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Ногоон хөгжлийн сэргэлт ба Аялал жуулчлал

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-
ийг баталсан. Энэхүү бодлогын хүрээнд эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, байгаль орчны 
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор “Ногоон хөгжлийн сэргэлт”-ийг хэрэгжүүлж 
байна. “Ногоон хөгжлийн сэргэлт”-ийн хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, 
цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулахад бодитой хувь нэмэр оруулах “Тэрбум мод” 
үндэсний хөдөлгөөнийг улс даяар өрнүүлэх, усны нөөцийг хамгаалж, хүн амыг баталгаат 
ундны усаар хангах, говийн бүс нутгийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, хог хаягдал 
дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийг аймаг, нийслэлд бүсчлэн байгуулах болон дэлхийн 
хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн ногоон хөгжлийн жишиг загвар бий болгох зэрэг 
хөгжлийн төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

2019 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 7% хүртэлх хувийг бүрдүүлж, 570 гаруй мянган 
гадаадын жуулчдаас 607 сая ам.долларын экспортын орлого оруулж, 1 сая орчим 
дотоодын жуулчдаас 800 гаруй тэрбум төгрөгийн эдийн засгийн эргэлтийг бий болгож 
байсан аялал жуулчлалын салбар 2021 оны байдлаар гадаад жуулчдын тоо 93 гаруй 
хувиар, салбарын алдагдсан санхүүгийн боломж 1,5 их наяд төгрөгт хүрч, 1,600 гаруй аж 
ахуйн нэгж байгууллага тухайлбал тур операторуудын 88,14% нь 90-100 хувь орлогоо 
алдсан бол зочид буудлуудын 63%, жуулчны баазуудын 84% нь орлогогүй, санхүүгийн 
хямралд орсон. Бүх төрлийн татвараа төлөх боломжгүй, үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх 
гарааны эргэлтийн хөрөнгө байхгүй, бага хүүтэй зээл, хөнгөлөлттэй зээл авах боломж 
байхгүй байна. Хувийн хэвшлийг хэрхэн дэмжих боломж байгааг хэлэлцүүлгийн үр дүнд 
тодорхойлох шаардлагатай байна. 

Агаарын тээврийн салбарт чөлөөт өрсөлдөөн хязгаарлагдмал байгаагаас хамаарч 
өндөр үнэтэй нислэг, дамжин өнгөрөх нислэгийн сонголтуудыг өнгөрсөн хугацаанд 
хийж ирсэн. Цах тахлын нөлөөнд зогсонги байдалд орсон аялал жуулчлалын салбарыг 
сэргээхэд агаарын тээврийн чөлөөт өрсөлдөөн, хямд үнэ, өргөн сонголт зайлшгүй 
шаардлагатай байна. хуваарийг жуулчдад тодорхой болгох нь чухал байна.
Монгол Улсаас гадаадын жуулчдад визний уян хатан бодлого явуулснаар аялал 
жуулчлалын салбарыг дэмжиж, жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх боломжтой. Ялангуяа БНСУ-
ын аялагчдыг визний шаардлагаас чөлөөлж, жуулчдыг татах бодлого гаргах нь нэн 
тэргүүний асуудал болоод байна.

САЛБАР ХУРАЛДААН 11



Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Энэхүү хэлэлцүүлэг нь дараах зорилготой. Үүнд: 

“Ногоон хөгжлийн сэргэлт”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд 
байгаль орчинд ээлтэй ногоон санхүүжилтийн эх үүсвэрийг татах боломж, олон талт 
хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх,

Эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэргүй аялал жуулчлалын салбарын аж ахуйн нэгжүүдийг 
дэмжих санхүүгийн зөв загвар гаргаж авах, салбарын хэмжээн дэх аж ахуй нэгжүүдийн 
татвартай холбоотой өр, төлөлтийг хэрхэх, өндөр үнэтэй, сонголт багатай агаарын 
тээврийг хэрхэн шинэ төвшинд хүргэх боломж байгаа болон визтэй улсуудын тоог 
бууруулах, зарим онцлох зах зээлийн орны визний асуудлыг уян хатан шийдэх 
хувилбарын талаар санал хэлэлцүүлэг хийх зорилготой болно.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Энэхүү хэлэлцүүлэг нь дараах үр дүнд хүрнэ. Үүнд: 

“Ногоон хөгжлийн сэргэлт”-ийг хэрэгжүүлэхэд аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэний 
нийгмийн санаачилгыг дэмжиж олон талт хамтын ажиллагаа өргөжнө. 

Аялал жуулчлалын салбарыг богино хугацаанд сэргээхийн тулд хэлэлцүүлгээс гарсан 
санал, санаачлагыг төр засгийн төвшинд шуурхай судалж, аялал жуулчлалын салбарын 
аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн болон үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлөөр 
хангах, бодитой дэмжлэг үзүүлэх бодлого шийдвэр гаргасны үр дүнд салбарын төдийгүй 
Монгол Улсын эдийн засгийн үр өгөөж нэмэгдэнэ. 



ОДОНЧИМЭД ОДБАЯР
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн 
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 
гишүүн

МОДЕРАТОР

Төрийн өмчит Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн Стратеги төлөвлөлт эрхэлсэн Дэд захирлын 
албыг хашсан бөгөөд томоохон төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, стратегийн ач холбогдол 
бүхий ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, байгалийн баялгийг олборлох, 
боловсруулах, хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн төслүүдийг удирдаж, түүний үр өгөөжийг 
баялгийн сангаар дамжуулан Монгол улсын нийт ард иргэдийн хөгжил дэвшилд 
зориулахаар ажилласан туршлагатай. Эрдэнэс Монгол компанийн Стратеги төлөвлөлт 
нь группын хэмжээний стратегийг төлөвлөж, 14.5 тэрбум ам.долларын өртөг бүхий 
шинэ төслүүдийг боловсруулах, удирдан зохицуулах үүрэг хүлээдэг. Тухайлбал, Нүүрс 
боловсруулах, нүүрс баяжуулах, эрчим хүчний цогцолборын төсөл, нүүрсний метаны 
хайгуул, нүүрс шингэрүүлэх үйлдвэр, металлургийн кокс, аж үйлдвэрийн цогцолборыг 
үндэсний ба олон улсын түншүүд, хөрөнгө оруулагчидтай хамтран хэрэгжүүлдэг байсан 
ба 2019 онд байгалийн баялгийн засаглалаар Оксфордын их сургуульд мэргэшил 
дээшлүүлсэн.

ОДОНЧИМЭД ОДБАЯР
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн 
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 
гишүүн

МОДЕРАТОР



ДАВААЖАНЦАН САРАНГЭРЭЛ
УИХ-ын гишүүн

ПАНЕЛИСТ

1982 оноос эхлэн хувийн болон төрийн байгууллагад удирдах ажилтнаар ажиллаж 
байсан туршлагатай. Тэрээр УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хорооны дарга, Эрүүл мэндийн 
сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд зэрэг албан тушаал хашиж байсан 
туршлагатай. 2012 оноос Улсын Их хуралд 3 дахь удаагаа сонгогдон гишүүнээр ажиллаж 
байна. ЗХУ-ын Ростов хотын их сургуулийг сэтгүүлч мэргэжлээр төгсөж Москвагийн Их 
сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан. 



БАТ-ӨЛЗИЙ БАТ-ЭРДЭНЭ
Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд 

ПАНЕЛИСТ

1999 оноос эхлэн хувийн болон төрийн шат шатны байгууллагад удирдах албан 
тушаал хашсан туршлагатай. Тэрээр МХЕГ-ын Дэд дарга, УИХ-ын тамгын газар, МУ-
ын Шадар сайдын зөвлөх, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга, Шударга 
өрөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга зэрэг төр, иргэний итгэлцлийн гүүр болсон 
байгууллагыг удирдаж ажилласан туршлагатай нэгэн. Мөн Силк Рөүд ХХК, Эйр Тикет 
ХХК-ийн Үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий захирал. “JCI Монгол”-ын Ерөнхий нарийн бичгийн 
дарга, Эрдэнэт хотын хөгжил бодлого судалгааны хүрээлэнгийн тэргүүн, “Эрдэнэс 
Тавантолгой” ХК-ийн ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байсан арвин туршлагатай. Түүх, хэл 
шинжлэл, улс төрийн чиглэлээр мэргэшсэн тэрээр түүх, соёл, бизнес, эдийн засаг болон 
солонгос хэлний өргөн мэдлэгтэй. 

Одоогоор Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн бөгөөд Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамны сайдаар ажиллаж байна. Улаанбаатарын Их Сургуулийг Түүх 
судлаач, Солонгос хэлний орчуулагч мэргэжлээр төгсөж, БНСУ-ын Ханжин группийн 
Топас академийг “Агаарын тээврийн холбооны иргэний зорчигч тээврийн мэргэжлээр,  
Улаанбаатарын Их Сургуулийг Түүхийн ухааны боловсролын магистр, МУИС-ийн 
Шинжлэх Ухааны Сургуульд Улс төрийн судлалын докторант зэргийг тус тус хамгаалсан.



БАТСУУРЬ ДАВААДАЛАЙ
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн Эдийн 
засгийн бодлогын зөвлөх

ПАНЕЛИСТ

Монголбанкны Мөнгөний бодлого, судалгааны газарт эдийн засагч, АНУ-ын Вашингтон 
хотод байрлах Дэлхийн банкны төв оффист Зүүн Өмнөд Ази, Номхон далайн бүс 
нутгийн багт зөвлөх, Дэлхийн банкинд эдийн засагч, Сангийн сайдын зөвлөхөөр тус тус 
ажилласан. 
МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг Банкны эдийн засгийн мэргэжлээр төгсөж, АНУ-
ын Нью-Йорк хотын Колумбын их сургуульд Эдийн засгийн ухааны магистрын зэрэг 
хамгаалсан. Одоогоор МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторантур юм.



ПАНЕЛИСТ

КОИЗҮМИ ТАИГА
ЖАЙКА-ын Монгол дахь 
төлөөлөгчийн газрын зам тээвэр, 
хот байгуулалт, хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагааны асуудал 
хариуцсан төлөөлөгч

2019 оноос эхлэн “ЖАЙКА” байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт зам тээвэр, 
хот байгуулалт, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан төлөөлөгчөөр 
ажиллаж байна. Тэрээр 2015 оноос эхлэн “ЖАЙКА”-ын төв оффист Далайн чанад дахь 
сайн дурын мэргэжилтэн илгээх хэлтэст ажиллаж, 2017 оноос Хувийн хэвшлийн хөгжлийн 
газарт ажилласан. Эдийн засгийн чиглэлээр Япон Улсын Кэиогийн Их сургуулийг төгссөн.



ЭНХТӨР НОМИНДАРЬ
Монголын Тогтвортой 
Санхүүжилтийн Холбооны 
Гүйцэтгэх захирал

ПАНЕЛИСТ

Монголын тогтвортой санхүүжилтийн холбоо (ТоС Холбоо)-ны Гүйцэтгэх захирал бөгөөд 
НҮБ-ын хамтарсан ТХЗ-ын сангийн олон улсын зөвлөхөөр ажиллаж байна. Түүнчлэн 
ногоон санхүүжилтийг дэмжих тусгай чиг үүрэг бүхий төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
байгууллага болох Монголын Ногоон Санхүүгийн Корпорацын удирдлагын багийн 
гишүүдийн нэг юм. Тэрээр 2013 оноос хойш бодлого боловсруулагчид болон олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, Монгол болон Камбожийн банк, санхүүгийн салбарт 
тогтвортой санхүүжилтийг нэвтрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Үүнээс гадна ОУСК, 
НҮБ-ын Байгаль Орчны хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, 
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, 
Partners Group зэрэг байгууллагуудад хүлэмжийн хийн тооцоолол, ногоон таксономи, 
ногоон зээл, байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлага, тогтвортой байдлын 
тайлагнал зэрэг чиглэлээр зөвлөхөөр ажилласан. Фулбрайтын тэтгэлгээр Нью-Йорк дахь 
Колумбын их сургуульд Тогтвортой байдлын менежментийн чиглэлээр магистрын зэрэг 
хамгаалсан.



ПАНЕЛИСТ

ДАМБИЙ ЭНХБААТАР
Монгол номадик цогцолборын
Үүсгэн байгуулагч, Захирал

Artist, Реклам чимэглэлийн салбарт 10 гаран жил ажиллаж холбооны ерөнхийлөгчөөр 
ажиллаж байсан анхдагчдын нэг, Аялал жуулчлалын салбарт 10 гаран жил ажиллаж 
байгаа туршлагатай.  Ардын хувьсгалын үндэсний их баяр наадмын 100 жилийн ойн 
ерөнхий зураачаар ажилласан. Дэлхийд монголчуудын ялгарах соёл бол бидний өв 
соёл, уламжлал нүүдэлчин малчин ахуй амьдрал үүнийг бидний хойч үе мартах учиргүй 
гэж үзэн өөрийн зүгээс сэргээн зүрх сэтгэлээ зориулан яваа чөлөөт уран бүтээлч. 
Дүрслэх урлагын их сургуулийг бакалавар. Удирдлагын академи бизнесийн удирдлагын 
магистрын зэргийг хамгаалсан.


