөр ирэх тохиолдол байдаг. 
онцлог нь таны гэрт, гадаад хүнээр ам бүл нэмэгдэж ирэх 
юм шүү.

Яагаад аялагчийг гэртээ ирүүлэх нь хэрэгтэй байдаг, яаж 
ирүүлэх вэ гэдгийг мэдэж авцгаая.
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Энэ зураг дээр 2019.08.02-ны өдөр Сингапур залуус Tim, 
Peisin, Ming нар манай гэр бүлд ирээд 4 цаг зочлоод, оройн 
хоол хамтдаа хийж идээд, тэгээд Монгол мах, арвайн 
гурил, таана хөмүүлээр амталсан бууз, шөлтэй хоол, битүү 
шөл зэргийг хийж идээд, бид нарыг ингэж хоолоо хийдгийг 
хараад, өөрсдөө ногоо хэрчих, гурил элдэх зэргээр хоол 
бэлтгэхэд оролцоод, гэр доторх ахуй соёлтой танилцаж, 
дурсгал болгож зураг бичлэг хийж аваад, баярлалаа, 
баяртай гээд явсан тохиолдол байгаа юм.

Миний 10 гаран жил гэртээ гадаад хүмүүс ирүүлж байгаа 
нь бол нэг өдөр шийдэж олсон зүйл биш, Дэлхий ертөнц 
дээр олон хүмүүс ийм ажлыг хийдэг, байдаг л зүйл, гол 
нь Монгол хүн Монгол ахуй соёлоо бодитоор нь үзүүлж, 
зөв таниулж өгч чадна гэж бодсон тул идэвхитэй байж, 
ажил болгосон гэсэн үг. Монголчууд биднийг зочломтгой 
ард түмэн гэдгийн учир нь бид бүх хүнс хоолоо өөрсдийн 
гар, хөдөлмөрөөр хийж чаддаг зүйл учраас тэр хэмжээгээр 
нь хүмүүсийг дайлж, ажил хөдөлмөрийн үр шимээрээ 
бахархаж чаддагтай холбоотой.

Нэг талаас миний хүүхэд насанд миний аав, ээж хамт 
ажилладаг орос найзуудыгаа гэртээ дагуулж ирээд, цай 
хоол хийж дайлаад, хууч хөөрч, тэгээд ирсэн орос хүмүүс 
нь хүүхдүүд биднийг өхөөрдөөд гоё цаасан боодолтой, гоё 
амттай орос чихэр зэргийг өгч байсан дурсамж “ХоостАйл”-
ыг эхлүүлэхтэй холбоотой шүү дээ гэж би хожим бодсон.

Мөн хүүхэд насанд, 80, 90-ээд онд бид зуны амралтаараа 
дандаа хөдөө явдаг байсан. Сүхбаатар аймгийн Баруун-
уртад төрж өсөөд, тэнд 10 жилийн сургууль сурч байгаа 
бид Сүхбаатар аймгийнхаа Наран, Дарьганга сум, эсвэл 
аймгийн төвөөс 10-аад км зайтай Дунд шанд, Эхэн шанданд 
нутаглаж байгаа гөеө ах дүүгийндээ зуны амралтаараа очиж 
хонь хурга, үнээ тугал, морь уях зэрэг ажилд оролцож, 
туслаад намар хичээл орохын өмнө гэртээ ирэхдээ уут 
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уутаар нь ааруул, ээзгий, мах шөлтэй буцдаг шүү дээ. Энэ 
бол үнэндээ бид нар тэгж нэрлэдэггүй л байсан болохоос, 
гөеө, хамаатан гэдэг Хоостайлд очсон гэсэн санаа байгаа 
юм.

Хожим компьютерийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшиж 
төгсөөд, улаанбаатар хотод Д.Нацагдоржийн номын санд 
ажиллаж байхдаа ажлын шугамаар АНу-д 2 удаа, мөн олон 
газарт явсан байдаг. Тэгээд гадаад оронд онгоцоор очоод, 
зочид буудалд буугаад, хөтөлбөрийн дагуу сургалтандаа 
суугаад буцаад ирэхэд сэтгэл дундуур нэг зүйл байдаг 
байсан. Тэр нь бол би энэ орон нутгаас нэг ч хүнийг таньж 
мэдсэнгүй, ядаж Нарантуул шиг зах худалдааны төвөөр 
нь орж үзсэнгүй, арай хямд үнэтэй боломжийн дурсгал 
худалдаж авах юмсан гэж хүсдэг байсан. Мөн энэ улсад 
намайг тосоод авах таньдаг гадаад хүн байсан бол мөн 
сайханаа гэж боддог байлаа.

Тэгэхээр энэ болгоны цаана “ХоостАйл” гэж өнөөгийн 
яригдаж байгаа зүйлийн үндэс байжээ. 
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Миний амьдралд тохиолдсон мартагдахгүй нэг үйл явдал 
2008 оны 7-р сарын 8-ны өдөр болж, Д.Нацагдоржийн 
номын сангийнхан бид номын сангаа чөлөөт сонголттой 
болгох өөрчлөлтийг Монгол улсад анх удаа хийж байв. 
Дандаа номын санчаас унших номоо авах бус, уншигч 
өөрөө ороод номоо сонгож авдаг болгох үйлчилгээний 
шинэ зохион байгуулалт хийж байхад Андрью гэдэг 
Америк залуу ажил дээр ирж, би энэ залуугаас анх гадаад 
хүнийг гэртээ ирүүлж болдог вэб сайтыг, тэр couchsurfing 
гэж вэбийг мэдэж аваад, өнөөдрийг хүртэл хэрэглэж байна. 

Тэр жил Сүхбаатарын талбайн дэргэд намын байр шатаж, 
7 сарын 1-2 байх, Монгол улсад тийм айхавтар онцгой үйл 
явдал болж байхад миний гэрт бас ийм мартагдахгүй, 
11 жилийн дараа та бүхэнд өөрийн туршлага мэдлэгээ 
хуваалцах хүртэл үргэлжлэх тэмдэглэлт үйл явдал тэр үед 
болж байжээ.

Энэ хугацаанд 50 улсаас 1000 гаруй гадаад найзууд 
манай гэрт ирчихээд байна. Өөрөө би гэртээ гадаад 
хүмүүс ирүүлэхээс гадна, 2010 онд Америкт ажлаар 
явахдаа Америкийн couchsurfer хэрэглэдэг айлуудтай 
холбоо бариад 2 ч айлд очиж үзэж байсан. Монгол хүн 
Монголынхоо ахуй, байгалийн зурагтай ил захидал аваад, 
хэдэн шагай аваад очиход тэр айл маш их баярлаж байсан. 
Тэр хүн амьдралдаа нэг ч удаа Монгол хүнтэй уулзахгүй 
байж болох байтал би тэр хүний амьдралд мартагдахгүй 
дурсамж, сэтгэгдэл үлдээсэн гэж боддог, одоо ч гэсэн хааяа 
нөгөө хүнтэй интернэтээр харилцаад баяртай байдаг. Тэр 
хүн надад зөгийн аж ахуйн тухай ном бэлэглэж байсан, 
би хэрэглэж үр дүнг нь гаргаагүй болохоос, одоо ч номын 
шүүгээнд хадгалагдаж байдаг. 

Мөн 2016 оноос гэргий бид хоёр Дэлхийгээр аялдаг 
болсон байгаа, аяллаа Шагайтай үүргэвч гэж нэрлэж, 
Монгол ахуй соёлоо аяллын замд хүмүүст таниулж, 
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гадаадын Хоостайлд очдог болсон байгаа. Нэгэнт ийм 
туршлага бидэнд хуримтлагдсан учраас ярьж танилцуулах 
нь зөв гээд TEDxUlaanbaatar 2017 үйл явдалд оролцож 
“ХоостАйл”-ынхаа талаар анх удаа тайзан дээрээс 1000 
үзэгчдэд “Дэлхийн гийчид Монгол гэрт” илтгэлээ тавьж, 
өнөөдөр тэр бичлэг Youtube дээр байдаг.

Аялал жуулчлалын талаарх мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлье 
гээд 2017 онд Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газар, 
Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар хамтран зохион 
байгуулсан Монгол улсад аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, 
залуучуудыг ажлын байраар хангах, энэ талын мэдлэг 
мэргэжлийг олгох үнэ төлбөргүй 5 хоногийн цуврал сургалт 
Нийслэлийн иргэний танхимд болоход би 1000 гаруй 
залуусын нэг болж, сургалтуудыг бичиж тэмдэглэж, тэр 
олон судлаач багш нарын соёл урлагийн их сургууль, аялал 
жуулчлалын чиглэлийн, өнөөдрийн чуулган дээр илтгэл 
тавьж байгаа шиг судлаач багш нар хичээл заахад миний 
хийсэн нэг зүйл бий, тэр бол би тэр хүмүүсийн хэлсэн үг 
бүрийг бичиж авч байсан. 

яагаад тэгдэг вэ? гэвэл, энэ сургалт болоод өнгөрөнгүүт 
надад дэвтэр үлдээд, би тэр дэвтрээ дахин эргүүлж уншиж, 
тэр хүн юу гэж хэлж байлаа гэж санахад хэрэг болдог, тэгээд 
би маш сайн бичиж авдаг. Өнөөдрийн лекцийг хүртэл сайн 
бичиж авч байгаа, та бүхнийг цаашдаа бас, ер нь хүн юмыг 
сайн бичиж авбал үлдэх юм нь тэр байдаг юм байна гэж 
хэлэх гэсэн юм. Нэг ийм ухаалаг, эрдэмтэй хүний хэлсэн 
“Хурц ухаанаас мохоо харандаа илүү” гэж үг байдаг.

Ингээд 2008 онд эхэлсэн гэртээ гадаад хүн ирүүлэх арга 
замыг ашиглаж эхэлсэн маань, 2018 онд 10 жилийн ой 
болж, үүнийгээ тохиолдуулан “ХоостАйл” гэж ярьж эхэлсэн, 
ингэж ярих хэрэгтэй юм байна, үүнээс санаа зовох хэрэггүй 
юм байна, илүү мэргэжлийн болгоё гэж анзаарч, ярьж, 
илүү олон Тв, мэдээнд орж байгаа.
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Америк залуу 2008.7.8-ны өдөр хэлж өгсөн тэрхүү www.
couchsurfing.com вэб бол гэртээ ирүүлсэн хүнээс хонуулсны 
төлөө мөнгө авдаггүй онцлогтой, тэр хүн манайд 3 хононо 
уу, 30 хононо уу би мөнгө авахгүй, гэхдээ энэ нь үнэ цэнэгүй 
гэсэн үг биш. Тэр хүн нэг юм идэж таараа, гуанз руу орж 
иднэ үү, би хэлдэг юм, чи гуанзанд орж идэхийн оронд 
манайд идэл дээ, тэр мөнгөөрөө манайд хэдүүлээ мах авъя, 
ногоо авъя, одоо жимс гарчихсан байна жимс авъя, манай 
эхнэр ийм гоё хоол хийдэг гээд тэр хүнээр би мах, ногоогоо 
авахуулчихдаг, тэгээд манайд юу байна, нийлүүлээд сайхан 
хоол хийгээд идчихээр, та 7000 төгрөг үнэтэй махыг тэр 
болгон авдаггүй бол гэрт чинь гадаад хүн ирэх үед аваад 
байх боломжтой гэсэн үг. Энэ мэтчилэн хэн хэндээ ач тустай, 
маш их үнэ цэнэтэй харилцаа үүсдэг гэдгийг би ойлгосон. 
Тийм ч учраас энэ вэбээ одоо хүртэл хэрэглэсээр байгаа.

Ингээд би гадаад хүнтэй уулзах тоолондоо тэр хүмүүсээс 
олон зүйлийг сурч мэдэж авч байсаны нэг нь 2011 онд унадаг 
дугуйгаар аялдаг хүмүүсийн ашигладаг www6warmshower.
org вэб сайтыг мэдсэн. Энэ вэб сайтыг ашиглан унадаг 
дугуйгаар Дэлхийгээр аялдаг Франц, Италь, Австрали, 
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Испани хүмүүстэй танилцсан байна. 60 орчим насны 2 Франц 
хүн, 55, 57 насны байх, унадаг дугуйгаар Франц орноос 
гараад, Францын нэг жижигхэн тосгон амьдардаг гэсэн, 
манай Норовлин сум шиг л ийм жоохон, тэр 2 Франц хүн 
Францынхаа тосгоны талаар ярьна гээд л, та бүхний хувьд 
бол Норовлин сумынхаа талаар ярьна гээд л унадаг дугуй 
унаад гарсан байгаа юм. Монгол орноороо бүтэн тойроод, 
дараа нь Дэлхийгээр тойроод 12 жил аялаад, очсон орон 
болгондоо өөрийн сумын талаар, нутгийн талаар ярьдаг, 
тийм 2 аялагч хүн манайд энэ www.warmshower.com вэб 
сайтаар харилцаж ирсэн юм. Тэгээд би бахархаж, бид 
аялах хэрэгтэй юм байна, нутгаасаа гарч үзье, нүдээ нээе, 
юм харъя үзье. Дандаа л би чадахгүй мэдэхгүй гээд суугаад 
байх биш, бүр тэмээгээ унаад ч явж болох юм байна лээ, 
морин тэрэгтэйгээ ч явсан ч болох юм байна лээ, хүмүүс 
дугуйтай аялаад болж байхад гэж бодсон. Тэгээд бид 
аялдаг болсон.

Хөдөө орон нутгийн та бүхэнд маань мал ахуй, 
бэлчээрийн мал ахуйтайгаа, үүнээсээ амьдрал ахуй, бүх 
зүйлээ, баяр хөөрөө авч байгаа та бүхэн бол workaway.
info вэбийн учрыг олж, хужрыг нь тунгаавал их сайн. Энэ 
бол гэр орны ажилд тань туслаад, мөнгө төлөхгүйгээр хамт 
хооллож, амьдардаг, гэр бүлийн шинэ гадаад гишүүнтэй 
болох боломж энэ байгаа юм. Өнөөдрийн анхдугаар 
чуулган дээр ажиглаж байхад залуучууд маань сургууль, 
дээд сургуульдаа явчихаад байна, аав ээж, гэр бүлийн 
арын албыг хариуцаж байгаа хүмүүс үлдчихээд байна, та 
бүхэнд хүн хүч хэрэгтэй бол гадаад аялагч хүмүүс танай 
гэрт ирж болно. Энэ workaway систем вэбийг ашиглаад, 
гэхдээ энд анхаарах зүйл бий, хараад байхад Хөвсгөл нутаг, 
аялал жуулчлал хөгжиж байгаа бүсүүдэд их хэрэглэдэг юм 
байна, тэгэхдээ энэ вэбийг сайн ойлгож, тэр хүнд Монгол 
ахуй соёлоо үзүүлэх гэж байгаа гэдгээ үргэлж бодож байх 
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хэрэгтэй, түүнээс бус гар хөлийн үзүүрт зарах гэж байгаа 
биш.

2017 оноос бид www.airbnb.com вэбийг хэрэглэж 
эхэлснээр, манай гэр бүлд мөнгө төлж гадаад хүмүүс ирдэг 
болсон. Тус вэбээс манайхыг жуулчид сонгож хараад, 
нэг хоногт 8-10 доллар төлж захиалгаа баталгаажуулахад 
надад мессеж ирж, зөвшөөрөл авдаг. Энэ компани нь 
үйлчилгээний шимтгэл хураамжаа аваад 8 орчим долларыг 
бидэнд дансаар илгээдэг.

Мөн 2018 оноос эхлээд гэртээ, манайд өдөр, оройн 
хоолоо идэх гэж www.travelingspoon.com вэб сайтаас манай 
мэдээллийг үзээд, төлбөр тушааж захиалгаа өгч, гадаад 
хүмүүс ирдэг болсон байгаа. 

Хүн аливаа ажлыг өдөр бүр хийх нь амжилтыг бий 
болгож байна. яг л малчин түмэн маань өглөө саасан сүүгээ 
боловсруулахгүй бол гашилчихна гэдгийг мэднэ, тийм 
учраас тогоогоо угааж байгаад сүүгээ хөөрүүлээд эхэлдэг, 
манай Сүхбаатарынхан бол сүүгээ хөөрүүлнэ, дараа нь 
таргаа бүрнэ, аарцаа шахна, айргаа бүлнэ, шимийн юмаа 
гаргахаар тогоогоо нэрнэ, хуруудаа тавина гээд бүх л юм, 
тэрийг өдөр бүр л хийхгүй бол сүү гашилчих гээд байгаа 
шүү дээ ер нь бол, тэгэхээр өдөр бүр хийж байж ирэх 
хаврын хүнстэй болж байгаа, энэ сайхан ач тусыг бид нар 
бодож бясалгаж зөв хийвэл боломж зөндөөн байна. 

Дээр дурдсанаас ч олон вэбүүдийг Дэлхий дээр хэдэн 
сая хүн хэрэглэж, үр ашгийг хүртдэг. Дэлхийн 200,000 хотод 
12 сая хүн 550000 үйл явдлыг хамтдаа зохион байгуулж, 
нэгдэж нягтарч бүлгийн зохион байгуулалтаар хийж, www.
couchsurfing.com вэбийг хэрэглэж байгаа тоо баримтаар 
харагдана. Бид ийм их боломжоос олж мэдээд, уншиж 
судлаад, нэг нэгнээсээ асуугаад, мэддэг чаддаг хүнээрээ 
заалгаад хэрэглэх нь чухал болчихоод байгаа учраас Та 
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бүхэндээ ярьж байна.

Ер нь “Хоостайл” гэж нэрлээд байгаа, гэртээ гадаад 
хүмүүс ирүүлэх гээд байгаа айл нь дараахь зүйлсийг 
өөрсдөө шийдэж байдаг:

-гэртээ хэн гэдэг ямар хүсэл мөрөөдөлтэй гадаад 
аялагчийг ямар хугацаагаар ирүүлэхээ харилцаж тохирох;

-Тэгээд Монголчуудын суу ухаан гээд байгаа, Монгол 
хүний ухаан, ажил хөдөлмөр, амьдралаа хөнгөн аргаар 
үзүүлж, мэдрүүлэх;

-Айл ганцхан аялал жуулчлалд найдаж болохгүй, та 
нарын нөгөө, аялал жуулчлалын үндэс болсон өдөр тутамд 
хийдэг ажил чинь та нарын үнэ цэнэтэй ажил ахуй чинь 
хэвээр байна.

Ер нь бол мэддэг чаддагаа харуулаад гэрээсээ хийх, ийм 
сайхан ажил бол “Хоостайл” юм. Өөрийгөө таньж мэдэх, 
нээж хөгжүүлэх гэж байгаа айл шүү, би ер нь юу хийж 
чаддаг юм, хэнд юугаар үйлчилж чадах вэ гэдгээ мэдэх гээд, 
Монгол ёс заншил, уран дөш уулынхаа тухай юу мэддэгээ 
мэдэж авах, гадаад хүн надаас асуухад нь ул суурьтайхан 
тайлбарлаад хэлчихдэг, мэдэхгүй байгаа бол мэдэж аваад, 
дараагийн хүнд илүү сайн тайлбарлахыг тэмүүлдэг, одоо 
хурдхан шиг мэдээд энэ хүнд хэлээд өгье гэдэг зүтгэл юм. 

Хэлний бэрхшээл, ажил нэмэгдээд уцаарлах, мэдэхгүй 
чадахгүй зүйл гарах болгонд за за болъё болъё гээд 
байвал бидэнд юу ч байгаад нэмэр байхгүй, тэр сайхан сүү 
цагаан идээ байгаад ч нэмэр байхгүй, энэ сайхан байгаль 
дэлхий байгаад ч нэмэр байхгүй, гол нь байгаа зүйлээ 
ойлгож таниад, яаж гадаад хүмүүст эв дүйтэйхэн таниулж, 
мэдүүлэхээ илүү сайн бодож, байгаа зүйлдээ урамшиж, 
мэдэхгүй зүйлээ сурч мэдэх нь аялал жуулчлалд төдийгүй 
тухайн хоостайлд нэмэртэй юм.
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Өнөөдөр ч эхэлж болно. Юу хэрэгтэй вэ гэвэл, 

-аялагчийг зөвхөн гэртээ ирүүлдэг, хажуудаа илүү 
гэр барих хэрэггүй нь миний туршлага. Хүн бүр өөрөөр 
ойлгож, өөрөөр хийж болно. Тэр хүмүүст ямар ололт 
амжилт гарахыг мэдэхгүй. би зөвхөн өөрийн туршлагаа 
хэлж таниулж байгааг үргэлж анхаараарай.

-интернэт, компьютер ашиглана. гар утсанд тань интернэт 
байдаг бол түүнийгээ ашиглаж, вэб хуудас, програмын апп-
аа суулгаж бүртгүүлж, харилцаагаа эхэлнэ.

-гадаад хүнийг гэртээ ирэхийг зөвшөөрөх учраас гэр 
бүлийн бүх хүмүүс ойлгодог, зөвшөөрдөг байх чухал. Цай 
ундаар дайлах, гэр доторх зохион байгуулалтаа хийхээс 
эхлээд эхнэр хүний үүрэг их. Би ганцаараа хийх гээд байгаа 
зүйл биш. Хамтдаа хоол бэлтгэж идэх учраас тогоо шанага 
барьж байгаа хүмүүс, хэн хоолондоо оролцох вэ гэдэг 
чухал. тэгэхгүй ганцхан эхнэр л хоолыг бэлтгэнэ гэх биш, 
нөхөр өөрөө оролцох хэрэгтэй. 

-ямар вэб сайт хэрэглэхээр сонгосон нь маш чухал. 
Манайх шиг 5-6 вэбийг зэрэг хэрэглэсэн ч болно. 
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-Монгол ахуй соёлоо ярьж, таниулах гэж байгаа учраас, 
буруу зүйл хийчихлээ, Монгол ахуй соёлыг чинь мэдэхгүй 
хүн ирсэн учраас уурлаж болохгүй, нөгөө газар тавьсан 
уурга дээгүүр хөндлөн гишгээд гарвал энэ муу гадаад 
хүн гэж болохгүй шүү, учир нь тэр хүн мэдэхгүй байгаа 
гэдгийг үргэлж бодож байх. Харин сайхан тайлбарлаж өгөх 
юм бол, ирэхээс нь өмнө тайлбарлана уу, алдсан хойно 
нь тайлбарлана уу, таны л ухаан тэр бол. гадаад хүнтэй 
харьцаж байхад уурлаж бухимдаж болдоггүй юм. Тэгэх юм 
бол тэр хүн наанаа юм хэлээгүй ч, цаанаа эх орондоо очоод 
Монгол хүн ууртай, нөхөрсөг биш гэж ярих болно. 

Ер нь тэгээд зочин хүнээ угтаж аваад, үдэн гаргах нь 
Монгол ёсоо, тэр уламжлалт соёлоо хадгалж байхад 
учиртай. үргэлж бидний бодох зүйл бол сайн нэрийг хүсэвч 
олдохгүй, муу нэрийг хусавч арилахгүй гэдэг сургаал бол 
ХоостАйлд маш их хамаатай.

Заавал ХоостАйл гэлтгүй, Монгол хүн бүр энэ үгийг 
боддог байх, намайг хүүхэд байхад аав ээж хэлдэг байсан.

Бас нэг анхаарах зүйл, гадаад хүн өөрөө хориглодог 
зүйлүүд байдаг, гадаад хүн жишээлбэл, та нар мэднэ дээ, 
казак ард түмэн, мусульман шашинтай хүмүүс нь халал 
аргаар бэлтгэсэн махыг иддэг, манайхан шиг өрлөж, цус 
нь махандаа шингэсэн мах иддэггүй, иймэрхүү аялал 
жуулчлалдаа анхаарах дараа, дараагийн сурах анхаарах 
зүйлс их байдаг. 

Монгол гэр, Монгол ахуй бол Дэлхийн хувьд музей, бүр 
амьд музей болсон байгаа. Та нар оросын Эрмитаж гээд 
алдартай музейг мэддэг, тэнд байдаг үзмэрээс хуулбарыг 
нь энэ ордондоо тэр тавьсан байна. Алдартай зураг учраас 
тавьсан байгаа. Тэгвэл Монгол гэр гэдэг бол алдартай музей 
болсон, үүнийг үргэлж бодож байх хэрэгтэй. Энэ нутаг ус 
модтой, уул устай болохоор байшин саванд амьдардаг юм 
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байна гэж харж байна, түрүүн аялал жуулчлалын газрын 
мэргэжилтэний зөвлөж байгааг анхаарч, тэгвэл байшин нь 
аль болох бетон цементэн биш, модоороо байх, завсрын 
дулаалга нь цулхай биш, хөвдөөрөө байх, будаг нь хүртэл 
хиймэл үйлдвэрийнх биш, байгалийн шороон будаг байх 
гэх мэт анхаарах.

гэр гэдэг чинь нэгэнт музей тул доторхыг нь тордож 
байна. Монгол суу ухаанд гэр гэдэг үг нь ирсэн гийчнийг 
гийгүүлээд, гэгээрүүлээд гаргадаг газар гэдэг ойлголт байдаг 
юм байна лээ, Манукол академийн Батотгон судлаач нь 
ном судрын эртний үг, сургаал мэдээллийг өнөө цагийн 
хэллэгээр тайлбарлаж байгаа. 

#ХоостАйл нэршил дээр нэгэнт аялал хийх гэж байгаа 
бол технологийг заавал хэрэглэнэ, интернэтийг гар утас 
дээрээ, вэб сайтыг ашиглаж сурах чухал юм.

уншиж судлах энэ талын мэдээлэл бол их чухал, юм 
мэдэхгүйгээр юм хийнэ гэж хаана ч байхгүй, сүүгээ исгэж, 
тогоо нэрэхийг сурахгүйгээр тогоо нэрж байгаа хүн гэж 
байхгүйтэй адил хүүхэд залуусынхаа тусламжтайгаар 
интернэтээс Хоостайлын тухай үргэлжлүүлэн уншиж 
мэдээрэй. Англи хэлийг бүгд их сургуульдаа үзэж байгаа, 
чиний сурч байгаа англи хэл чинь бидний ийм ажилд 
хэрэгтэй шүү гээд хэлж ярилцвал хүүхэд тань зорилготой 
болж, танд илүү туслах байх.

улаанбаатар хотод суралцаж байгаа оюутан залуустаа 
хоостайлыг танилцуулах лекцийг их дээд сургууль бүхэнд 
хийе гэсэн хүсэлтэй байдаг, учир нь орон нутгаас аав 
ээжээрээ дэмжүүлээд очсон оюутан залуус олон зүйлийг 
сурч мэдэж болно, хоостайл -ийг мэдэх нь хэрэглэж үр 
дүнг нь шууд хүртэхэд чухал гэж бодож байна. Их дээд 
сургуулиуд дээр лекцээ уншъя гэж сургуулийн захиргаа руу 
имэйлээр хүсэлтээ бичээд эхэлсэн.
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яагаад хүмүүс Монголд аялаад байна вэ? хэн гэдэг хэдэн 
настай хүн, Монголд аялсаныхаа дараа ямар сэтгэгдэлтэй 
буцаад байгааг нь яриулж, #MongoliaFriend видеог www.
youtube.com дээр байрлуулж эхэлсэн нь аль болох Монгол 
ахуй соёлоо таньж мэдэх, аялагч хүнийг бид ойлгоход 
мэдээлэл болж чадна.

Би 2019 ондоо бүтээлч Монгол хүнээ дэмждэг Creative 
Mongolia, Creative Gallery-д ажиллаж байгаа, уБ хотод 
очихоороо зорьж очоод үзээрэй, мөн ФБ хуудсаар нь орж 
үзэхэд ойлголт мэдээлэл авна. 

Та бүхэнтэй танил боллоо, Норовлин сумын ард түмэнд 
баярлалаа, энд миний утас 99861326, facebook/jbegzsuren, 
Монголын Хоостайлууд гэдэг бүлэг байгаа зэрэг нь би 
зөвлөе, сургая гэсэн зорилготой юм. Норовлин сумын ард 
түмэн нь ХоостАйл гэдэг зүйл байдгийг мэдэж авч байгаа 
анхны сум, орон нутгийн иргэд гэж бодож байна. Та бүхэн 
холч хараа, сэцэн ухаанаа гаргаж, гэрийн хаалгаа Дэлхийн 
хүмүүст нээх үйлсдээ өндөр амжилт бүтээхийг хүсье.
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гАдААд БА дотоодын АялАл 
жуулчлАлыг хөгжүүлж ирсэн 
турШлАгА 

Аялал жуучлалын чиглэлээр бизнес  
эрхлэгч Г.Гантулга 

Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өөрийгөө 
танилцуулъя. Намайг г.гантулга гэдэг анх 2013-2019 хооронд 
Монгол орныхоо 21 аймгаар 200 гаруй сумдаар дотоодын 
аялал жуулчлалыг хийж ирсэн. Энэ жаахан туршлагаасаа та 
бүхэнд хуваалцъя.

Дотоодын аялал жуулчлалыг хийхийн тулд аялалын 
клуб байгуулж, аялалын арга хэмжээг Фэйсбүүк хуудсаар 
дамжуулан зохион байгуулж аялалаа хийж ирсэн. 
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Аялал гэж юу юм бэ? 

Хүн нэг газраас нөгөө газар 
руу цаг хугацаа, орон зайнаас 
хамаарч зорилго чиглэлтэй 
явах. Хүн яах гэж аялдаг юм бэ? 
Түүх соёл, байгалийн сайхныг 
мэдрэх гэж, түүнээс сэтгэлийн 
таашаалыг олж авахын тулд 
аялаж байна. 

Норовлинчууд бид хэрхэн 
аялал жуулчлал хийх вэ? Бид аялал жуулчлал хийхийн тулд 
доорх асуудлууд тулгарна. 

1. Жуулчдад юу үзүүлэх вэ?

Бид хамгийн түрүүнд Хэнтий аймгийн Норовлин сумын 
онцлогийг тодорхойлох хэрэгтэй. Тухайлбал, 

•	 чингис хааны түүх, түүнийг дагасан аялал жуулчлалын 
хөгжүүлэх;

•	 Зүүн бүсийн аймгуудын аялалын маршрутыг 
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хөгжүүлэх;
•	 Зүүн бүсийн аймгуудын аялалын маршрутын дагуух 

газрыг түшиглэж зам дагуух үйлчилгээ үзвэр бий 
болгох;

•	 Тусгай сонирхолын аялал жуучлал эрхлэх.
2. Бүс нутгийн аялал жуулчлал гэж юуг хэлэх вэ?

Өөрийн сум орон нутгийн онцлогыг харгалзан анхаарч 
үзэх шаардлагатай: 

•	 орон нутгийн онцлогийг гаргасан аялал жуучлалын 
төлөвлөгөө, маршрут;

•	 Нутгийн иргэдийн хийж болох үйл ажиллагаа, сайн 
дурын нэгдэл дээр үндэслэх.

Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын иргэд 
нөхөрлөлийн хоршоо байгуулж жуулчдад “Сарлагийн 
баяр” арга хэмжээг зохион байгуулж, Монгол ахуй соёлын 
онцлогийг харуулсан аялалын үйлчилгээг нэвтрүүлж байна. 

Тэд аялал жуулчлалын компани, нэгжүүдтэй гэрээт 
байдлаар ажиллаж байна. 
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3. Норивлон брэнд аялал жуулчлалын маршрут 
төлөвлөгөө

Бид Норовлин суманд юу хийж болох вэ? Нэн түрүүнд 
төв зам Норовлин сумаар дайрах тул үүнийг ашиглан зам 
дагуух үйлчилгээ үзвэрийг хөгжүүлэх. Норовлингийн гол 
онлог бол “янзаган хүрээ” үүнийг зуны тогтсон хугацаанд 
12 жилийн сургуулийн хүүхдүүдийг түшиглэн жүжиг тоглох.

Их заргач Шихихутагийн нэрэмжит жүжиг, Монголын 
түүхт эзэн чингис хааны хууль цааз, түүхтэй холбоотой 
жүжгүүдийг жуулчдын хүртээл болгох.

Нүүдлийн соёл болон Монгол ахуй онлогийг гаргасан 
аялал жуулчлалын арга хэмжээг зохиох. 

жуулчид, аялагчид Монгол ахуй соёлыг өөрсдийн биеэр 
хийж үзэх. Жишээ нь: Үхэр тэргээ өөрөө хөллөж, гэр барьж, 
хоол цайгаа өөрсдөө хийх гэх мэт.
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4. Аялал жуулчлал эрхлэхэд гардаг хүндрэлтэй 
талууд

Аялал жуулчлал хийхэд маш олон зүйлийн хүндрэлтэй 
талууд гарна. Тухайлбал,

•	 Маршрут төлөвлөгөө;
•	 унаа, хөсөг;
•	 Хоол хүнс;
•	 Цаг агаар;
•	 Бие засах, боловсон жорлонгийн асуудал;
•	 жолооч болон орчуулагчийн харилцаа, хандлага.
Энэ бүхнийг эхнээс нь анхаарч сайн харгалзан үзэх 

хэрэгтэй. Түүнчлэн, их дээд сургуульд элсэн орж байгаа 
оюутан залуусыг хэлний чиглэлээр нь туслалцаа үзүүлэх.

үүнтэй холбоотой асуудлыг сум орон нутгийн удирдлага 
болон иргэд нэгдэж шийдвэрлэх шаардлагатай байдаг.

 5. Аялалыг хэрхэн үр дүнтэй зохион байгуулах вэ?
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Нэн түрүүнд үзэх газруудын онцлогийг тодорхойлох:

•	 Нутгийн иргэдийн онцлог, уламжлал;
•	 Цаг агаар;
•	 Аялалын хугацаанд гардаг хүндрэлтэй талуудыг эргэн 

харж төлөвлөх;
•	 чин сэтгэл, эелдэг харилцаа, хандлага чухал гэдгийг 

анхаарах шаардлагатай.

6. Гадаад дотоодын жуулчдыг хэрхэн татах вэ? 

гадаад дотоодын жуулчдыг хэрхэн татахын тулд олон 
талын хамтын ажиллагаа их чухал үүрэгтэй байдаг. Энэ 
асуудлыг дараахь ажиллагаар зохицуулах боломжтой:

•	 Аймаг, сумдын хамтын ажиллагаа;
•	 Сайн дурын ажилтнуудтай холбоотой ажиллах;
•	 Тусгай сонирхлын аялалын төлөвлөгөө маршруттай 

байх;
•	 үзвэр үйлчилгээний нэгдсэн системтэй байх;
•	 Эвент аялал;
•	 -Дотоодын аялал жуучлал эрхлэгчидтэй хамтран 

ажиллах чухал. 

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
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хэрэглэгч рүү чиглэсэн 
үйлчилгээ 

Азийн сангийн сургагч багш Л.Энхтуяа

Хэрэглэгч гэж хэн бэ? Хэдхэн жилийн өмнөөс бидний 
хэлж сурсан, өдгөө улиг болсон ойлголт нь “Хэрэглэгч бол 
хаан”. 

Ихэнх үйлчилгээний байгууллагын эрхэм зорилгод энэ 
үгийн утга, мөн чанар багтсан байдаг гэхэд хилсдэхгүй 
байх. гэвч бодит амьдрал дээр хэрэглэгч буюу жирийн 
иргэн “ХААН” шиг хүндлэгдэн, үйлчилгээ авах тохиолдол 
элбэг харагддаггүй. Харин энэ ойлголтыг илүү энгийнээр 
буюу өөртөө ойрхноор төсөөлбөл хэрэглэгч бол бидний 
“ЗочИН” юм. 

Монголчууд бидний найрсаг, зочломтгой занг ялангуяа 
гадаад хүмүүс шагшин магтдаг. Иймд бидний хувьд 
хэрэглэгчийг дээдэлж, үйлчилгээгээ хэрэглэгч рүү хандуулах 
гэдэг нь тийм ч хэцүү зүйл биш байх.

Замаг сайтай нууранд загас цуглана, зан сайтай айлд 
хүмүүс цуглана гэдэгчлэн үйлчилгээний ёс зүйтэй, өндөр 
соёлтой газруудад хэрэглэгчид, үйлчлүүлэгчид олноор 
цугладаг. Иймд үйлчилгээний ажилтны хэрэглэгчтэй 
харилцах харилцаа хэрэглэгчийг “Зочин”-ы хэмжээнд 
байхад нь чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 

үйлчилгээний ажилтан хүн өөрийн авир төрх, биеэ 
авч явах байдалд зөв үнэлгээ өгч, өөртөө шүүмжлэлтэй 
хандаж чаддаг байх ёстой. Ингэж чадсан ажилтан л 
байгууллагынхаа үйл ажиллагааг өндөр түвшинд байлгаж, 
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өөрийн мэргэжлийн нэр хүндийг хадгалж чадна.
Харамсалтай нь үйлчилгээний салбарт өөрийн эрх ашиг, 

сонирхлыг илүүд тавьсан хүмүүс цөөнгүй тааралддаг.
Үйлчилгээний ажилтан харилцаандаа дараахь 

шаардлагыг хангах шаардлагатай байна. Үүнд:
1. Уриалгахан, эелдэг байх
Эелдэг, дулаан уур амьсгал бүрдсэн харилцааны үед 

ихэнх хэрэглэгч өөрийгөө тэдний хүсэн хүлээж байсан зочин 
гэдгийг мэдэрдэг. үүнийг худалдан авагчид хандаж асуулт 
тавьж буй үйлчилгээний ажилтны дууны өнгө батлана. 

 2. Найрсаг байх
үйлчилгээний ажилтны найрсаг байдал нь худалдан 

авагчийг өөртөө татах гол хэрэгсэл болдог. Худалдан 
авагчийг найрсагаар инээмсэглэн, “Танд юугаар туслах вэ?” 
хэмээн туслахад бэлэн байгаагаа илтгэсэн асуултаар угтаж, 
нь үйлчлүүлэгч бүртэй ижилхэн хүндэтгэлтэй, найрсаг 
харилцах ёстой. 

3. Өөриймсөг байдал
үйлчилгээний ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх үедээ 

илүү ихийг хэрэглэгчийнхээ төлөө хийхэд бэлэн байгаа 
нь өөриймсөг байдлын илрэл болно. Харамсалтай нь 
үйлчилгээний ажилтнуудаас “баярлалаа”, “санал болгохыг 
зөвшөөрнө үү”, “за” зэрэг үгийг ховор сонсдог. 

4. Тэвчээртэй байх
янз бүрийн авир төрхтэй худалдан авагчид байдаг гэдгийг 

байнга санах хэрэгтэй. Тухайлбал, хүнд огт итгэдэггүй, олон 
үгтэй, ширүүн догшин, тэвчээргүй гэх мэт. Иймэрхүү авир 
төрхтэй хэрэглэгчтэй харилцахдаа үйлчилгээний ажилтан 
нь аль болох эгдүүцэхгүйгээр, биеэ барьж, эелдэг байдлаа 
хадгалан, тэвчээртэй байна.

Иймээс үйлчилгээний ажилтны алтан дүрмийн нэг бол 
“Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжгүй байдлыг арилгахын тулд 
бололцоотой бүхнийг хий” гэсэн зарчим юм.

5. Ур чадвартай байх
Мэргэжлийн ур чадвартай үйлчилгээний ажилтнууд 
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өөрийн хүслээ ойлгомжтой, тодорхой илэрхийлээгүй 
хэрэглэгчийн юу хүсч байгааг шууд ойлгодог. Өөрийн 
ажилдаа мэргэшсэн ажилтан ажлаа түүртэхгүйгээр дадмаг, 
сэтгэлээсээ хийж байгааг харахад сайхан байдаг.

6. Мэдлэг чадвартай байх
Ихэнх хэрэглэгч аливаа үйлчилгээний байгууллагын 

ажлыг үнэлэхдээ тухайн байгууллагад ажиллаж буй 
үйлчилгээний ажилтны чадвар, мэдлэгийн талаар төрсөн 
сэтгэгдэл дээрээ тулгуурладаг. Хэрэглэгчийн асуултад 
тодорхой, бүрэн төгс хариулт өгөх нь тэдэнд анхаарал 
хандуулж байгаагийн илэрхийлэл болдог байна. Иймээс 
үйлчилгээний ажилтан үгсийн сангаасаа “Би яаж мэдэх юм 
бэ?” гэдэг үгсийг хасах нь зүйтэй. Ийм байгууллагаар дахин 
ирж үйлчлүүлэх эсэх нь хэрэглэгчийн хувьд эргэлзээтэй.

7. Байгууллагын нэр хүндийг эрхэмлэх
Зарим үед үйлчилгээний ажилтан өөрийн болон бусад 

хамтран ажиллагсдын хийсэн алдаатай үйлдэлд өөрийн 
байгуулагын нэрийн өмнөөс уучлалт гуйх нь зүйтэй. 
үйлчилгээний ажлтан өөрийгөө байгууллагын бүрэн эрхт 
төлөөлөл гэдгээ байнга мэдэрч, байгууллагынхаа нэр 
хүндийг хамгаалах үүрэгтэй.

8. Инээмсэглэж харилцах
үйлчилгээний ажилтны инээмсэглэл бухимдсан 

үйлчлүүлэгчийг тайвшруулах увидастай. Инээмсэглэл 
борлуулалтыг нэмэгдүүлдэг. Сэтгэлээсээ инээмсэглэж буй 
үйлчилгээний ажилтныг гомдоох үг хэлэх үйлчлүүлэгч ховор 
байдаг. Инээмсэглэл хуурамч, бялдууч байдлын илэрхийлэл 
биш. Түүнчлэн хэрэглэгчийг үдэхдээ ч мөн “баярлалаа, дараа 
дахин ирж үйлчлүүлээрээй” гэдэг үгсийг заавал инээмсэглэн 
хэлэх нь зүйтэй.

Хэрэглэгчдийн хувьд сэтгэл ханамжтай байх нь чухал. 
Харин үйлчлүүлэх гээд уурлаж бухимдах явдал гардаг. 
үйлчилгээ ажилтан нь заримдаа өөрөө ч мэдэлгүй 
үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчээ гомдоочихдог байна. 
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Хэрэглэгчээ хүндэлдэг байгууллагын орлого нэмэгддэг, 
нэр хүнд дээшилдэг. үйлчилгээний ажилтан Та өөрөө 
хэрэглэгчид таалагдаж байж танай бараа бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ таалагдана. Мэндлэхээс эхлээд л үйлчилгээний 
байгууллагын талаарх тоолуур гүйж эхэлнэ. Зөвхөн 
үйлчилгээний ажилтнууд бус удирдах албан тушаалтнууд 
үйлчилгээнийхээ чанарт анхаарах хэрэгтэй.

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж гэдэг нь үйлчилгээний 
талаарх хэрэглэгчийн хүлээлт ба бодит байдлын харьцааг 
илэрхийлсэн ойлголт юм. 

ХЭрЭгЛЭгчИЙН ХүЛЭЭЛТ = үЙЛчИЛгЭЭНИЙ БоДИТ БАЙДАЛ

ХЭрЭгЛЭгчИЙН ХүЛЭЭЛТ > үЙЛчИЛгЭЭНИЙ БоДИТ БАЙДАЛ

ХЭрЭгЛЭгчИЙН ХүЛЭЭЛТ < үЙЛчИЛгЭЭНИЙ БоДИТ БАЙДАЛ

үүнээс харахад үйлчилгээний байгууллагын үзүүлж 
буй үйлчилгээ хэрэглэгчийн хүсэн хүлээж байснаас илүү 
чанартай, сэтгэлд нь нийцсэн, ажилтнуудын харилцаа 
эелдэг, найрсаг, өөриймсөг байвал хэрэглэгчийн сэтгэл 
ханамж дээд цэгтээ хүрэх болно.

Иймд үйлчилгээний ажилтан өөрийн байгууллагаар 
санамсаргүй орж ирээд үйлчлүүлсэн хэрэглэгчийг байнгын 
үйлчлүүлэгчээ болго, байнгын үйлчлүүлэгчээ өөрийнхөө 
өмгөөлөгч, сурталчилагч болтол нь хэрэглэгч болох зочноо 
хайрлах хэрэгтэй.
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эвЕнт АргА хэМжээ Зохин БАйгуулАх 
“тАлын түМэн Адуу” АргА хэМжээний 
жиШээн дээр

“Мөнх харилцаа” ТББ-ын тэргүүн Э.Цэрэнбат

Та бүхэнд энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаад 
баяр хүргэж, талархал илэрхийлье. 

Эзэн чингис хаан дэлхийн талыг эзлэх нэгэн шалтгаан нь 
Монгол адуу байсан тухай түүхэнд өгүүлдэг. Тэгвэл энэхүү 
Монгол адуу маань өнөөдөр дөрвөн саяд хүрч, нэг хүнд 
ноогдох адууны тоогоор Монгол улс дэлхийд тэргүүлж 
байна. Харин бидэнд энэ онцлогоо харуулж, мэдрүүлсэн, 
монгол адуутай холбоотой эвент байхгүй байгаа нь 
“Талын түмэн адуу” хэмээх арга хэмжээг санаачлах, зохион 
байгуулах гол шалтгаан нь болсон.

Миний төрж, өссөн нутаг Хэнтий аймгийн Батноров 
сум. Энэ нутаг адуу ихтэй. Миний багад малчин ардууд 
адуу маллах уламжлалаа үр удамдаа өвлүүлэх тал дээр 
их анхаардаг байсан гэж боддог. Харин сүүлийн үед энэ 
уламжлал алдагдах болоод байгаа учраас төрсөн нутагтаа 
адууны өв соёлын талаарх эвент арга хэмжээ зохион 
байгуулахаар зорьсон. Түүнчлэн, Батноров сум Монгол 
улсын хоёр удаагийн аварга, аймгийнхаа 20 гаруй удаагийн 
аварга тэргүүний соёлын төвтэй. Соёл урлагийн үйлчилгээ 
үнэхээр сайтай. Мөн талын тайган нохойны голомт нутгийн 
нэг. Энэ нохойны цэвэр цусны үр удам үлдсэн гэдгээрээ 
онцлог. үүнээс гадна  дархцуулын өлгий нутаг байсан юм.

“Талын түмэн адуу” эвентийг өвлийн улиралд зохион 
байгуулахаар сонгож авсан бөгөөд бусад эвент арга 
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хэмжээнээс онцлог болохыг зорьж байна. Тухайлбал, 
“Шургуу” уран уургач шалгаруулах тэмцээн, “Батноров 
хийцийн сайхан эмээлтэй хос” шалгаруулах жагсаал, 
"Эрэмгий адуучин” уурга шүүрэх, эмнэг булгиулах 
тэмцээн, “Адууны тухай дууг хэн сайн дуулах вэ” нутгийн 
иргэдийн дууны тэмцээн, “Торгон тар” богино зайны 
морьдын бооцоотой уралдаан, Морьтнуудын жагсаал гээд  
Монгол адууг маллах өв соёлыг гадаад, дотоодын жуулчдад 
таниулах, гайхуулах олон арга хэмжээ гэх мэт.

Мөн “Талын тайга нохой” тал нутгийн нохойны цэвэр 
цус, хөтөлгөө, уяа сойлго зэргийг шалгаруулах тэмцээн 
явагдаж, үндэсний урлагийн тоглолт хийж, зорин очсон 
зочдын нүдийг баясгаж, чихийг мялаах олон арга хэмжээг 
энэхүү баяртаа багтааж өгдөг.

Энэхүү эвент маань өвлийн аялал жуулчлалыг Хэнтийдээ 
төдийгүй Монгол улсдаа хөгжүүлэхээр зорьсноороо бас 
нэгэн онцлогтой гэж боддог. 

Зохион байгуулалтын хувьд баг маань жил ирэх бүр 
улам өргөжиж байна. Төрийн түшээд, нийслэл, аймгууд, 
Хэнтий аймгийн болон орон нутгийн удирдлагууд, төрийн 
болон төрийн бус байгууллагууд, аж ахуйн нэгж,  иргэд  
олон талаар бидний үйл ажиллагааг дэмжиж, нэгдсээр 
байна. 

Талын түмэн адууны баяр Хэнтийчүүдийн нэгдэж 
хөгжих нэг шалтгаан, нэг боломж гэж харж байгаа. Монгол 
адуу маллах өв соёл бол Хэнтийчүүдийн, Монголчуудын 
бахархах уламжлал юм шүү дээ.    

Бид өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд маш олон үр 
дүнг гарсан байна. Эвентийн үеэр нутгийн иргэдийн хийсэн 
брэнд бүтээгдэхүүн, дархцуулын урласан төрөл бүрийн 
эдлэлүүдийн үзэсгэлэн худалдаа, соёлын арга хэмжээг зохион 
байгуулж, орон нутгийн үйлдвэрлэлийг эргэлтэд оруулж 
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чадсан. Энэ жилийн эвентийн үеэр энэхүү боломжийг аймаг, 
сум орон нутгаас харж, аймгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 
брэнд бүтээгдэхүүнүүдээр үзэсгэлэн гаргахаар болсон байх 
жишээтэй. 

Хэнтийчүүд нэг зорилго дор нэгдэж, нэг зүгт харж 
чадсанаараа өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж 
бүрэн байна. одоогоор бид энэхүү  арга хэмжээгээ Батноров 
суманд зохион байгуулж байгаа ч бусад сумдын нутгаар 
өртөөлөх аялал маягаар зохион байгуулах ч боломжтой. 
Тиймээс өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх сонирхолтой 
сум, орон нутаг, байгууллага, хувь хүмүүст манай үүд хаалга 
нээлттэй. Та бүхэн ч нэгдэх боломжтой.

Энэхүү арга хэмжээг нутгийн иргэдийн дунд зохион 
байгуулахаасаа илүүтэйгээр гадаад улсын иргэдийг 
оролцуулах тал дээр нилээд анхаарч, сурталчилан таниулах 
арга хэмжээг түлхүү хийдэг. Аль ч талаасаа өнгө үзэмж 
сайтай контентийг цацаж, 1-2 жилийн өмнөөс төлөвлөгөөгөө 
боловсруулж, и-мейл маркетинг, контент маркетингийг 
сайтар хийж байна. Энэ жилийн тухайд 250-300 жуулчин 
хүлээж авахаар төлөвлөснөөс одоогоор 80 хувьд нь 
захиалга аваад байна. Ингэж тоо заасан нь өвлийн эвент 
арга хэмжээгээ жуулчдад чанартай хүргэх, соёлтой, өндөр 
түвшинд үйлчлэх, түүнээс төлөвлөсөн үр дүнгээ хүртэх 
зорилготой юм.

Ихэнхи эвентүүд гадаадын жуулчин татах хүртлээ 
дотооддоо тав хүртэл жил амжилттай зохион байгуулагдаж 
байж олон улсаас жуулчин татаж эхэлдэг. Харин манай 
эвентийн хувьд гадаад жуулчны захиалгаа эртнээс авч 
эхэлсэн нь бидний хувьд үнэхээр том амжилт болж байна. 
одоогоор Англи, Сингапур, Франц, Хятад зэрэг орноос 
биднийг зорин ирж байгаа. 

гадныхан өвлийн бэлчээрт буй цан татсан адуун сүрэг, 
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адуучин залуусын хүчирхэг дүр төрх, өвлийн тал нутаг зэрэг 
илүү байгальтай ойр, натур зүйлсийг хүсч байна.

Бидний зохион байгуулсан 
энэхүү эвентийн талаар олон 
улсын хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр цацагдаж, гадаад 
аялагчдын анхаарлыг ихээр 
татаж байна. Тухайлбал, 
Хятадын төв хэвлэл Шинхуа, 
Америкийн Нэгдсэн улсын 

“Тhe Guardian”, Английн  “Daily UK”, “Yahoo” зэрэг хэвлэл 
мэдээллийн сувгуудаар манай эвентийн тухай онцлон 
бичиж, нийтэлсэн байсан. Түүнчлэн гэрэл зурагчин ч.
Батзаяагийн шарга азарганы зураг нь Английн “Daily 
Telegraph” сэтгүүлийн 2016 оны шилдэг амьтны зураг төрөлд 
шилдэг зургаар шалгарсан байх жишээтэй. 

Мөн “weather.com”, “asiarussia.ru”, “mailonline.com” 
зэрэг томоохон сайтуудад “Талын түмэн адуу” эвент арга 
хэмжээтэй холбоотой мэдээ мэдээлэл болон фото зургууд 
нийтлэгдэж дэлхий нийтэд хүргэж байна.

Та бүхэн ч гэсэн энэ төрлийн эвент арга хэмжээг сумандаа 
зохион байгуулах бүрэн боломж байгаа гэдгийг анхаарч 
үзээрэй. Та бүхэнд баярлалаа.


