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АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР                                                             ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
АГУУЛГА 

 
 
 

Танилцуулга                                                                                                               
                   Хуудас 2-2 

 
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 

- Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт   

- Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт  

- МУ-ыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт 

- Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт   

- Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2019 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт   

- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын  

  Захирагч нарын 2018 онд хамтран ажиллах гэрээний биелэлт  

Хуудас 3-3 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

- Засгийн газрын тогтоолын биелэлт   

- Засгийн Газрын хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт  

- Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолын биелэлт  

- Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт   

- Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгаврын биелэлт  

- Нийслэлийн Засаг даргаас 2019 оныг “Иргэдийн оролцоотой-хөгжлийн жил” 

  болгон зарласан  ажлын биелэлт  

- Зөвлөмжийн биелэлт                                                                                                                Хуудас 4-4 

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 
 
- Дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт  

- Хүний нөөцийн чадавхижуулалт, нийгмийн баталгаа  

- Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 

- Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа 

- “Нийслэлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан”-д гаргасан тайлан мэдээ          

 
Хуудас 4-18 

                                                                                         
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 
- Үйл ажиллагааны ил тод байдал хүснэгтээр 
- Хүний нөөцийн ил тод байдал хүснэгтээр 

Хуудас 18-19 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 

- Чиг үүргийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бусад байгууллагатай ажлын уялдаа холбоог 

  хангах чиглэлээр 

- Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийн дагуу зохион байгуулсан ажил 

- Хөрөнгө, санхүүжилтийн асуудлаас бусад үндсэн үйл ажиллагаа явуулахад гарч байгаа хүндрэл,  

  бэрхшээл болон цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын талаарх санал, хүсэлт  

-Тайлангийн хурлын тэмдэглэл  

 

  Хуудас 19-20 
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АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР                                                             ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
ТАНИЛЦУУЛГА 

 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 68 дугаар тогтоолоор 
Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
Аялал жуулчлалын газар байгуулагдан, Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 1 дүгээр сарын 24-ний 
өдрийн 14 дүгээр захирамжаар тус газрын бүтэц орон тоог 12 хүнтэй үүнээс дарга -1 байхаар баталж, 
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын даргын 2009 оны 01 дүгээр тушаалаар ахлах мэргэжилтэн-
2,  мэргэжилтэн -9 албан хаагчтайгаар анх үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.  
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дүрэм, бүтэц, орон 
тооны хязгаарыг батлах тухай А/323 дугаар захирамжаар тус газрын бүтэц орон тоог нэмэгдүүлэн 
шинэчилж 18, үүнээс дарга 1 байхаар баталж, ахлах мэргэжилтэн-2,  мэргэжилтэн-12 /ТЗ/, 
мэдээллийн төвийн менежер-1, мэдээллийн технологи хаируцсан инженер-1, архив, бичиг хэргийн 
эрхлэгч-1 /ТҮ/ албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн.  

 
2019 оны байдлаар тус газар нь Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны Нийслэлийн Засаг даргын 
эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг 
батлах тухай А/635 дугаар захирамжаар бүтэц орон тоог 18, үүнээс дарга, орлогч дарга, Захиргааны 
хэлтэс, Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, Мэдээлэл, сурталчилгааны хэлтэс гэсэн нэгжтэй байхаар 
шинэчлэн баталж, 2019 оны Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн 
зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай А/241 дугаар захирамжаар Бодлого, 
төлөвлөлтийн хэлтсийг Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс болгон өөрчлөв. Мөн Нийслэлийн Засаг 
даргын 2019 оны Улаанбаатар хотын жуулчны мэдээллийн төвүүдийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах 
тухай  А/58 дугаар захирамжийн дагуу хөдөлмөрийн гэрээгээр мэдээлэл, сурталчилгааны төвийн 
ажилтан-5, нийт 23 албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын 
болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэл хотод аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, аялал жуулчлалын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдийг мэргэжлийн 
удирдлага, дэмжлэгээр хангах, нийслэл хотыг гадаад дотоодод сурталчлах, төрөөс аялал 
жуулчлалын чиглэлээр баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх 
замаар Улаанбаатар хотыг Зүүн хойд Азийн соёл, бизнес болон дамжин өнгөрөх аялал жууллалын 
төв болох нөхцөлийг бүрдүүлэхэд гол үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллав.       
  
 АЛСЫН ХАРАА:  
Аялал жуулчлалыг нийслэл хотын эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн хөгжилд шийдвэрлэх үүрэг бүхий 
салбар болгон хөгжүүлнэ. 
 
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:  
Нийслэл Улаанбаатар хотыг гадаадын жуулчин хүлээн авах хүчин чадал, аялал жуулчлалын 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бүхий хот болгон хөгжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлнэ. 
 
ХАМРАХ ХҮРЭЭ:  
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын үйлчилгээ эрхлэгчид, аялал жуулчлалтай холбоотой 
үйл ажиллагаа явуулдаг өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд. 
  
ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛҮҮД: 
1. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт байгаа аялал жуулчлалын нөөцийг сурталчлах, 
бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, сайжруулах, шинээр бий болгох 
2. Жуулчны үйлчилгээний байгууллагуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагаанд нь 
дэмжлэг үзүүлэх, жуулчны үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах 
3. Улаанбаатар хотын гадаад сурталчилгааг явуулж, зорих газрын менежментийн бодлого, 
маркетингийн стратегийг хэрэгжүүлэх 
4. Жуулчдыг татах төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулах, аялал жуулчлалын эдийн засаг, 
нийгмийн нөлөөллийг зохистой хэмжээнд байлгахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах 
5. Дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 
6. Жуулчид, аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагуудад зориулсан төрөл бүрийн сургалт, 
судалгааны ажлууд зохион байгуулах 
7. Нийслэл хотод аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр санаачлан хэрэгжүүлэх 
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АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР                                                             ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН  
ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 
-Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6 зорилт, 6 заалт, 6 арга хэмжээний 
биелэлт 70%,   
-Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 6 зорилт, 11 арга хэмжээний биелэлт 85.8 %  
-МУ-ыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөрийн 2019 оны төлөвлөгөөний 1 зорилт 7 арга хэмжээний 
хэрэгжилт 
-Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.4-ийн Аялал жуулчлалын 
төв болно зорилтын 10 заалтын биелэлт 68%,  
-Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2019 оны үндсэн чиглэлийн 8 заалтын 15 арга 
хэмжээний хэрэгжилт  67%, 
-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

Захирагч нарын 2019 онд хамтран ажиллах гэрээний 2 зорилт, 12 арга хэмжээний биелэлт 70%   

-“Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн төслийг 2017 

оны 06 сарын 15-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, НИТХТ-ийн 

хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр, өргөн барив.  

Нийт бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт 72%-тай байна.    

 
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 

ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 
 
А. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2019 оны байдлаар: 
-Засгийн газрын 6 тогтоолын 17 заалтын хэрэгжилт 78% 

-Засгийн Газрын 1 хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын 20 заалтын хэрэгжилт 80%, 

-Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2 тогтоолын 3 заалтын 3 арга 

хэмжээний хэрэгжилт 56% 

-Нийслэлийн Засаг даргын 16 захирамжийн хэрэгжилт 86%  

-Нийслэлийн Засаг даргын 2 албан даалгаврын  7 заалтын хэрэгжилт 100% 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн дундаж 80%-тай 

байна.   

Б/. Нийслэлийн Засаг даргын  2019 оныг “Иргэдийн оролцоотой-хөгжлийн жил” болгон зарлах тухай 
захирамжийн дагуу тус газар 3 зорилт 12 арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан баталж, 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 53%-тай ханган ажиллав. 

 
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

А/. БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ:  

1. Аялал жуулчлалын байгууллага болон жуулчдад үйлчлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагаанд нь 
дэмжлэг үзүүлж ажиллах,  үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, жуулчин хүлээн 
авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд: 

 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 120 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан "Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын байр сууцны үйл 
ажиллагаа эрхлэх журам"-ын хэрэгжилтийг хангах, үйлчилгээг сайжруулах, шуурхай болгох 
зорилгоор албан хаагчдын ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, үйлчилгээний хүсэлтийг түргэн, шуурхай 
хүргэх үүднээс уг асуудлыг хавсран хариуцдаг 1 ажилтан нэмж 2 болгон нэмэгдүүлж, аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас зочид буудал, дэн буудал, амралтын газрын зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийн дагуу 
ажлын хэсэг стандартын үзлэг шалгалтыг санал хүсэлт ирснээс хойш 7 хоногт багтаан 
шийдвэрлэхийг гол зорилтоо болгон ажиллаж байна. 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар тус 
газар 627 хүсэлт ирснээс стандартын шаардлага хангасан 258 байгууллагад үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөл олгосны 137 зочид буудал, 105 дэн буудал, 15 амралтын газар, 5 жуулчны бааз байна.  
Стандартын шаардлага хангаагүй 369 байгууллагад заавар зөвлөгөө өгч ажиллав. 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2019 оны байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 474 зочид 
буудал, дэн буудал үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 235 зочид буудал, 206 дэн буудал, 33 амралт, 
жуулчны бааз байна.  
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2015 оны 10 дугаар сараас Нийслэлийн хотын албан татварын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 
7.2-ын 7.2.1, 7.2.2-ын заалтын дагуу зочид буудал, амралтын газрын үйлчилгээний төлбөрөөс 1 
хувийн албан татвар авдаг болсон. Олон улсад уг татварын орлогыг аялал жуулчлал, хотын дэд 
бүтцийг хөгжүүлэхэд зарцуулдаг байна.  

Нийслэлийн хотын албан татварт аялал жуулчлалын салбарын орлогыг сүүлийн 4 жилээр 
үзүүлбэл: 

 

   
 

2. Жуулчдыг татах болон аялал жуулчлалын салбарын нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжилд үзүүлэх нөлөөллийг зохистой түвшинд хүргэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах 
ажлын хүрээнд: 
 
- “Аялал жуулчлал ба хөдөлмөр эрхлэлт-2019” хөдөлмөрийн яармагийг 03 дугаар сарын 29, 30, 
31-ний өдрүүдэд “ITM олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн”-гийн үеэр 10:00-17:00 цагийн 
хооронд “Мишээл экспо” төвд амжилттай зохион байгууллаа. Хөдөлмөрийн яармагийн мэдээллийг 
өөрсдийн судалгаанд үндэслэн аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 80 гаруй тур 
оператор, тур агент, жуулчны баазуудад хүргэлээ. Мөн “Монголын Зочид буудлуудын холбоо”-той 
хамтран зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 400 орчим байгууллагад цахим сүлжээгээр 
мэдээллийг түгээлээ. Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт ирүүлсэн 400, аялал жуулчлалын 
салбарын үйлчилгээний байгууллагууд болох зочид буудал, рестарон, жуулчны баазуудын 200, нийт 
600 гаруй нээлттэй ажлын байрыг зарласан. Хөдөлмөрийн яармагт давхардсан тоогоор 1000 гаруй 
хүн оролцож, яармагийн үеэр 210 иргэнийг нийт 60 ажил олгогч компанид зуучилж түр болон байнгын 
ажлын байраар хангалаа. 

481,300,000

3,465,300,000

4,864,500,000

6,429,700,000

2015 ОНЫ /10 САРААС/

2016 ОН

2017 ОН

2018 ОН

Татварын орлого

Хүснэгтээр харуулбал:  
Стандартын шаардлага ханган үйл ажиллагаа явуулж зочид буудал, дэн буудлын тоон 
үзүүлэлт, сүүлийн 5 жилээр үзүүлбэл: 
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- Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Улаанбаатар 
Аялал жуулчлалын холбоотой хамтран “Улаанбаатар” үндэсний аялал жуулчлалын үзэсгэлэнг 2019 
оны 05 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд 5 дахь жилдээ “Хоггүй байгалийн төлөө” уриан доор 
“Мишээл экспо” төвд зохион байгууллаа. Үзэсгэлэнгийн түнш улсаар БНСУ, түнш аймгаар Дорнод 
аймаг оролцов. Үзэсгэлэнд 86 байгууллага оролцож дотоод, гадаадын 6000 гаруй иргэд,  жуулчдад 
аяллын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, чиглэл, үнэ, харилцаа холбоо, аяллын даатгал болон шинэ 
үйлчилгээний талаар цогц мэдээ, мэдээллийг өгч ажиллалаа. Мөн БНСУ-аас эрүүл мэндийн аялал 
жуулчлалын компаниуд эмчийн үзлэг, оношилгоог үнэ төлбөргүй хийж, зөвлөгөө өгөв. 

     
 

3. Аялал жуулчлалын салбарын эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, нийгэм, соёлын 
нөлөөллийг зохистой түвшинд хүргэхэд чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын 
хүрээнд:  

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/67 дугаар захирамжийн дагуу  “Улаанбаатарын өвлийн 
наадам-2019” арга хэмжээг 02 дугаар сарын 16, 17-ны өдөр “Скай резорт” цанын баазад зохион 
байгуулав. Тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, өвлийн улирлын уламжлалт болон орчин 
үеийн экстрим спортыг түгээн дэлгэрүүлэх, жуулчны улирлын хугацааг уртасгах, өвлийн улиралд 
Улаанбаатар хотод ирсэн жуулчдын сонирхлыг татах арга хэмжээний тоог нэмэгдүүлэх зорилготой 
тус арга хэмжээнд ОХУ-ын Буриад улсаас 10, Тува улсаас 10, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ноос 20,  нийт 40 
тамирчин хүрэлцэн ирж, мөсөн сурын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцлоо. Мөн ОХУ-ын 
Эрхүү мужийн “АИСТ ТВ” болон БНХАУ-ын ӨМӨЗО–ны “Монгол Одон ТВ”-ийн  хэвлэл мэдээллийн 
4 төлөөлөгч ирж сурвалжлав. “Улаанбаатарын өвлийн наадам-2019” арга хэмжээнд нийт 12 аймгийн 
600 гаруй тамирчин, Улаанбаатар хотын 300 гаруй тамирчин нийт 900 гаруй тамирчин оролцож, 
наадмыг гадаад, дотоодын 9,000 гаруй хүн сонирхсон байна. 
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-      
 
- Жуулчны улирлын хугацааг уртасгах, тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, төв 
Азийн нүүдэлчин ард түмний соёл, зан заншил, өв уламжлалаар дамжуулан гадаад, дотоодын 
жуулчдыг татах, нийслэлийн иргэдийн амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/86 дугаар захирамжийн дагуу 03 дугаар сарын 03, 04-ний өдөр 
Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Богд хан уулын Жаргалантын аманд байрлах “Чингис хааны хүрээ” 
аялал жуулчлалын цогцолборт “Бүргэдийн баяр-2019” арга хэмжээг зохион байгууллаа. Арга 
хэмжээг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын 
Бүргэдчид холбоо ТББ, Улаанбаатар аялал жуулчлалын холбоо ТББ-тай хамтран зохион байгуулав. 
Бүргэдийн баярт АНУ, Кувейт, Турк, Казакстан зэрэг улсын Элчин сайдын яамын төлөөллүүд, гадаад, 
дотоодын иргэд, жуулчид нийт 5,000 орчим хүн үзэж сонирхсон байна. Үүнээс гадаадын 200 гаруй 
иргэд байсан.  

    
 

- “Талын салхи” олон улсын мото наадмыг нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/501 дүгээр 
захирамжаар “Монголын Чопперчин ахан дүүс” ТББ-тай хамтран 6 дугаар сарын 08-09-ний өдрүүдэд 
Улаанбаатар хот-“Цонжин Болдог” Чингис хааны хөшөөт цогцолбор чиглэлд зохион байгууллаа. 
Монгол, БНХАУ, ОХУ-ын Цайны замын хүрээнд ОХУ-аас 15 клубын 120, БНХАУ-аас 5 клубын 40, 
Энэтхэг, Япон,  Европын холбооны улсаас 20 гаруй, дотоодын 20 клубын 600 гаруй мото сонирхогч, 
нийт 800 гаруй тамирчин оролцлоо. Жанжин Д.Сүхбаатарын талбайн нээлт болон “Цонжин Болдог” 
Чингис хааны хөшөөт цогцолборт болсон урлаг, соёлын арга хэмжээг нийт 5000 гаруй иргэд, жуулчин 
үзэж сонирхсон байна. 
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4. Аялал жуулчлалыг зохистой хөгжүүлэх чиглэлээр бодлого, хөтөлбөр боловсруулж, 
хэрэгжилтийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах чиглэлээр: 

 
- Нийслэлийн аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын даалгаврын төслийг 
боловсруулж байна.  
- Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан “Хөрөнгө оруулалт, аялал жуулчлалыг дэмжих зорилгоор 
“Улаанбаатар тусгай бүс” байгуулна” гэсэн зорилтын хүрээнд Улаанбаатар хотод аялал жуулчлалын 
тусгай бүсийг төрөлжүүлэн  хөгжүүлэх, олон улсын тусгай бүсийн үйлчилгээний төрөл, шаардлага, 
чиглэл болон аялал жуулчлалын салбарт хийгдсэн зах зээлийн судалгаануудыг нэгтгэж, 2019 оны 
04 дүгээр сарын 03-нд “Нийслэлийн эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах асуудлаар холбогдох 
шийдвэрийн төсөл боловсруулах  ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг”-т хүргүүлэн, тус 
ажлын хэсгийн ахлагч Р.Дагватай уулзаж, санал солилцсон. Мөн 2019 оны 05 дугаар сарын 30-нд 
НИТХ-д чөлөөт бүсэд аялал жуулчлалын чиглэлээр хийгдэх ажлуудын саналыг танилцуулга 
хэлбэрээр хүргүүллээ. 
- Монгол Улсын Засгийн газар, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль болон Ерөнхий сайдын 
2019 оны 52 дугаар захирамжийн дагуу "Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого /2020-2045/', 
уг бодлогыг "2020-2025 онд хэрэгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө"-ний төслийг боловсруулж 
байгаатай холбогдуулан нийслэлийн хэмжээнд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх саналууд болон 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, НЗДТГ-т хүргүүллээ. Энэхүү 
ажлын хүрээнд аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудаас 
саналыг авч нэгтгэсэн. 

5. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр их дээд сургууль, коллеж, эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны байгууллага, эрдэмтэн, судлаачидтай хамтран ажиллах, УБ хотын аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах, үйл ажиллагаанд 
мэргэжлийн холбоодын зөвлөмж, санал, дүгнэлтийг тусгах ажлыг зохион байгуулах ажлын 
хүрээнд: 

 
 “Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн төслийг 
холбогдох байгууллагуудаас санал авч, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудын төлөөллөөр 
хэлэлцүүлэн саналыг тусгав.  
 
6. Улаанбаатар хотыг гадаад улсад сурталчлах ажлыг хариуцан зохион байгуулах, энэ 
чиглэлээр маркетингийн стратеги, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 
 
 Улаанбаатар хотыг гадаадад сурталчилж, зорин ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 
олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн яармагуудад оролцож, аялал жуулчлалын маркетинг 
сурталчилгаанд интернэт, нийгмийн сүлжээг ашиглан Улаанбаатар хотыг гадаадад сурталчлав. 
Үүнд:    
- ХБНГУ-ын Берлин хотод 2019 оны 03 дугаар сарын 06-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 
“Ай-Ти-Би Берлин 2019” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд нийслэлийн Засаг даргын 2019 
оны А/120 тоот захирамжаар нийслэлийн төлөөлөгчид, уран бүтээлчдийн нийт 10 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй баг болон БОАЖЯ, МИАТ ХК, Монгол Улсаас ХБНГУ-д суугаа Элчин сайдын яам 
болон аялал жуулчлалын тур оператор компаниуд оролцож Улаанбаатар хотыг сурталчлан 
оролцсон. Тус газраас А4 хэмжээтэй герман хэл дээрх “Улаанбаатар-Таны Монголд хүрэх үүд 
хаалга” сэтгүүлийг бэлтгэн 1500 ширхгийг үзэсгэлэнгийн үеэр тарааж ажиллав. Тус үзэсгэлэнд 181 
орны 10,000 гаруй аялал жуулчлалын бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд оролцсон ба 
170,000 хүн ирж сонирхсон.   
- ОХУ-ын Эрхүү хотод хотод 03 дугаар сарын 28-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 
“Байкалтур” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/216 
тоот захирамжийн дагуу оролцов. Үзэсгэлэнд БОАЖЯ, Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, 
Улаанбаатар чуулга, Хөвсгөл аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, УБТЗ ХНН, 
Улаанбаатар аялал жуулчлалын холбоо, Улаанбаатар телевиз болон аялал жуулчлалын 10 
компанийн төлөөлөл нийт 40 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож Улаанбаатар хотын аялал 
жуулчлалын мэдээллийг өгч, 80 нүүр бүхий орос хэл дээрх Улаанбаатар сэтгүүл, газрын зураг, хөтөч 
номыг түгээж ажилласан.  Үзэсгэлэнд ОХУ, БНХАУ, БНСУ-ын нийт 100 гаруй аялал жуулчлалын 
байгууллагууд оролцож 10 000 гаруй хүн сонирхсон байна. Монгол Улсын төлөөлөл үзэсгэлэнд 
оролцогчдод олгодог тэргүүн шагнал болох “Золотая награда” цомыг өргөмжлөлийн хамт хүртэв.  
- БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ордос, Улаан цав хотуудад 06-р сарын 19-нөөс 27-ны өдрүүдэд 
“Улаанбаатар хотын соёл, аялал жуулчлалыг сурталчлах өдөрлөг” арга хэмжээг зохион байгууллаа. 
Тус арга хэмжээний хүрээнд албаны болон аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгч, үндэсний 
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үйлдвэрлэгч, нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын уран бүтээлчид, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудаас 
бүрдсэн 55 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчид Улаанбаатар хот, Монгол Улсыг сурталчлан 
ажиллаа. Мөн энэ үеэр ӨМӨЗО-ны Жинин хотод зохион байгуулагдсан Орос, Монгол, Хятад гурван 
улсын Аялал жуулчлалын сайд нарын дөрөв дэх удаагийн уулзалт, гурван улсын “Цайны зам” олон 
улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд үзэсгэлэнд Сүхбаатар, Дорноговь, Өмнөговь аймгуудын 
байгаль орчин, аялал жуулчлалын газруудын төлөөлөл,  үндэсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид 
болон аялал жуулчлалын салбарын бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл оролцож бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээгээ танилцууллаа. Тус үзэсгэлэнд 3 улсын нийт 120 гаруй аж ахуй нэгж, байгууллагууд 
оролцсон. 

Олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд тогтмол оролцож Улаанбаатар хотыг сурталчлан 
ажилласнаар 2018 оны байдлаар Монгол улсад 529.370 жуулчин ирсэн ба энэ нь өмнөх онтой 
харьцуулахад 11.01%-иар, салбарын орлого 569.542.966 ам доллар буюу 29.6%-иар тус тус 
нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.  
 
Графикаар харуулбал: 

   
 

 
 
Гадаад оронд зохион байгуулагддаг үзэсгэлэнд оролцож сурталчилгаа хийснээр Монгол Улсын 
аялал жуулчлалын зах зээлд эзлэх байр суурийг баталгаажуулах, сурталчлан таниулах, өрсөлдөх 
чадварыг сайжруулах, улмаар жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх өндөр ач холбогдолтой юм.  

 
 7. Гадаад, дотоодын жуулчдыг гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, 
аюулгүй орчинд зорчих, аялах нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр холбогдох төрийн болон 
ТББ-тай хамтран ажиллах ажлын хүрээнд: 
 
- Цагдаагийн газартай байгуулсан 2017-2020 онд хамтран ажиллах Санамж бичгийн дагуу гадаад, 
дотоодын иргэд, жуулчдыг гэмт халдлагад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, жуулчдад Монголын түүх 
соёл, нийслэл хотоо сурталчлах зорилгоор НЦГ, МОХ-той хамтран жуулчид ихээр зорчдог 20 
чиглэлд 40 оюутан цагдааг 2019 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн ажиллуулж байна. Энэхүү 
арга хэмжээ нь 2014 оноос эхлэн хэрэгжсэн бөгөөд 2014 онд  90, 2015 онд 85, 2016 онд 110, 2017 
онд 30, 2018 онд 36 оюутан хамрагдаж, энэ хугацаанд гэмт хэрэгт өртсөн зөрчлийн тоо 2014 онд -
17% /35/, 2015 онд -20%/28/, 2016 онд -18%/23/, 2017 онд 33% /16/, 2018 онд 44,6-иар тус тус буурсан 
үзүүлэлттэй байна.  

542989
598406

471094
529370

2017он 2018 он

МОНГОЛ УЛСАД ИРСЭН 
ГАДААДЫН ЖУУЛЧДЫН ТОО

Нийт зорчигч

400.791.920 

$

569.542.966 $

САЛБАРЫН ОРЛОГО /ам.доллар/

2017 он 2018 он

299843

203332

23636
156 998

Ази номхон 
далайн орнууд

Европ тив Америк тив Ойрхи дорнод Африк тив

МОНГОЛ УЛСАД ИРСЭН ЖУУЛЧДЫН ТОО БҮС НУТГААР
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- Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны Улаанбаатар хотын авто замын ачааллыг зохицуулах нэмэлт 
зарим арга хэмжээ авах тухай А/469 дүгээр захирамжийн дагуу Жуулчин тээврийн үйлчилгээний 8-
аас дээш хүний суудалтай зөвшөөрөл бүхий автобусанд улсын дугаарын хязгаарлалтгүй замын 
хөдөлгөөнд оролцуулах зөвшөөрлийг 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 64 аялал жуулчлалын 
байгууллагын 438 тээврийн хэрэгсэлд олгоод байна. Мөн захирамжийн дагуу Жуулчин тээврийн 
үйлчилгээний автобусны зориулалтын зогсоол, тэмдэг тэмдэглэгээг Жанжин Д.Сүхбаатарын 
нэрэмжит талбайн урд хэсэг, Монголын Бурхан шашинтны төв “Гандантэгчэнлин хийд”, Монголын 
Үндэсний музей, “Бурхан Багшийн цэцэрлэгт хүрээлэн”-гийн талбайд түр хугацаагаар байгуулахаар 
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт хүсэлт гаргаад шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байна.  
- Улаанбаатар хотод аялан ирж байгаа гадаадын жуулчдыг гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр “Хөтөч, тайлбарлагчдын ур чадвар, хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх нь” 
сэдэвт сургалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 11-12-ны өдрүүдэд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газраас санаачлан Нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, 
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, Монголын Хөтөч, тайлбарлагчдын холбоотой хамтран анх 
удаа зохион байгууллаа. Сургалтыг аялал жуулчлалын салбарын эрх зүйн зохицуулалт, жуулчдыг 
гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, Улаанбаатар хотын түүх, соёл болон 
явган аялал, автобустай аяллын онол, арга зүй гэсэн сэдвийн хүрээнд явуулж, хөтөч тайлбарлагч 
нийт 80 хүн хамрагдсан.  

- Сүүлийн жилүүдэд Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аялал жуулчлалын 

үйлчилгээний байгууллагуудад гэмт хэрэг, зөрчил гарах нь нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан тэдний 
үйл ажиллагаанд тавих хяналт тавих, хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах зорилгоор Нийслэлийн 
Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Аялал жуучлалын газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 
хамтран “Дэн болон зочид буудлын үйл ажиллагаанд хяналт тавих ажлыг сайжруулах нь” сэдэвт 
хэлэлцүүлгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр Нийслэлийн Цагдаагийн газрын хурлын 
танхимд зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт дүүргүүдийн засаг даргын орлогч, хүнс худалдаа 
үйлчилгээний хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдийн урьдчилан 
сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн зэрэг 40 гаруй ажилтнууд оролцож, тулгамдаж байгаа 
асуудлаа хэлэлцлээ. Хэлэлцүүлгээс аялал жуулчлалын үйлчилгээ эрхэлж байгууллагуудын 
удирдлагуудтай уулзалт хийх, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг зогсоох, стандарт журам, хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр Нийслэлийн 
Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
зөвлөлийн хэмжээнд ажлын хэсэг байгуулж ажиллах, аялал жуулчлалын үйлчилгээний 
байгууллагуудад 6 дугаар сарын 10-наас 8 дугаар сарын 20 хүртэл хамтран нэгдсэн шалгалт хийж 
ажиллахаар боллоо.  
- Аялал жуулчлалын жолоочдын холбоо нарын холбоо ТББ-аас “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд 
жолооч миний гүйцэтгэх үүрэг” жуулчин тээврийн жолоочдын анхдугаар чуулга уулзалтыг 2019 оны 
5 дугаар сарын 21-ний өдөр Төрийн ордны их танхимд зохион байгуулав. Чуулганд нээлтэд Монгол 
Улсын ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх, БОАЖ-н сайд Н.Цэрэнбат,  ЗТХ-н сайд Б.Энх-Амгалан, Нийслэлийн 
засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалан, АТҮТ-н захирал П.Дэлгэрнаран, Нийслэлийн Аялал 
жуулчлалын газрын дарга Д.Батсүх  нар оролцов. 67 байгууллагын 600 гаруй жолооч оролцсон 
анхдугаар чуулганаар жуулчин тээврийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам, цаашид хийгдэх ажлууд зэрэг асуудлыг төр хувийн хэвшлийнхэн хамтран 
хэлэлцсэн юм.  Хэлэлцүүлэгт тус газрын дарга Д.Батсүх жуулчин тээврийн талаар нийслэлд 
хэрэгжүүлж байгаа ажил, чуулганд оролцогчдын асуултад хариулж, мэдээлэл өглөө.  

8. Аялал жуулчлалын салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх чиглэлээр бодлого боловсруулж, 
хэрэгжилтийг төрийн болон ТББ-тай хамтран зохион байгуулах, мэргэжилтнүүдийг 
гадаад, дотоодод сургалтад хамруулж, мэргэшлийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд: 

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр А3 сертификаттай сургалтад В.Батчимэг, 
М.Болортуяа, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлан, 
биелэлт гаргах сургалтад Д.Ганболд, С.Баяржаргал, “Зөв төр-Шударга ёс” төрийн албан хаагчдын 
ёс зүйн сургалт Э.Мөнхзул, С.Баяржаргал, Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа-төрийн 
үйлчилгээний стандартын чиглэлээр Г.Азжаргал, Гэрэл зураг, кино, дүрс бичлэг, дуу авианы 
баримтаар хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх ажлын арга зүй, Төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл, Төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэх чиглэлээр сургалтад архив, бичиг хэргийн 
ажилтан Т.Туул, Төрийн албаны зөвлөлөөс Төрийн албаны тухай хууль, хууль батлагдсан гарсантай 
холбогдсон УИХ-ын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, бусад дүрэм журам танилцуулах сургалтад 
Д.Ганболд, С.Баяржрагал, Аялал жуулчлалын бүс нутаг төлөвлөлт /Дэлхийн Аялал жуулчлалын 
байгууллагын зөвлөх/ Э.Мөнхзул, Ш.Ундармаа, М.Болортуяа, С.Баяржаргал, Г.Азжаргал, 
З.Оюуншүр, Б.Алтанзаяа, БНСУ-ын Чежү хотод туршлага судлах семинар Э.Даваамөнх, 
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Д.Болорчимэг, MICE аялал жуулчлалын сургалтад Ч.Энх-Отгон, З.Оюуншүр Г.Азжаргал, НХХЯ-ны 
харьяа Мэргэжлийн Боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвийн “Чадамжийн үнэлгээ, 
баталгаажуулалт” Модуль-2 шатны сургалтад /Үнэлгээний ажилтны сертификат/ Э.Мөнхзул, Хөтөч 
тайлбарлагчиийн сургалтад Д.Болорчимэг, Түүх архелогийн сургалтад Н.Алтанзаяа, Б.Ишдорж, 
"Одон орон, сансарын огторгуй" аяллын менежер, хөтөч тайлбарлагч нарт зориулсан сургалтад 
Б.Ишдорж, Power point, Ш.Ундармаа , Ч.Энх-Отгон, Оюуншүр, Ишдорж, Даваамөнх, Жаргалан, 
Photoshop сургалтад М.Болортуяа,  Хүний нөөцийн мэргэшүүлэх сургалтад С.Бяаржаргал, хэвлэл 
мэдээллийн тогтвортой байдал сургалтад Г.Азжаргал, .“Эрүүл ажлын байр-Эрүүл амьдралын хэв 
маяг” сэдвээр Б.Ишдорж, Контент маркетинг чиглэлээр Б.Алтанчимэг, Оюуны өмч, Mongolia.travel 
Аялал жуулчлалын цахим платформын танилцуулга, сургалтад Б.Алтанчимэг, М.Болортуяа, 
Б.Энхжин нар хамрагдлаа. 

9. Улаанбаатар хоттой хамтын ажиллагаатай хотуудтай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
чиглэлээр хамтран ажиллах, нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт байгаа аялал жуулчлалын 
нөөцийг сурталчлах, бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, шинээр бий болгох ажлыг зохион 
байгуулах ажлын хүрээнд: 

Улаанбаатар хоттой хамтын ажиллагаатай хотууд, тэдгээрийн аялал жуулчлалын салбарын 
байгууллагуудтай холбогдон, хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх, хамтарсан үйл ажиллагаанууд 
зохион байгуулах чиглэлээр ажиллаж байна. Мөн шинээр хамтын ажиллагааг бий болгох Тухайлбал, 
БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ордос, Улаанцав хотуудтай Аялал жуулчлалын чиглэлээр хамтран ажиллах 
санамж бичгүүдийг үйлдээд байна. 

10. Аялал жуулчлалын байгууллагуудын дунд аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн чиг 
хандлага, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр төрөл бүрийн сургалт 
зохион байгуулах ажлын хүрээнд: 

- Жуулчны улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан БОАЖЯ-наас санхүүжилтийг нь гаргаж, 21 
аймаг, Улаанбаатарын бүсэд “Зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн сургалт”-ыг 2019 оны 05-р сарын 20-
ноос 06-р сарын 20-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтын хүрээнд улсын хэмжээнд 15 мянган 
иргэнийг зочлох үйлчилгээний 9 мэргэжлээр үнэ төлбөргүй мэргэшүүлэн, гэрчилгээ олголоо. Тус 
сургалтын Улаанбаатар бүсийн сургалтыг нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, дүүргүүдийн Засаг 
даргын Тамгын газар, Монголын зочид буудлуудын холбоо хамтран зохион байгуулсан бөгөөд 
сургалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн 9 дүүргийн зочлох үйлчилгээний байгууллагуудын 
нэгдсэн судалгааг гаргуулж, бүртгэлийг хариуцан ажиллалаа. Сургалтад зочлох үйлчилгээний 9 
мэргэжлээр нийт 2378 иргэн, байгууллага хамрагдав. Зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн сургалтыг 
нийслэлийн хэмжээнд өрөөний үйлчлэгч, гэрийн үйлчлэгч, бариста, зөөгч, бартендер, тогооч, зочин 
угтагч, ачаа зөөгч болон хаалгач, менежер удирдлагын түвшингийн гэсэн 9 төрлөөр тус бүр таван 
өдрийн 40 цагийн багц сургалтаар зохион байгууллаа. 

   
- БОАЖЯ-наас зочлох үйлчилгээний сургалтуудыг нэгдсэн хөтөлбөр, стандартаар улсын 
хэмжээнд зохион байгууллаа. Тус сургалтын хөтөлбөрт жуулчидтай харилцдаг төрийн 
байгууллагуудын ажилтнуудад зориулсан харилцаа, хандлагын сургалтыг зохион байгуулах саналыг 
гаргаж, БОАЖЯ болон Монголын зочид буудлуудын холбоотой хамтран 05 дугаар сарын 27-ны 
өдрөөс 06-р сарын 17-ны өдрүүдэд явууллаа. Сургалтад Буянт-Ухаа дахь хилийн цэргийн 0218 
дугаар ангийн шалган нэвтрүүлэх албаны ажилтнууд, Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газар болон 
Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчид, Нисэх буудлуудын удирдах газар, Авто тээврийн 
үндэсний төвийн жуулчин тээврийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжүүдийн 
жолоочид, Улаанбаатар төмөр замын олон улсын галт тэргэний үйлчлэгч, такси үйлчилгээ эрхлэгч 
10 гаруй компанийн  таксины жолоочид зэрэг нийт 602 албан хаагчийг хамруулж,  зочлох 
үйлчилгээний харилцаа, хандлагын сургалтыг зохион байгуулав. 
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Нийслэлийн Цагдаагийн газартай байгуулсан 2017-2020 онд хамтран ажиллах Санамж бичгийн 
хүрээнд гадаад, дотоодын иргэд, жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор “Оюутан цагдаа” арга 
хэмжээг зургаа дахь жилдээ зохион байгуулж байна.  Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, 
Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Монголын оюутны холбоо хамтран 2019 оны 05-р сарын 15-27-ны 
өдрүүдэд “Оюутан цагдаа”-гаар ажиллах сонирхолтой залуусын бүртгэлийг явуулж, 80 оюутныг 
бүртгэлээ. Оюутнуудын гадаад хэлний түвшинг тогтоох сонгон шалгаруулалтыг 2019 оны 05-р сарын 
27-ны өдөр зохион байгуулж, 40 оюутныг сонгосон. Шалгарсан 40 оюутныг 2019 оны 05-р сарын 28, 
29-ний өдрүүдэд сургалтад хамруулж, Нийслэлийн Цагдаагийн газрын удирдлага доор жуулчдын 
урсгал ихтэй 20 чиглэлд 6 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн 08 дугаар сарын 13-ны өдрийг хүртэл 
ажиллуулж байна. 

      
- Нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, Мэргэжлийн хөтөч, тайлбарлагчдын 
холбоо хамтран 2019 оны 05-р сарын 11, 12-ны өдөр “Хөтөч, тайлбарлагчдын ур чадвар, хууль эрх 
зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх нь” сургалтыг  амжилттай зохион байгууллаа.  Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 50 дугаар тогтоолоор баталсан “Бүх нийтийн эрх 
зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд зохион байгуулсан тус сургалт нь 
аялал жуулчлалын хөтөч, тайлбарлагч нарт Улаанбаатар хотыг эерэгээр, зөв тайлбарлах, гадаад, 
дотоодын жуулчны аюулгүй байдлыг хангах, хууль эрх зүйн анхан шатны мэдлэг, мэдээллийг 
олгоход чиглэгдсэн. Аялал жуулчлалын компаниудын нийт 80 мэргэжлийн хөтөч, тайлбарлагч 
сургалтад хамрагдсан бөгөөд Францын Луврын музейн тайлбарлагч Г.Оюунтунгалаг уригдан 
оролцож хөтөч, тайлбарлагч нарт олон улсын чиг хандлагын талаар илтгэл тавьж, Мэргэжлийн 
хөтөч, тайлбарлагчдын холбооны багш нар Улаанбаатар хотын автобустай болон явган аяллын 
дадлага хичээлийг хийлээ. 

   
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Аялал жуучлалын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар хамтран гадаад 
хэлний зохих мэдлэгтэй оюутан, залуучуудыг аялал жуучлалын салбарт хөдөлмөр эрхлэхэд дэмжлэг 
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үзүүлэх, тэдний мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 3 дахь жилдээ “Нийслэлийн залуу хөтөч” 
сургалтыг 2019 оны 06-р сарын 17-20-ны өдрүүдэд Нийслэлийн Иргэний танхимд амжилттай зохион 
байгуулав.   “Нийслэлийн Залуу хөтөч” сургалтад нийт 313 залуус бүртгүүлж, 227 залуус 2019 оны 
06-р сарын 19-ний өдөр батламжаа гардан авсан. Амжилттай суралцсан залуучуудаас сургалтын 
агуулгын хүрээнд эссэ болон тестээр шалгалт авч өндөр оноо авсан 90 залуусыг “Сити тур” хотын 
автобустай аялалд 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр хамруулж, мэргэжлийн хөтөч, 
тайлбарлагчидтай хамтран Улаанбаатар хотын түүх, соёлын дурсгалт газруудын танилцах дадлага 

хичээлийг зохион байгууллаа.  

   

11. Гадаад, дотоодын жуулчдыг хэрэгцээт мэдээллээр шуурхай хангаж, УБ хотын талаарх 
сурталчилгааны материалуудыг тогтмол шинэчлэх арга хэмжээ авч ажиллах талаар: 

1. Гадаад, дотоодын жуулчдыг хэрэгцээт мэдээллээр хангах чиглэлээр цахим хуудас, олон 
нийтийн цахим сүлжээ, хэвлэмэл материалуудыг боловсруулан ашигладаг. Тухалбал, жуулчдад 
зориулсан мэдээлэл бүхий www.visitulaanbaatar.mn цахим хуудсыг мэргэжлийн байгууллагаар 
гүйцэтгүүлсэн, www.touristinfo.ub.gov.mn цахим хуудсыг 8 ширхэг таблетаар дамжуулан Мэдээлэл, 
сурталчилгааны төвүүд дээр байршуулан мэдээлэл хүргэдэг. www.tourism.ub.gov.mn цахим хуудсаар 
тус газрын үндсэн үйл ажиллагаа, бодлого чиглэл, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийн мэдээ, 
мэдээллийг цаг тухайд нь олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна.  

2. Улаанбаатар хотын талаарх сурталчилгааны материалуудыг тогтмол шинэчлэх чиглэлээр, 
жил бүрийн НЗД-ын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлд тусгуулан 30000 ширхэг тараах материал 
бэлтгэн Мэдээлэл, сурталчилгааны төвүүдээр гадаад улс, орнуудад байрлах ЭСЯ-аар дамжуулан 
тараах ажлыг зохион байгуулдаг. 2019 оны хувьд, 01-р сарын 31, 03-р сарын 30, 05-р сарын 15-нд 
тус тус “Хотын сурталчилгааны материал, гарын авлага хэвлүүлэх тухай” нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжийн төслийг боловсруулан нийслэлийн удирдлагуудаас санал авч байна.  Хэвлэх 
материалууд /“Улаанбаатар жуулчны хөтөч” гарын авлага, Улаанбаатар хотын газрын зураг  
“Ulaanbaatar your gateway to Mongolia” сэтгүүл/-ын нэр төрлийг багасган, агуулга тус бүрийг  НЗДТГ-
ын ГХХ, ТЗУХ-ээр тус тус хянуулаад байна. Сурталчилгааны материалын хэвлэлийн эхийг 
засварлаж дуусаад Засаг даргын зөвлөхөөр хянуулахаар хүргүүлээд байна.   

12. Гадаад оронд зохион байгуулагдах аялал жуулчлалын хурал, зөвлөгөөн үзэсгэлэн, арга 
хэмжээнд энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа ААНБ-уудыг хамруулах талаар: 

Гадаад улсад зохион байгуулагддаг олон улсын үзэсгэлэнд Улаанбаатар хотыг сурталчлан 
оролцохын зэрэгцээ салбарын бизнес эрхлэгчдийн төлөөллийг хамруулан, сурталчилгааны 
материалаараа дамжуулан сурталчилдаг. 
- ХБНГУ-ын  Берлин хотод 2019 оны 03 дугаар сарын 06-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 
“Ай-Ти-Би Берлин 2019” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд аялал жуулчлалын 8 тур 
оператор компани,   
- ОХУ-ын Эрхүү хотод хотод 03 дугаар сарын 28-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 
“Байкалтур” олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд Хөвсгөл аймгийн Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар, УБТЗ ХНН, Улаанбаатар аялал жуулчлалын холбоо, болон аялал жуулчлалын 
10 компанийн төлөөлөл  

- БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ордос, Улаан цав хотуудад 06-р сарын 19-нөөс 27-ны өдрүүдэд 

“Улаанбаатар хотын соёл, аялал жуулчлалыг сурталчлах өдөрлөг”, “Цайны зам” олон улсын аялал 
жуулчлалын үзэсгэлэнд Сүхбаатар, Дорноговь, Өмнөговь аймгуудын байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газруудын төлөөлөл, үндэсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид болон аялал жуулчлалын 
салбарын бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл бүхий 11 компани оролцож бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ 
танилцууллаа.  

http://www.visitulaanbaatar.mn/
http://www.touristinfo.ub.gov.mn/
http://www.tourism.ub.gov.mn/
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13. Жуулчдад зориулсан мэдээлэл сурталчилгааны төвүүдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах талаар: 

Гадаад, дотоодын иргэд жуулчдыг хэрэгцээт мэдээллээр шуурхай хангах, зөвлөгөө өгөх зорилгоор, 
тус газрын дэргэд Жуулчны мэдээлэл, сурталчилгааны төвийн үндсэн 2 салбар /Нийслэлийн 
захиргааны 4-р байр, Төв шуудан/ тогтмол ажиллаж байна. Эхний хагас жилийн байдлаар дээрх 2 
мэдээллийн төвөөр нийт 539 иргэд, жуулчид үйлчлүүлснээс гадаадын 324 жуулчин, дотоодын 215 
иргэнд мэдээлэл өгч ажилласан. 
Тус төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үүднээс дараах хэд хэдэн 
байршилд нэмэлт мэдээлэл, сурталчилгааны төвүүдийг нээн ажиллуулахаар төлөвлөн ажиллаж 
байна. Үүнд: 

- Сөүлийн гудамжинд “Гэр” мэдээллийн төвийг 06-р сарын 01-нээс ажиллуулж эхэлсэн боловч 
тус байршилд “Улаанбаатар Цахилгаан Сүлжээ” ТӨХК-иас шугамын засвар хийж байгаатай 
холбогдуулан /2019 оны 06-р сарын 07-ны өдрийн 14/1092 дугаар албан бичгийн дагуу/ “Гэр” 
мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг түр хугацаагаар хаасан. 

- Оюуны Ундраа группийн “Зайсан Хилл” соёл амралтын хүрээлэнд хамтарсан мэдээллийн 
төв байгуулах хүсэлт ирсний дагуу ярилцаж, тохиролцон 07-р сарын 01-нээс нээхээр 
бэлтгэлийг хангуулж байна. 

- Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа Нисэх буудлуудын удирдах газартай байгуулсан 
санамж бичгийн хүрээнд, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудалд албан ёсны 
Мэдээлэл, сурталчилгааны цэг ажиллуулахаар тохиролцон, бэлтгэлийг хангаж байна. 

Мөн Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойн хүрээнд, жуулчид ихээр зорчдог байршлуудад явуулын 
мэдээллийн цэгүүдийг ажиллуулах саналыг хүргүүлээд байна. 

 

 

14. Жуулчдын санал, гомдлыг хүлээн авч, тэдгээрийг хэрэгцээт мэдээ, мэдээллээр хангах 
ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах талаар: 

Гадаадын иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авах, мэдээлэл, зөвлөгөөг түргэн шуурхай, цаг алдалгүй 
хүргэх зорилгоор Жуулчны лавлах утас 70108687 дугаарыг 2013 оноос эхлэн ашиглалтад оруулж, 
2016 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрөөс “Коллпро ХХК”-тай хамтран ажиллах гэрээ хийж 
үйлчилгээгээ сайжруулсан.  Мөн 2018 оны 5 дугаар сараас  СБД-ийн 1 дүгээр хороо, Сөүлийн 
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гудамжинд Жуулчны мэдээллийн төвийг нээн ажиллуулах болсонтой холбогдуулан 91048687, 
91038687 дугаарын утсыг тус тус ажиллуулж эхэлсэн. Жуулчны мэдээллийн төвийн лавлах утсаар 
дотоод, гадаадын иргэд, жуулчдааас жилд дунджаар 4000-5000 дуудлага ирдэг. 

15. Нийслэлийн хэмжээнд аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
байгууллагуудыг бүртгэж, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж хөтлөх талаар: 

Жил бүр мэдээлэл, сурталчилгааны төвүүдийн мэдээллийн нэгдсэн санд нийслэл, орон нутгийн 
аялал жуулчлал, соёл урлагийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд /тур 
оператор компаниуд, байршуулах хэрэгслүүд, музей галерей, урлагийн байгууллага,  үзвэр 
үйлчилгээний газар, номын дэлгүүр/-ын болон түүх соёлын дурсгалт газрууд гэх мэт 2000 гаруй 
байгууллагын мэдээллээр мэдээллийн сан үүсгэж, үзвэр, худалдаа, үйлчилгээний хуваарь, аялал 
жуулчлалын чиглэлээр болон бусад эвент арга хэмжээний мэдээ, мэдээлэл зэрэг 10,000 гаруй 
мэдээллийг бэлтгэж, шинэчлэн ажилладаг. Жуулчны мэдээллийн төв /Нийслэлийн захиргааны 4-р 
байр, Төв шуудан, Сөүлийн гудамж дахь жуулчны гэр мэдээллийн төв/-үүдээр дотоод, гадаадын 
иргэд, жуулчдад Улаанбаатар хот болон хотын аялал жуулчлал, соёл урлагийн байгууллагууд, музей 
үзвэрийн газруудын талаар тогтмол мэдээлэл өгөн ажиллаж байна. 2016-2019 оны хагас жил хүртэл 
дээрх мэдээллийн төвүүдээр нийт гадаад, дотоодын 31,000 гаруй иргэд жуулчдад мэдээлэл өгч 
ажилласан байна.  

16. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн нэгж, Засаг даргын дэргэдэх 
холбогдох бусад байгууллагад эрхэлсэн асуудлын чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн 
туслалцаа үзүүлж, холбогдох мэдээллийг шуурхай гаргаж өгөх талаар: 

 Эрхэлсэн ажлын хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Гадаад харилцааны яам, 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох хэлтсүүд, Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн 
9 дүүрэг, Засаг даргын дэргэдэх холбогдох бусад байгууллагууд, аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа их дээд сургуулиуд, төрийн бус байгууллагууд болон аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, мэдээ мэдээллийг цаг тухайд түргэн шуурхай өгч ажиллаж 
байна.  

17. Гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хууль тогтоомжийн 
хүрээнд хамтран ажиллаx талаар: 

- Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Улаанбаатарын Аялал 
жуулчлалын холбоо ТББ, Монголын Аялал жуулчлалын холбоо ТББ, Монголын Зочид буудлуудын 
холбоо ТББ, ИНЕГ зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллах Санамж бичиг байгуулан хэрэгжилтийг 

ханган ажиллаж байна. Мөн “Улаанбаатарын өвлийн наадам”, “Бүргэдийн баяр”, “Талын салхи”, 

“Улаанбаатар үзэсгэлэн”, “Аялал жуулчлал ба хөдөлмөр эрхлэлт” зэрэг арга хэмжээнд төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүллээ.  

18. Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийн хүрээнд:  

А. Зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

 

- Авилгын эсрэг хууль тогтоомж, Шилэн дансны тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдлыг 
хангах зорилгоор tourism.ub.gov.mn цахим хуудас, шилэн данс цэсийн мэдээллийг цаг тухай 
бүр шинэчлэн ажиллав. 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас тус байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны үр 
дүнд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын талаар Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлөөс 
гаргасан зөвлөмжийн дагуу 15 заалттай ажлын төлөвлөгөө боловсруулж газрын даргаар 
батлуулж төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллав.  

- Нийслэлийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврыг газрын 
хурлаар нийт албан хаагчдад тогтмол танилцуулж, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хүний 
нөөц, аялал жуулчлалын байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн хяналт тавин ажиллав. Тус 
газартай холбоотой үүрэг даалгаварын биелэлтийг Ulaanbaatar.mn цахим хуудсанд 
байршуулж хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллав. Газрын хурлыг сард 1 удаа зохион байгуулж 
нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар, байгууллагын 
төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилт, түүний үр дүн цаашид хийх ажлууд, аялал жуулчлалтай 
холбоотой сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээллийг танилцуулж, удирдлагаас өгсөн үүрэг 
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даалгавар түүний хэрэгжилтийг байгууллагын дотоод сүлжээнд тогтмол байрлуулан 
ажиллав.  

- Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 7 хоногоор төлөвлөж, хэрэгжилтийг 7 хоног 
тутам мэдээлэн, дээд газрын тогтоол шийдвэрийг цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлэн холбогдох 
газарт тайлан мэдээг хүргүүлэв. 

- МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай 63 дугаар зарлиг, 
Ойн тухай хуулийн дагуу хаврын “Бүх нийтийн мод тарих өдөр”-өөр тус байгууллагын албан 
хаагчдаас нийт 85.000 төгрөгийг Ногоон байгууламжийн санд хандивлав. 

- 2019 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Бямба гаригийн 11 цагт “Их цэвэрлэгээний 90 минут” 
бүх нийтийн арга хэмжээнд тус газрын 18 албан хаагчид Их тэнгэрийн амны харалдаа хойд 
талаас зүүн тийш 800м Туул гол дагуу урд хэсгийн талбайг цэвэрлэн 24 хаягдал дугуй, 20 
хогийн уут, 20 шуудай хог ачуулж, мэдээг Нийслэлийн шуурхай удирдлагын 310005 утсанд 
өгөв.  
 

Б. Цаг үеийн ажлын шаардлагаар дээд газраас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн талаар:  
 

- Нийслэлийн Засаг даргын “Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн 
хуваарьт зохицуулалт хийх тухай” 2019 оны А/417 дугаар захирамжийг нийт албан хаагчдад 
танилцуулан 2019 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

- Цаг агаарын хэт хуурайшилтын улмаас ойн хээрийн түймрийн эрсдэл нэмэгдсэнтэй 
холбогдуулан 2019 оны 4 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд Нийслэлийн 9 дүүргийн 183 
амралтын газарт Нийслэлийн Засаг даргын А/329 дугаар захирамжийг танилцуулж, гал 
түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх Сэрэмжлүүлэг, Аялал жуулчлалын тухай хууль 
болон Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2011 оны 120 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын байр сууцны 
үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын дагуу холбогдох зөвшөөрлийг авч ажиллах тухай тус 
газрын даргын 2019 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 01/161 тоот албан бичгийг хүргүүлж 
ажиллаа. 

- Нийслэлийн Засаг даргын  "Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд оролцуулах тухай" 2019 
оны А/243  дугаар захирамжийг нийт албан хаагчдад танилцуулж, өөрсдийн харьяа дүүрэг, 
хорооны болзошгүй гамшгийн үед түр цуглах талбайд очих сургалтад  нийт 17 албан хаагч 
хамрагдсан.  Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд тус газрын нийт 17 албан хаагч 
хамрагдсан тухай мэдээг 01/163 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарт 
хүргүүлэв. 

- Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан Эрсдэлгүй-Эрүүл орчин, Хачигт халдварт 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлье, Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлье, Хүүхдийн 
хамгаалалтын суудал, Алхалтын ач холбогдол Сүрьеэ өвчнөөс хамтдаа урьдчилан 
сэргийлье, Иргэн танд зориулав /гарын авлага/, Бэлгийн замаар дамжих халдварт 
өвчин  гэсэн 8 төрлийн хэвлэмэл сурталчилгааны материалыг Улаанбаатар хотод үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа 150 зочид буудал, дэн буудалд хүргүүлэв. 

- Нийтийн эзэмшлийн зам талбай хаасан Сонгинохайрхан дүүргийн 11-р хорооны Ногоон туяа 
дэн буудалд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгоогүй, мөн тус нутаг дэвсгэрт байрлах 
Шивнээ дэн буудлын үүдний хэсэг нийтийн эзэмшлийн талбай руу орсонг буулгуулж, зам 
талбайг чөлөөтэй болгуулав. 

- Ерөнхий боловсролын сургуулийн ойролцоо үйл ажиллагаа явуулж байсан Сүхбаатар 
дүүргийн Фокус дэн буудал, Сонгинохайрхан дүүргийн 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дээрх 
Вегвайзер, болон Сонгинохайрхан дүүргийн 13-р хорооны Тав Тух дэн буудлуудад үйл 
ажиллагааны чиглэлээ өөрчлөн ажиллах чиглэлээр зөвлөгөө өгч, үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөл олгоогүй болно. 

- НЗД-ын 2019 оны 04 дугаар Иргэдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай албан даалгаврын дагуу Монголын Зочид буудлуудын 
холбоотой хамтран Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт  үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа дэн 
буудлуудын удирдах ажилтнуудад “Үйлчилгээний соёлыг хөгжүүлэх”, “Үйлчилгээний 
менежментийн тогтвортой загвар бүтээхүй”, “Байгууллагыг соёлоор удирдах нь”, “Хүний 
нөөцийг тогтоон барих менежмент”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ойлголт, 
дотоод хяналт, шалгалтыг хийх тухай” “Удирдлагын арга барил ба харилцааны онцлог” 
“Зочид буудлын үйлчилгээний ажилчдын ажлын байрны тодорхойлолт, үндсэн чиг үүрэг” 
зэрэг сэдвүүдээр нийт 16 цагийн хөтөлбөрөөр 2019 оны 6 дугаар сарын 18,19-ны өдрүүдэд 
Бишрэлт зочид буудалд сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад  Улаанбаатар хотын 9 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 115 аж ахуйн нэгжийн 183 захирал, 
менежер, удирдах албан тушаалтнуудыг хамруулав. 
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- Нийслэлийн онцгой байдлын газартай хамтран Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх 3 төрлийн 
тараах материалыг нийт 150 зочид буудал, дэн буудлуудад хүргүүлэв. 
 

В. Шинээр санаачилсан ажил: 

 
-   “Номын соёлт ертөнц” номын өдөрлөг 2019 оны 05 дугаар сарын 23,24,25-ны өдрүүдэд 

Жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдав. Өдөрлөгийн үеэр Сити турын аяллыг зохион 

байгуулж нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ерөнхий боловсролын 7 дугаар сургуулийн 3,4,5 дугаар 

ангийн нийт 200 сурагч, 114 дүгээр сургуулийн 3 дугаар ангийн 48 сурагч, Баянзүрх дүүргийн 48 

дугаар сургуулийн 2 дугаар ангийн 48 сурагч, зорилтод бүлгийн 65 дугаар сургууль, 85 дугаар 

сургуулиудын 130 сурагчдыг хамруулж номын өдөрлөгтэй танилцуулав. 

 

-  Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа Нисэх буудлуудын удирдах газартай хамтран 

ажиллах санамж бичгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд 

Улаанбаатар хотод ирж буй дотоод, гадаадын иргэд, жуулчдад аялал жуулчлалын маркетинг 

сурталчилгааг хийх, аюулгүй зорчих нөхцлөөр хангах зорилгоор Жуулчны мэдээллийн төв 

ажиллуулах, такси болон автобусны үйлчилгээг нэвтрүүлэх, зорчигч, жуулчидтай харилцдаг албан 

хаагчдыг харилцаа хандлагын сургалтад хамруулах, чиглэлээр хамтран ажиллахаар болов. 

    

Б/. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ  

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр А3 сертификаттай сургалтад В.Батчимэг, 
М.Болортуяа, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлан, 
биелэлт гаргах сургалтад Д.Ганболд, С.Баяржаргал, “Зөв төр-Шударга ёс” төрийн албан хаагчдын 
ёс зүйн сургалт Э.Мөнхзул, С.Баяржаргал, Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа-төрийн 
үйлчилгээний стандартын чиглэлээр Г.Азжаргал, Гэрэл зураг, кино, дүрс бичлэг, дуу авианы 
баримтаар хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх ажлын арга зүй, Төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл, Төрийн байгууллагын зохион байгуулалт, 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэх чиглэлээр сургалтад архив, бичиг хэргийн 
ажилтан Т.Туул, Төрийн албаны зөвлөлөөс Төрийн албаны тухай хууль, хууль батлагдсан гарсантай 
холбогдсон УИХ-ын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, бусад дүрэм журам танилцуулах сургалтад 
Д.Ганболд, С.Баяржрагал, Аялал жуулчлалын бүс нутаг төлөвлөлт /Дэлхийн Аялал жуулчлалын 
байгууллагын зөвлөх/ Э.Мөнхзул, Ш.Ундармаа, М.Болортуяа, С.Баяржаргал, Г.Азжаргал, 



 

 
17 
 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР                                                             ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

З.Оюуншүр, Б.Алтанзаяа, БНСУ-ын Чежү хотод туршлага судлах семинар Э.Даваамөнх, 
Д.Болорчимэг, MICE аялал жуулчлалын сургалтад Ч.Энх-Отгон, З.Оюуншүр Г.Азжаргал, НХХЯ-ны 
харьяа Мэргэжлийн Боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвийн “Чадамжийн үнэлгээ, 
баталгаажуулалт” Модуль-2 шатны сургалтад /Үнэлгээний ажилтны сертификат/ Э.Мөнхзул, Хөтөч 
тайлбарлагчиийн сургалтад Д.Болорчимэг, Түүх археологийн сургалтад Н.Алтанзаяа, Б.Ишдорж, 
"Одон орон, сансарын огторгуй" аяллын менежер, хөтөч тайлбарлагч нарт зориулсан сургалтад 
Б.Ишдорж, Power point, Ш.Ундармаа , Ч.Энх-Отгон, Оюуншүр, Ишдорж, Даваамөнх, Жаргалан, 
Photoshop сургалтад М.Болортуяа,  Хүний нөөцийн мэргэшүүлэх сургалтад С.Бяаржаргал, хэвлэл 
мэдээллийн тогтвортой байдал сургалтад Г.Азжаргал, .“Эрүүл ажлын байр-Эрүүл амьдралын хэв 
маяг” сэдвээр Б.Ишдорж, Контент маркетинг чиглэлээр Б.Алтанчимэг, Оюуны өмч, Mongolia.travel 
Аялал жуулчлалын цахим платформын танилцуулга, сургалтад Б.Алтанчимэг, М.Болортуяа, 
Б.Энхжин нар хамрагдлаа. 

 
В. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ /КPI/-
ЭЭР ҮНЭЛСЭН МЭДЭЭЛЭЛ 

 
а/. Жуулчдад зориулан зохион байгуулж буй эвент арга хэмжээний зохион байгуулалтыг сайжруулж 
дотоод гадаадын иргэд, жуулчдын тоог нэмэгдүүлсэн байдал: 
- 2018 онд гадаад, дотоодын иргэд жуулчдад зориулж 11 эвент арга хэмжээ зохион байгуулж 89.000 
гадаад дотоодын иргэд, жуулчид хамрагдлаа. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад эвент арга 
хэмжээний тоог 55%-иар, оролцогчдын тоог 59%-иар тус тус нэмэгдүүлэв. 
 
б/. Улаанбаатар хотыг гадаадад сурталчлах ажлыг оновчтой зохион байгуулж, олон улсын аялал 
жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцоход уг үзэсгэлэнг үзэж сонирхсон хүмүүсийн тооны нэмэгдсэн 
байдал:  
 
- Улаанбаатар хотыг гадаадад сурталчлах ажлыг зохион байгуулж, олон улсын аялал жуулчлалын 4 
үзэсгэлэнд оролцож, давхардсан тоогоор 410 орны 13.506 байгууллага оролцож, 441.716 хүн үзэж 
сонирхсон нь өмнөх онтой харьцуулахад оролцсон үзэсгэлэнгийн тоог 1-ээр нэмэгдүүлж, давхардсан 
тоогоор оролцсон байгууллагын тоо 1976-аар, оролцсон орны тоо 96-аар, үзэж сонирхсон хүмүүсийн 
тоо 80.139-өөр тус тус нэмэгдсэн байна.  
 
в/. Улаанбаатар хотод ирсэн жуулчдын зорин очих газрыг шинээр бий болгож аялал жуулчлалын 
эргэлтэд оруулсан байдал: 
 
- Улаанбаатар хотод ирсэн жуулчдын зорин очих газрыг шинээр бий болгож аялал жуулчлалын 
эргэлтэд оруулахаар тохижилтын 4 ажил төлөвлөснөөс Нийслэлийн Засаг даргын “Жагсаалт батлах 
тухай” захирамжаар Зүүн хойд Азийн бизнес, аялал жуулчлал, соёл, санхүүгийн төв болох зорилтын 
хүрээнд зохион байгуулах арга хэмжээний жагсаалт батлагдаагүй, санхүүжилтгүй тул тохижилтын 
ажлыг хийх боломжгүй болсон.  

Г. ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ 

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шуурхай барагдуулах, санал хүсэлт ирснээс хойш 7 
хоногт багтаан шийдвэрлэх талаар заалтыг нийт ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээнд 
тусгаж,  байгууллагын хэмжээнд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг байгууллагын хурлаар 
нийт ажилтнуудад хэлэлцүүлж, 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар тус газарт иргэд, аж ахуйн 
нэгж байгууллагаас нийт 11 өргөдөл, гомдол ирсэн нь 4 албан тушаалтанд хуваарилагдсан бөгөөд 
судалж байгаа төлөвтэй өргөдөл, гомдол байхгүй, хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн 1 өргөдөл, 
гомдол байгаа болно. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг сар тутамд тайлан гаргаж газрын 
дэргэдэх даргын зөвлөлийн хурлаар танилцуулж байна. Ирсэн өргөдлийн 63 %-ийг хүний нөөцийн 
чиглэлээр 37%-ийг зочид буудал, үйлчилгээний үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдөл эзэлж байна.  

Ирсэн өргөдөл, гомдлыг 91.9% хугацаанд нь шийдвэрлэн ажиллаж байна. 

 

Үзүүлэлт 
2018 оны хагас жил 2019 оны хагас жил 

Ирсэн тоо Хувь Ирсэн тоо Хувь 
 

Ирсэн өргөдлийн тоо 14 100 11 91,1 
 

Д/. БАРАА АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААТАЙ  
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Тус газраас тохижилтын 4 ажил төлөвлөснөөс Нийслэлийн Засаг даргын “Жагсаалт батлах тухай” 
захирамжаар Зүүн хойд Азийн бизнес, аялал жуулчлал, соёл, санхүүгийн төв болох зорилтын 
хүрээнд зохион байгуулах арга хэмжээний жагсаалт батлагдаагүй, санхүүжилтгүй тул бараа ажил, 
үйлчилгээтэй холбоотой ажил хийгдээгүй болно.  

Е/. НИЙСЛЭЛИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ САНД 
ОРУУЛСАН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны Журам батлах тухай 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны Журам батлах тухай А/335 дугаар захирамжийн дагуу байгууллагын бодлогын 
баримт бичиг, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, 
төлөвлөгөөний биелэлтийг цаг хугацаанд нь гаргаж даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, хурлын 
тэмдэглэлийн хамт албан тоотоор НЗДТГ-ын ХШҮХ-т, тайлан мэдээг monitoring.ub.gov.mn сайтад 
байршуулж ажиллав. 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 22 захирамж, 1 албан даалгаврын 
биелэлтийн 80 заалтыг тайлагнаж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний хэлтсийн үнэлгээгээр нийт 83.8 хувийн биелэлттэй ханган ажилласан байна.  

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН  
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 

 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь  

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1 Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 
стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх 
чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр 
дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх  

Нийслэлийн аялал жуулчлалын газрын 
дүрэм, үйл ажиллагааны стратеги, 
эрхэм зорилго, зорилт, бүтцийг цахим 
хуудаст шинэчлэн байршуулсан. 

90 

2 Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал 
хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн 
нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах 
журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн 
авч уулзах цагийн хуваарийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх 

Зочид буудал, дэн буудал, амралтын 
газар, жуулчны бааз, гэр буудлын 
зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх 
материалын жагсаалт, албан хаагчдын 
харилцах утас цахим хаяг, 
байгууллагын мөрдөгдөж байгаа дүрэм 
журмыг цахим хаяг, мэдээллийг 
самбарт тухай бүр шинэчлэн 
байршуулан ажиллаж байна. 

90 

3 Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг 
баримтын жагсаалтыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх 

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 120 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу 
Зочид буудал, дэн буудал, амралтын 
газар, жуулчны бааз гэр буудлын үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авахад 
бүрдүүлэх материалын жагсаалтын 
байгууллагын цахим хуудас болон 
Шилэн дансны мэдээллийн самбарт ил 
тод байршуулсан. 

100 

4 Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа 
хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг 
цахим хуудас болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх  

Хөдөлмөрийн дотоод журам, Төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний албан 
хаагчийн Ёс зүйн дүрэм болон Албан 
хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөр, Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр холбогдох дүрэм журмыг 
тухай бүр байгууллагын цахим хуудаст 
байршуулсан.  

100 

5 Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын 
баримт бичиг болон захиргааны хэм 
хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг 

Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын 
баримт бичиг байхгүй болно. 

- 
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цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, 
холбогдох төрийн ба төрийн бус 
байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, 
эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, 
үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг төсөлд 
тусгах 

6 Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, 
хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх 

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд цахим 
хэлбэрээр хүргэх зорилготой 
www.eservice.ulaanbaatar.mn цахим 
хаягт тус газраас үзүүлж буй 2 төрлийн 
төрийн үйлчилгээний талаар 
мэдээллийг байршуулж сургалтад 
холбогдох албан хаагчид хамрагдсан. 

100 

7 Монгол улсын Засгийн газрын тухай 
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
заасны дагуу төрийн байгууллагын 
гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн 
бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа 
тохиолдолд тухай төрийн бус 
байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас, 
эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны 
чиглэлийг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлэх  

Монгол улсын Засгийн газрын тухай 
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
заасны дагуу төрийн байгууллагын 
гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн 
бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа ажил 
байхгүй болно. 

- 

8 Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн 
аж ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл  олгодог 
бол тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, 
хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 
зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар 
болох хугацааг цахим хуудаснаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх 

Зочид буудал, дэн буудал, амралтын 
газар, жуулчны бааз, гэр буудлын 
зөвшөөрөл олгосон тухай газрын 
даргын тушаалыг тухай бүр 
байршуулдаг. 
 

70 

9 Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн 
хөрөнгөөр болон гадаадын зээл 
тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын 
талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх  

Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн 
хөрөнгөөр болон гадаадын зээл 
тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 
хөтөлбөр байхгүй болно. 

- 

          Хэсгийн дундаж хувь: 91,6% 

Хоёр: Хүний нөөцийн ил тод байдал 

1 Сул орон тооны зарыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинчлэх, энэ тухай олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр зарлах 

Сул орон тоо байхгүй болно. - 

2 Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх 

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 
захиранааны болон үйлчилгээний Ёс 
зүйн дүрэм”-ийг цахим хуудаст 
байршуулав. 

100 

3 Хүний нөөцийн стратеги, түүний 
хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг 
цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шичэчлэх  

 0 

4 Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод 
байдлыг хянах чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний 
талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлж байх 

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл,  
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, 
сургалтын хөтөлбөр, хэрэгжүүлж 
ажиллах төлөвлөгөөг тухай бүр 
шинэчлэн байршуулсан. 

100 

http://www.eservice.ulaanbaatar.mn/
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5 Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг  
үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, 
шударга болгох чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний 
талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлж байх 

Төрийн албан хаагчийн Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, үнэлэх 
дүгнэх журмыг байгууллагын цахим 
хуудаст байршуулсан. 

90 

                Хэсгийн дундаж хувь: 72,5% 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 82,05% 

 
ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 
А/. Чиг үүргийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бусад байгууллагатай ажлын уялдаа 
холбоог хангах чиглэлээр: 

Нийслэл хотын зочид буудал, дэн буудлуудын үйлчилгээний чанар, ажилтнуудын мэргэжлийн 
ур чадварыг дээшлүүлэх, жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах, зочлох үйлчилгээний салбарын 
эрхлэгч, менежер, ажилтнууд, жуулчидтай шууд харилцдаг төрийн байгууллагын ажилтнуудад 
зориулж үйлчилгээний чанар, стандарт, аюулгүй байдал, харилцааны соёл, хөтөч-тайлбарлагчийн 
зэрэг сургалтуудыг зохион байгуулах болон тус газраас жуулчдад зориулсан аялал жуулчлал, спорт, 
соёл урлагийн арга хэмжээг аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл бүхий хувийн 
хэвшилтэй хамтран хэрэгжүүлэх үүднээс ... төр болон төрийн бус гадаад, дотоодын 
байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны Санамж бичиг байгуулж, ... хамтран ажиллах гэрээг 
байгуулан ажиллав.  

 
Б/. Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийн дагуу зохион байгуулсан ажлын 
талаарх: 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 120 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан "Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын байр сууцны үйл 
ажиллагаа эрхлэх журам"-ын хэрэгжилтийг хангаж, стандартын шаардлага хангасан иргэн, аж ахуйн 
нэгжид үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгон ажиллаж байна. 2019 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар тус газарт дүүрэг, цагдаагийн газраас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу 4  байгууллагын үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын даргын тушаалаар хүчингүй 
болгов. 

  
В/. Хөрөнгө, санхүүжилтийн асуудлаас бусад үндсэн үйл ажиллагаа явуулахад гарч байгаа хүндрэл, 
бэрхшээл болон цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын талаарх санал, хүсэлт: 
 

Цаашид: 
-Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний 
хөтөлбөр, МУ-ыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад санхүүжилтийн жагсаалт батлагдаагүй улмаас зарим ажил 
хийгдээгүй болно. 
-БОАЖЯ, ГХЯ-тай хамтран Монгол улсын нэгдсэн сурталчилгааны контент хийж гадаадад 
сурталчлах, 
-Аялал жуулчлалын тухай хууль болон дагалдах Мэргэжлийн хяналтын тухай хууль, Аж ахуйн үйл 
ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 
хууль, Статистикийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, холбогдох дүрэм, журмыг шинэчлэх,    
-Статистикийн тоо баримтад үндэслэн Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалын стратеги төлөвлөгөөг 
боловсруулж батлуулах, 
-Азийн хөгжлийн банк болон бусад олон улсын байгууллагын хандив зээл тусламжаар аялал 
жуулчлалын төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа. 

 

 

 ТАНИЛЦСАН: ДАРГА                                                                 Д.БАТСҮХ 

                ХЯНАСАН: ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                                Д.ГАНБОЛД                 

                ТАЙЛАН БИЧСЭН: АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                          Э.МӨНХЗУЛ 
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