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Mонгол дахь аялал жуулчлалын  хөгжлийн эерэг болон 
сөрөг талууд 

Амартүвшин, Sheffield Hallam University, UK 

Оршил 

Энэхүү илтгэл үндсэн хоѐр хэсэгтэй. Эхний хэсэгт 
судалгааны онолын хэсэг болох аялал жуулчлал(АЖ)-
ын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал мөн 
судалгааны аргазүйн талаар товч өгүүлнэ. Илтгэлд 
ашиглагдсан судалгааны анхдагч эх сурвалж нь 
Өмнөговь аймгийн Говь Гурван Сайханы Байгалийн 
Цогцолбор Газар (БЦГ)-т 2005 онд нийт 19-77 насны 
27 малчин,  2 тур оператор, 1 жуулчны баазын 
удирдах ажилтныг хамруулан хийгдсэн  олон улсын 
болоод дотоодын АЖ-ын эдийн засаг, байгаль орчин, 
нийгэм-соѐлд үзүүлж буй эерэг болон сөрөг нөлөөг 
судалсан  чанарын судалгааны ярилцлага болон 

ажиглалтын хэлбэрүүд байсан болно. Мөн  судлаачийн Горхи Тэрэлжийн БЦГ, 
Хөвсгөл Нуурын Тусгай Хамгаалалттай Газар (TХГ)-т 2006-2007 оны хооронд 
хийсэн хувийн ажиглалт, тэмдэглэл, ярилцлагууд, мэдээлэлийн хоѐрдогч эх 
сурвалж болох хэвлэл мэдээллийн нийтлэл, нийгэмд өрнөж буй яриа зэргийг 
задлан шинжилж, нэгтгэн дүгнэхэд ашигласан. Судалгаанаас харахад АЖ нь 
Монгол улсын эдийн засагт гадаад валютын эх сурвалж болох, бусад төрлийн 
үйлдвэр, үйлчилгээг шууд бус замаар дэмжих, ажлын байр шинээр бий болгох 
зэрэг эерэг нөлөөг үзүүлж байгаа хэдий ч сөрөг үр дагаваруудыг болох үнийн 
хөөрөгдөл болоод бусад урсгал алдагдлыг бий болгож байна. Үүнтэй зэрэгцээд 
хүрээлэн буй орчинд ховор амьтан, ургамлыг хамгаалахад эерэг нөлөөг үзүүлэхийн 
явцад хөрс, усны бохирдол, зэрлэг амьтан, ургамлын амьдрах орчинг сүйдэх өөр 
бусад сөрөг нөлөөг ч давхар учруулж байна. Нийгэм- соѐлын хувьд хөдөөгийн 
иргэдийн ахуйн орчин сайжрах, мэдээлэл хүртэх, боловсрол мэдлэг олж авах, 
үндэсний уламжлал  сэргэх эерэг үр дүнгийн хамт архидалт, уламжлалт ахуйн 
хэмнэл алдагдах, нийгэмд тэгш- шудрага бус байдлыг өөгшүүлэх сөрөг үр нөлөөг 
бий болгож байна. Судалгаанаас дүгнэхэд Монголын улсын АЖ-ын салбарт эдийн 
засаг, байгаль орчин, нийгэм -соѐлын олон талт харилцааны тэнцвэрийг хадгалсан 
цогц бодлого үгүйлэгдэж байна.   
   
Аялал Жуулчлалын Онол болон Судалгааны Аргазүй 
Судлаачид АЖ-ыг олон янзаар тодорхойлсон байдаг боловч товчоор амарч, 
зугаалах үйл ажиллагаа, түүнийг нөхцөлдүүлэгч үйлчилгээг хэлнэ. Дэлхийн Аялал 
Жуулчлалын Байгууллагын тодорхойлсоноор жуулчин гэдэг нь “... тухайн байнгын 
оршин суугаа газраасаа амарч-зугаалах, бизнесийн болоод бусад зорилгоор нэг 
жилээс хэтрэлгүй зорчиж, түр оршин сууж буй ... ” хүнийг хэлдэг  (НҮБ-ын ДАЖБ, 
2008). 
  
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага (НҮБ) дэлхийн буурай хөгжилтэй орнуудын 
хөгжлийн бэрхшээлийг бууруулах боломж нь хөгжингүй орнуудын санxүү, 
технолoги бусад туршлагыг шууд нэвтрүүлэх, тэр дундаа АЖ нь эдийн засгийн 
чухал үүрэг гүйцэтгэх боломжтойг 1960-аад оноос тэмдэглэж иржээ. Тиймээс АЖ 
нь гадаад валютын эх үүсвэр болж, эдийн засгийн шууд бус өсөлт, ажлын байрыг 
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бий болгосноор хөгжлийг авчирдаг гэж үздэг.  Гэсэн хэдий ч эдийн засагчдын 
судалснаар 1970-aaд оноос АЖ-ын өсөлт нь судлаачдын хүлээж байсан эдийн 
засгийн үр ашгаасаа гадна мөнгөний гадагш чиглэсэн урсгалыг бий болгодог нь ил 
болсон. Мөн АЖ нь нийгэм-соѐлын болоод хүрээлэн буй орчны сөрөг үр 
дагавартайг АЖ хөгжүүлсэн улс орнуудын жишээ харуулж байна (Holden, 2005). 
Тиймээс дэлхий нийтэд тогтвортой АЖ-ын үзэл баримтлалын шаардлага урган 
гарсан.  
  
Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, Тогтвортой  Аялал Жуулчлал 
Брундтландын илтгэлд дурдсанаар  тогтвортой хөгжил гэдэг нь “одоо үеийхний 
өөрсдийн хэрэгцээг хангахдаа ирээдүй  хойч үеийн өөрсдийн хэрэгцээг хангах 
боломжийг хязгаарлахгүй байх  ” тэр хөгжлийг хэлнэ гэжээ (1987: 54)  
  
Хэдийгээр тогтвортой хөгжлийг бодитоор хэмжихэд бэрхшээлтэй боловч судлаачид 
аливаа улсын хөгжлийн чиг хандлагыг чиглүүлэх үндсэн зарчим болох чухал үзэл 
баримтлал гэдэгтэй санал нэгддэг (Hall, 2000) . Тогтвортой хөгжлийн тулгуур нь 
эдийн засаг, хүрээлэн буй орчин, нийгэм-улс төр, соѐлын хүчин зүйлүүд байдаг. 
Тиймээс тогтвортой АЖ гэдэг нь байгалийн болон соѐлын нөөцийг сүйтгэлгүйгээр 
урт хугацаанд зөв ашиглан эдийн засгийн баялгийг бүтээхийн зэрэгцээ хойч үедээ 
эдгээр байгалийн болоод соѐлын өвийг байгаа хэвээр нь өвлөн үлдээхийг зарчмаа 
болгодог (Timotty, 2000). Тогтвортой АЖ-ыг хөгжүүлэх үндсэн дөрвөн үйл 
ажиллагааг дадал болгох хэрэгтэй бөгөөд үүнд  i) цогц  бодлого, төлөвлөлт түүнийг 
хэрэгжүүлэх стратеги; ii) байгаль экологийн хамгаалах; iii) хүний болоод байгалийн 
өв дурсгалыг хамгаалах; iv) ирээдүй хойч үед үр ашигтай байх хөгжил зэргийг 
хамруулдаг (Bramwell and Lane, 1993:2). Үүний тулд Wall (1993) экологийн 
тэнцвэртэй байдлийг хадгалах, үр ашигтай, эрх тэгш, харилцан найрсаг байх гэсэн 
зарчмуудыг АЖ-ын салбарт мөрдлөгө болгохын чухлыг онцолжээ (ишлэл авсан 
Timothy, 2000:21).  
  
АЖ өөрөө нийгэм дэх өөр өөр сонирхол бүхий бүлэгүүдийн эрх ашгийн уулзвар цэг 
болж байдгаараа аливаа тулгамдаж буй асуудлыг олон өнцгөөс эрэгцүүлэх 
шаардлагыг бий болгодог. Тэр ч утгаараа энэхүү судалгааны гол судлагдахуун нь 
хөдөөгийн иргэд, тэр дундаа малчин иргэд,  АЖ-ын бизнес эрхлэгчид  байсан 
болно. Судалгааны эх сурвалж нь чанарын судалгааны аргад тулгуурласан 
сурвалжлагын хэлбэршүүлээгүй хувилбар болох ажиглалт, ярилцлага байсан ба 
харьцуулалт, задлан шинжилгээ хийх нэгтгэн дүгнэх зэрэг аргууд байсан. Анхдагч 
мэдээллийн шинжилгээ, талбарт хийх судалгаа дууссаны дараа бус судалгаатай 
нэг зэрэг явагдаж байсан. Хээрийн судалгаа 2005 оны 8-р сарын 17-оос  9-р сарын 
26-нд Өмнөговь аймгийн Говь Гурван Сайханы Байгалийн Цогцолбор Газар (БЦГ)-т 
нийт 19-77 насны 27 малчид,  2 тур оператор, 1 жуулчны баазын удирдах ажилтныг 
хамруулан хийгдсэн АЖ-ын нийгэм-соѐлын даацыг тодорхойлохыг зорьсон 
магистрын судалгааны ажлын ярилцлагад тулгуурласан. Мөн судлаачийн Горхи 
Тэрэлжийн БЦГ, Хөвсгөл Нуурын Тусгай Хамгаалалттай Газар (TХГ)-т хийсэн 
хувийн ажиглалт, тэмдэглэл, ярилцлагуудыг ашигласан болно. 
  
Ярилцлагыг урьдчилан төлөвлөсөн асуултын дагуу энгийн хүүрнэх хэлбэрээр 
хийсэн бөгөөд ойролцоогоо 45 минут, шаардлагатай гэсэн тохиолдолд түүнээс 
илүү хугацаанд үргэлжлүүлж хуурцагт буулгаж авсан болно. Анкет асуулгаас 
ялгаатай нь тухайн судалж буй сэдвийн талаар тэр бүр ил тод яригдаад байдаггүй, 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг цуглуулах зорилгоос үүдсэн. Өөрөөр хэлбэл АЖ-с 
шалтгаалан ямар эерэг болон сөрөг нөлөө бий болж буй эсэх, яагаад эерэг эсвэл 
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болон сөрөг гэж үзэх болсон, тэдний амьдралд   гол байр эзэлдэг үнэт зүйл, итгэл-
үнэмшил, зан заншил мөн хөдөөгийн иргэдийн хооронд өрнөдөг өдөр тутмын яриа 
хөөрөө зэрэг нь  судалгааны итгэл үнэмшилтэй байдлыг баталгаажуулахын тулд 
судлаачийн анхаарлын төвд байсан болно. Мөн судлаач ажиглалтын аргын өргөн 
хэрэглэж,  судалгаанд шаардлагатай гэж үзсэн зүйлсийг гэрэл зургаар 
баримтжуулсан болно. 
  
Монголын Аялал Жуулчлалын Салбар 
Монгол улсад АЖ салбар 1950-иад оноос  эхлэн хөгжсөнөөс хойш өдгөөг хүртэл 
хагас зуун жил гаруй хугацаа өнгөрчээ. 1990-ээд оны зах зээлийн эдийн засагт 
шилжих үйл явцтай зэрэгцэн төрийн өмчит Жуулчин компаниар хязгаарлагдаж 
байсан аялал жуулчлалын салбарт олон тооны тур операторууд шинээр 
байгууллагдаж тэдгээрийн тоо өнөөдөр 217 аль хэдийн хүрчээ. Үүнийг дагаад 
зочид буудал, дэн буудлуудын тоо мөн нэмэгдэж, улсын хэмжээгээр нийт 300 
буудал 220 жуулчны бааз одоогоор үйл ажиллагаа явуулж, АЖ-ын салбарт 12000 
хүн ажиллаж буй мэдээ байна (ЗТАЖЯ, 2008). АЖ өсөн нэмэгдэхийн хэрээр түүний 
эерэг болоод сөрөг нөлөө ажиглагдаж байгааг дараагийн хэсэгт дэлгэрэнгүй 
ярилцах болно. 
  
Хүснэгт 1. Аялал Жуулчлалын нөлөөг тоймлон үзүүлбэл  

  
 Аялал жуулчлалын эдийн засгийн нөлөө 
Зам Тээвэр Аялал Жуулчлалын Яамны мэдээгээр Монгол Улсад ирж буй 
аялагчдын тоо сүүлийн жилүүдэд байнга нэмэгдэж  буй бөгөөд 1999-2007 оны 

1.    Эдийн засгийн 
Орлогын нэмэлт үүсвэр болох (12) 
Улирлын чанартай ажлын байр нэмэгдэх (4)  
Урсгал алдагдал (2) 
Өргөн хэрэглээний барааны өсөлт, инфляци (2)  
2.    Байгаль орчны 
Машин болоод малын хөлөөр талхлагдсан бэлчээр болон хөрсний гэмтэл (14) 
Өсөн нэмэгдэж буй бохирдол / хог (7) 
Дуу чимээ, элдэв хүн, машин, амьтны бөөгнөрөл (2) 
Идэвхитэй цөлжилт (3) 
Усны ундрага багасах (1) 
3.     Нийгэм- соѐлын 
Нутгийн хориотой зан үйлийг зөрчих (10) 
Боловсрол: гадаад хэл сурах, сургалтанд хамрагдах (10) 
Жуулчны үл хайхарсан байдлыг анзааралгүй тэвчин өнгөрөөх (7)  
Уламжлалт ахуйн хэмнэл алдагдах (7) 
Уламжлалт зан заншил сэргэх (7) 
Гадны жуулчидтай уулзах болон соѐлоос нь суралцах(8) 
Оновчгүй бодлого журам (5) 
Бэлчээр болон ус ашиглалтаас  үүдсэн зөрчлүүд (6) 
Харилцааны чадвар болон хүний ѐсзүйд өөрчлөлт гарах (3) 
Гар урлалын бүтээгдэхүүний чанар сайжрах, дагнасан урлаачид бий болох (3) 
Хөтөчийн үйлчилгээ үзүүлэх зохион байгуулалтанд орох (3) 
Жуулчны хөтөлбөрийн дүнд олон нийтийг хамарсан баяр наадмын чанар сайжрах (3) 
Амжиргааны төвшин сайжрах (6) 
Жуулчны баазуудын ажил олгохдоо ялгавартай хандах (2) 
Архидалт (2) 
Малчдын зүгээс хариуцлагагүй санал санаачлага гаргадаг (2) 
Зуны ачаалалтай үед  баазууд ажлын урт цагтай (1) 
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хооронд 158,743- 451,598 жуулчин Монгол Улсад бизнесийн болоод аялж, 
жуулчлах, найз нөхөд, төрөл садандаа зочлох зорилгоор иржээ. Дурдсан хугацаанд 
салбарын нийт орлого 27.8-354 сая ам долларт хүрч ойролцоогоор Дотоодын Нийт 
Бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ний 10%-г бүрдүүлж байна (ЗТАЖЯ, 2008).  
  
Аливаа хөгжиж байгаа орны хувьд аялал жуулчлал эдийн засгийн чухал салбар 
байж,  гадаад валютийн гол эх үүсвэр болдог. АЖ-ын үр ашгийг шууд хүртэгч нь тур 
оператор, тур агент, зочид буудал тэдгээрт ажиллагсад  байдаг (Жишээ нь: 
удирдах албан тушаалтнууд, хөтөч-орчуулагч, жолооч, тогоочийг  гэх мэт). Мөн АЖ 
эдийн засгийн шууд бус үр ашгийг бусад үйлдвэрлэлүүдийг дэмжсэнээр бий болгож 
байдаг. Ялангуяа гар урлалын болон бэлэг дурсгал, хэвлэлийн үйлдвэрлэл, үзвэр ( 
ардын урлаг, музей, галларей, шашин номын төвүүд), ресторан хоол, цэнгээний 
газрууд түүнийг дагаад хөнгөн хүнсний үйлдвэрлэл, газар тариалан, мал аж ахуй 
гэх мэт олон салбар АЖ-аас тодорхой хэмжээний эдийн засгийн буюу мөнгөн үр 
ашгийг дам хүртдэг.  Судалгаанд хамрагдсан хөдөөгийн иргэдийн хувьд хэдий мал 
цөөтэй боловч (200-аас цөөн) АЖ-аас олсон орлогоороо  оюутан хүүхдийнхээ 
сургалтын төлбөрийг төлөөд боломжийн амьдралтай амьдарч буй нь харагдаж 
байна. Монгол Улсын Хүний Хөгжлийн Илтгэлд  дурдсанаар хөдөөгийн 4-5 ам 
бүлтэй өрх 200-300малтай байж  амжиргааны наад захын хэрэгцээгээ хангах 
бололцоотой гэжээ ( UNDP, 2003:13).  Эндээс харахад АЖ-ын салбараас хөдөөгийн 
зарим малчдын хувьд эдийн засгийн тодорхой өгөөжийг бий болгож байна.  
  
Тоон үзүүлэлтээс харахад АЖ-ын салбар Монгол Улсын эдийн засагт  чухал байр 
суурийг эзэлж  байгаа хэдий ч энэ салбарын мөнгөн орлого нь нүдэнд үл үзэгдэх 
хэлбэрээр гадагшаа урсч Монголд үлдэж буй aшгийг бууруулж байна. Энэ 
ойлголтыг  англиар „tourism leakage‟ буюу аялал жуулчлалын  урсгал алдагдал гэж 
дүйцүүлж болох юм. Өөрөөр хэлбэл жуулчны зарцуулж буй 1$ тутмын  тодорхой 
хэсэг нь импортын барааны худалдан авалт болон гадны хөрөнгө оруулагчдын 
ашиг хэлбэрээр тус улсаас нүдэнд үл үзэгдэх байдлаар гадагш урсч байна гэсэн 
ойлголт.  
  
Жишээ болгож гадаадын жуулчдын Монгол хэрэглэдэг бүтээгдэхүүнийг жагсааж 
үзье. Жуулчдад үйлчилдэг бааз, зоогийн газрууд голдуу импортын сериал, бяслаг, 
жимсний чанамал, төрөл бүрийн жимс, шар айраг,  дарс, тахиа, нарийн ногоог 
өргөн хэрэглэдэг бөгөөд энэ нь 1$ тутмаас Монгол улс хүртэх ашгийг бууруулж 
байна. Ялангуяа Улаанбаатарын зоогийн газруудад өргөн хэрэглэгддэг элдэв 
төрлийн хоолны орцууд голдуу импортын бүтээгдэхүүн байх нь олон.  
  
Үүний зэрэгцээ АЖ нь үнийн хөөрөгдлийг өдөөгч нэг хүчин зүйл болж байдаг бөгөөд 
тухайн улсын нийтийн тээвэр, хүнсний болоод өргөн хэрэглээний барааны үнэ 
жуулчдын урсгалаас шалтгаалан тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэж байдаг. 
Тухайлбал судлаачын ажигласнаар 2004 онд Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын 
малчин өрх “жуулчин дагаад хүнсний ногоо, мах гурилын үнэ өндөр байдаг...” 
 гэжээ. Мөн Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгонд таксины 1км-т явах зардал 
Улаанбаатарынхаас даруй 200 төрөгөөр илүү байдаг зэргээс харахад энэ нь АЖ-
ын үнэ хөөрөгдөж буй нэг илрэл юм.  
  
Засгийн Газар АЖ-ын эдийн засгийн нийт мөнгөн орлогыг чухалчлан статистик 
тоонд анхаарлаа хандуулж, бодит байдал дээр мөнгөн орлого нийгэмд хэрхэн 
хуваарилагдаж, хэн гол үр ашиг хүртэж байгааг анхаарахгүй байгаа нь ажиглагдаж 
байна. Судлаачын ажигласнаар АЖ нь голдуу нийгмийн чинээлэг хэсэгт ашигтай 
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бөгөөд бага орлоготой иргэдийн хүртэх ашиг хангалтгүй хэмжээтэй байна. 
Өмнөговь аймгийн зарим хөдөөгийн иргэдийн өгүүлж буйгаар нутаг дэвсгэр нь 
жуулчны олон баазтай хэдийч нийгмийн эмзэг давхаргад үзүүлж буй эдийн засгийн 
эерэг нөлөө бараг байхгүй байна.  
   
Аялал жуучлалын байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөө 
Монгол оронд жуулчлагчдын тоо харьцангуй цөөхөн байгаа хэдий ч үзүүлэх үр 
дагаварын хувьд харилцан адилгүй байна. Байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөг Говь 
Гурван Сайханы Байгалийн Цогцолбор Газар (БЦГ), Горхи Тэрэлжийн (БЦГ), 
Хөвсгөл Нуурын Тусгай Хамгаалалттай Газар (TХГ)-ын жишээнд тулгуурлан авч 
үзлээ.  

Говь Гурван Сайханы Байгалийн Цогцолбор Газар (ГГС БЦГ) 

Судалгаанаас харахад байгаль орчинд  АЖ-аас учруулж буй дараах эерэг, сөрөг 
нөлөөг орон нутгийн иргэд, аялал жуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэгчид  дурдаж 
байна. Үүнд өсөн нэмэгдэж буй хог хаягдал, хөрс болон бэлчээрийн талхлалт, 
цөлжилт, хөрсний усны хомсдол, амьтан ургамалыг сүйтгэх зэргийг оруулжээ 
(Хүснэгт 2-г харна уу). 

Хүснэгт 2. Аялал жуулчлалын Говь Гурван Сайханы БЦГ дахь байгаль орчны нөлөө 
Я Өсөн нэмэгдэж 

буй Бохирдол / 
хог 

Бэлчээрийн 
талхдалт 

Цөлжилт 
усны 

төвшин 
багасалт  

  

Шалтгаанууд 

Байгаль орчны нөлөөний төвшинг мачид хэрхэн хүлээн авч байна 

1 +     АЖ улиралын тул сөрөг нөлөө нь дунд зэрэг 
2   # # Олон жуулчин, журам байсан хэдий ч шинээр хөрс сүйтгэж шороон зам гарч байна, 

хамгаалатын захиргааныхан усны ундрага ширгэж буйг морьтонгуудтай холбодог  

3 +     Хог өмнөх шигээ их байхаа больсон, яагаад гэвэл малчид цэвэрлэдэг 
4   (-)   Шинээр хөрс сүйтгэж шороон зам гарч байна, 
6 (-)     Гадны жуулчид заримдаа булгийн усанд биеээ угаадаг. 

Уулын бэлд  майхантай жуулчид хонох нь нэмэгдсэн 
7 (-)   (-) Дэлхийн дулаарал энд гол шалтгаан нь 

Дотоодын жуулчид л хог тарьдаг  
Хог өмнөх шигээ их байхаа больсон, яагаад гэвэл малчид, гар урлаачид цэвэрлэдэг 

8 # (-)   Ёлын аманд 20 гаруй морьд нэгэн зэрэг зам гаргаж байна 
9 # (-) # Жуулчид олон жуулчингүй хол, зэлүүд газар очиж үзэхийг хүсдэг. Шинээр хөрс 

сүйтгэж шороон зам гарч байна тоос их босч байна. 
10 #     Хэнэггүй жолооч болон хөтөч нар зөвшөөрөлгүй газар түүдэг гал түлдэгт буруутай  
11     (-) Жуулчны бааз усыг ихээр хэрэглэдэг 
12   (-)   Хатуу цэгцтэй журам АЖ-д хэрэгтэй: Жишээ нь тодорхой тогтсон замаар явдаг байх 

гэх мэт  
 Байгаль орчны нөлөөний төвшинг АЖ бизнес эрхлэгчид хэрхэн хүлээн авч байна 

13 #     Говь газар байгалиасаа ус ховор газар 

14 (-)     Ёлын Ам болон Баянзаг хог, байгалийн бохирдол ихтэй.  Менежментийн буруу 
бодлоготой тул тэнд одоо очдог жуулчид цөөрч байгаа.  

15 (-) (-) (-) Ёлын Ам орчимд байгалийн орчин их муудаж байгаа. Хог хаа сайгүй. Олон малчин 
өрхүүд машинтай болсон. Тийм болохоор малчид өөрсдөө бэлчээрийн талхдалтанд 
буруутай.  

Нийт 2 (+) 

         4 (-) 

4 (#) 

5 (-) 

1 (#) 

3 (-) 

2 (#) 

  

2(+) 

12(-) 

 7 (#) 
 Я- Ярилцлагад хамрагдагчид; (+)- Нөлөө бага эсвэл эерэг гэж үзж байгаа; (#)-Нөлөө дунд зэрэг гэж үзж байгаа;  (-)-Нөлөө хэт их 

эсвэл сөрөг гэж үзж байгаа. 
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Говь Гурван Сайханы БЦГ-т ховор амьтан тухайлбал янгир, аргаль, ирвэс зэргийг 
хамгаалах талд нутгийн иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, хулгайн ан багассан зэрэг нь 
АЖ-ын эерэг үр дүн гэж үзэж болохоор байна. Судлаачын ажигласнаар Говь 
Гурван Сайханы БЦГ-т дээр дурьдсан амьтдыг энгийн нүдээр бэрхшээл 
багатайгаар харж болохоос гадна нутгийн иргэд хулгайн ан буурсан гэж үзэж 
байгаа нь АЖ-аас нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалахад үзүүлж буй эерэг нөлөө 
юм. 
  
Хэдий эерэг тал байгаа боловч хог хаягдал тэр дундаа гялгар уут, цэвэр усны сав, 
ундаа, архи, шар айрагны лааз, шил, татсан тамхины иш гэх мэт байгальд удаан 
задардаг хог нь Ёлын Амны болоод Баянзаг орчмын гол  бохирдолд  тооцогдож 
байна. Хөтөчөөр ажилладаг хүний өгүүлснээр “...Ёлын Аманд морь тэмээ унуулдаг 
хүмүүс уусан архиныхаа шилийг үхэр оготны нүхрүү хийж харагддаг. Жуулчны 
жолооч нар хог тээвэрлэж  явахаасаа дургүйцдэг. Тийм болохоор ууттай хогоо 
машинийхаа араас зүүсэн болоод явсаар тэр хог байгальд хаягддаг. АЖ-ын 
салбарт түр хугацаагаар ажиллагчид бага хугацаанд их мөнгө олох гээд өөрсдийн 
үйл ажиллагааны цаашдын хор уршгийг олж хардаггүй, харсан ч 
хайхардаггүй…”гэж байна. 
  
Ярилцлагаас харахад жуулчны баазуудыг чиглэсэн аялагчид болоод үүргэвчтэй 
жуулчдын унааны гаргасан шинэ зам (3ураг 10, 14-г үзнэ үү), үүнийг дагасан 
тоосжилт, түүдэг галын ором, гол горхины ус татарч байгаад малчид тааламжгүй 
хандаж байгаа бөгөөд малын бэлчээр талхдаж, цөлжилтийг идэвхижүүлж байна 
гэж үзжээ. Тэд хайхрамжгүй жолооч, хөтөч орчуулагчдыг үүний гол буруутан гэж 
үзэж байгаагаа илэрхийлжээ. Харин Хамгаалалттай Газрын Захиргаа болоод зарим 
нэг гар урлалын бүтээгдэхүүн зардаг хүмүүс Ёлын Амны хөрсний элэгдэл, горхины 
усны багасч байгаад тэнд морь унуулдаг малчдын буруутгаж байна (Зураг 2-6-г 
үзнэ үү). Мөн түүнчлэн хөдөөгийн малчид хувийн унаа тэрэгтэй болсон тул өөрсдөө 
дуртай газраа зам гаргаж явдаг нь хөрсний элэгдэл, цөлжилтөнд бас тодорхой 
хэмжээгээр буруутай хэмээн жуулчны баазууд үзэж байна.  
  
Харин морь тэмээ унуулдаг малчдын өгүүлснээр “...энэ бол үндэслэл муутай 
яагаад гэвэл тусгай хамгаалалтанд авахаас өмнө энд адуу, сарлаг олноороо 
бэлчдэг байсан. Тэр үед горхины ус татарч байгаагүй. Тиймээс энэ нь дэлхийн 
дулаарал, сүүлийн жилүүдэд хэт хуурай зунтай байсан мөн явганаар аялж байгаа 
жуулчидын үзүүлж байгаа сөрөг нөлөө ...”  хэмээн үзжээ. Харин тэд аялж байгаа 
хүмүүст зохих шаардлага тавьж, хог цэвэрлэдэг зэрэг нь эргээд байгаль 
хамгаалахад эерэг нөлөө үзүүлж байгаа хэмээж байна. Гэтэл энд жуулчны үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж буй байгууллагуудыг дурдахгүй байгаа харагдаж 
байна. Бодит байдал дээр тур операторууд ажиллуулж байгаа хөтөч, жолоочоо 
сургаж, хэрхэн байгальд нөхөрсөг үйл ажиллагааг гардан явуулах талаар анхаарах 
нь дутмаг байгааг эндээс харж болохоор байна. Мөн дотоодын аялагчдын хэнэггүй, 
хайхрамжгүй байдал хог хаягдалд гол үүсвэр болж байгааг судалгаа харууллаа. 
  
АЖ-ыг дагасан өөр нэг сөрөг нөлөө нь байгалийн өв дурсгал сүйтгэгдэх  явдал юм. 
Хөдөөгийн иргэд жуулчдын сонирходог эртний үлэг гүрвэлийн чулуужсан яс, өндөг, 
чулуужсан мод, үнэт чулуу зэргийг олзворлон зарах бөгөөд Ёлын Ам, Баянзаг, 
Хонгорын элс явах зам дагууд энэ нь жирийн үзэгдэл болсон байна (Зураг 15-17-г 
үзнэ үү).  
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Энэ бүх эерэг, сөрөг нөлөөг нэгтгэн үзэхэд байгаль орчны бохирдол АЖ хөгжиж буй 
тодорхой  нутаг дэвсгэрт нэмэгдэхийг хэрээр эргээд АЖ-ын хөгжлийг сааруулах 
үзэгдэл ажиглагдаж эхэлж байна. Тухайлбал зарим тур операторуудын хувьд 
жуулчнаа Ёлын ам явуулах сонирхол багатай болж  байгаа гэж байна. Учир нь 
байгалийн унаган төрх алдагдаж байгаа, очоод үзэхэд мөс нь хайлсан, адууны 
хомоолын үнэр арцны анхилуун үнэрээр солигдсон байх нь элбэг гэж үзэж 
байгаагаас байгаль орчны бохирдол хэмжээнээсээ хэтэрч байгаа гэх үндэслэлтэй 
юм. Малчдын өгүүлж буйгаар  Ёлын Аманд сүүлийн үед морь унадаг жуулчдын тоо 
буурсан. Ерөнхийдөө нийт жуулчны тоо тийм их биш хэмээн дурдаж байгаа нь 
үүнийг давхар нотолж байж болох юм. 
  
Хөвсгөл Нуурын ТХГ болон Горхи -Тэрэлжийн БЦГ-т  
Аялал жуулчлалаас үзүүлж буй нөлөө 
  
Нуур, гол горхи, хөрсний бохирдол Хөвсгөл нуур орчим болон Горхи Тэрэлжид илүү 
ажиглагдаж байна. Дараах үндсэн шалтгаанийг дурдаж болохоор байна. Хөвсгөл 
аймгийн Хөвсгөл нуурын эрэг дагууд 40 орчим гэр баазууд 2007 оны байдлаар үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Энд үйл ажиллагаа явуулдаг зарим баазын ажилчны 
дурдсанаар эдгээр баазын  олонхи нь бохир усны агуулахны ѐроолыг зориуд бохир 
ус хөрсөнд шингэж байхаар цоорхойтой хийсэн байдаг байна (Ярилцлага, 2007). 
Ярилцагчын дурдсанаар үүнийг нотлох хэд хэдэн үндэслэл байна. Үүнд баазын 
бохирын системийг барьсан ажилтан энэ тухай нийтэд мэдэгдсэн; мөн олон 
баазуудад бохир соруулах машин ирдэггүй;  бохироо соруулдаггүй баазын нэртэй 
бохир ус соруулсан гэх баримт өөр баазын нэр дээр ирдэг гэх мэт (Ярилцлага, 
2007). Эндээс дүгнэхэд энэ байдал нэлээд олон гэр баазуудыг хамарч байж 
болохоор байна.   
  
Хүний хир, ялгадас, химийн элдэв бодисоор бохирдсон ус гүний усанд нэвтэрвэл 
нуур, гол горхийг бохирдуулаад зогсохгүй түүнээс усны хэрэгцээгээ хангагч амьд 
организмд хортой байх нь ойлгомжтой. Хамгийн наад зах нь холер, гэдэсний 
савханцар, суулга, шар өвчний эх үүсвэр болохоос гадна бохирдсон уснаас 
шалтгаалан арьсны элдэв тууралт, харшил бий болдог. Гэсэн хэдий ч Хөвсгөл 
нуурын орчимд амьдардаг иргэдийн дунд ундны усныс бохирдлоос шалтгаалсан 
эрүүл мэндийн өөрчлөлт байгаа эсэх талаар хийгдсэн судалгаа одоогоор алга 
байна.  
  
Цаашлаад АЖ-ын гол бүтээгдэхүүн болж байдаг Монголын харьцангуй унаган 
төрхтэй байгаль орчинд тулгуурласан АЖ-д сөргөөр нөлөөлж, ирээдүйд АЖ өөрөө 
өөрийнхөө хөгжлийг сааруулах сөрөг үр дүнд хүргэж болох юм.  
  
Дээр дурдсан хоѐр хамгаалалттай газар хөрсний гадаргын бохирдол болох элдэв 
хог хаягдал, түүдэг галын ором, шинээр гаргасан авто зам зэрэг нь АЖ-ын бас нэг 
сөрөг нөлөө болж  байна . Улаанбаатарчуудын болоод гадаадын жуулчидын 
зочилдог гол газрын нэг Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-т хог хаягдал хэтэрхий их байгаа нь 
харагдаж байнав Ялангуяа голын эрэг дагуу байгальд удаан жилээр задардаггүй 
хог хаягдалууд ихээр хуримтлагдсан байдаг (Зураг 18-19-г үзнэ үү). Мөн Хөвсгөл 
нуурын эргээр дотоодын жуулчид майхантай хоноглох нь зуны улиралд элбэг 
бөгөөд судлаачын ажиглалт болоод орон нутгийн баазуудын ажилчдын ярьснаар 
тэд нууранд аяга таваг, хувцасаа угаадаг. Гэсэн хэдий ч тусгай хамгаалалттай 
газрын татварт гадны жуулчдаас 10 дахин бага буюу 300 төгрөг төлдөг  гэж байв.  
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Хамгийн гол асуудал нь хэдий хэмжээний байгалийн бохирдлыг их гэх вэ? Хэн 
түүний хэмжээнээс хэтэрсэн эсэхийг тогтоох вэ?Хэрэв АЖ даац хэтэрсэн 
бол АЖ-ын хөгжлийг хязгаарлах нь зүйтэй юу? гэх зэрэг харилцан уялдаатай 
олон асуултууд урган гарч байдаг. АЖ нь зарим талаар хөгжлийн тодорхой 
мөчлөгийн дагуу өгсч, уруудаж байдаг талтай. ЗТАЖЯ-ны 2005 оны тайланд 
дардсанаар Горхи-Тэрэлжид аялахаар ирдэг амрагч жуулчдын тоо буурсан 
үзүүлэлттэй байна (График1). Энэ нь магадгүй АЖ-ын баазуудын тоо олширч, 
унаган төрхөө алдаж байгаагаас улбаалсан байж болно. Горхи-Тэрэлжийн орчимд 
байгалийн үзэмжийг бууруулах элдэв хурц өнгө, дээвэртэй барилга байгууламж, 
сурталчилгаа болон хаягны том самбар зэрэг нь байгалийн унаган төрхөө 
хадгалсан зэлүүд хэмээх жуулчдын үзэхийг зорьдог төсөөлөлөөс өөр болж байгаа 
учир амралтаараа жуулчлагчдын тоог бууруулахад хүргэж буй хүчин зүйл байж 
болох юм (Зураг 20-21-г үзнэ үү).  

График 1. Амралтаараа аялагчдын аяласан газрууд (%)

(1998, 2002, 2004)
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Аялал жуулчлалын нийгэм-соѐлын нөлөө 
  
АЖ нь нийгэмд өөр ашиг сонирхол итгэл үнэмшил бүхий бүлэгүүдийн эрх ашгийн 
уулзвар болдог  тул нийгэм-соѐлын нөлөөний хамрах цараа, төрлийг нэмэгдүүлж 
байдаг. Хөдөөгийн иргэдийн хувьд АЖ-д хандах ерөнхий хандлага  эерэг гэхдээ 
тэдэнд тулгарч буй сөрөг талууд АЖ-ын хүрээнд гарч буйг доор ярилцах болно 
(Хүснэгт 3-г харна уу). 
  
Хөдөөд АЖ-с үзүүлж буй нийгэм соѐлын эерэг нөлөөг малчид тодорхойлохдоо 
боловсрол мэдлэг олж авах, сургалтанд хамрагдах, харилцааны соѐлд суралцах, 
гадны жуулчидтай уулзаж бусад орны соѐлоос суралцах, уламжлал сэргэх, 
амжиргааны төвшин сайжрах, баяр наадам зохион байгуулагдах зэргийг дурджээ.  
  
Харин  сөрөг талуудын хувьд нутгийн уламжлал зан үйлд харш зүйл хийх 
тухайлбал гадны шашны өөр урсгалын хүмүүс аялах явцдаа нутгийн шүтээн овоог 
нурааж бусниулах зүйл гарч байгаа. Мөн АЖ-с хүртэх орлогоо нэмэгдүүлэх 
сонирхолоос үүдэн  малчдын уламжлалт нүүдлийн амьдралын хэв маягт өөрчлөлт 
орж байгааг судалгаа харуулж байна. Тухайлбал АЖ төвлөрч буй газрууд болох 
Хонгорын гол, Ёлын Ам, Баянзаг орчимд судалгаанд хамрагдсан малчид жилд 
дөрвөн удаа нүүдэг байсан бол одоо зарим нь хоѐр удаа нүүдэг мөн огт нүүдэггүй 
айлууд ч байна. Ерөнхийдөө ярилцлагад хамрагдсан малчдын зун, намар, өвөл 
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хаврын бэлчээр хоорондын зай  300 метрээс 5 км байна.  Гэхдээ эдгээр өрхүүд 
харьцангуй мал цөөнтэй, зарим нь зуданд малаа барсан тул гар урлалаар 
амжиргаагаа залгуулдаг хэмээж байлаа.  
 
Хүснэгт 3. Аялал жуулчлалын Говь Гурван Сайханы БЦГ дахь нийгэм-соѐлын нөлөө 

Я Эерэг  

  

Завсрын 

  

Дундаж 

  

Шалтгаанууд 

  
Нийгэм-сѐлын нөлөөний төвшинг мачид хэрхэн хүлээн авч байна 

1 (+) 
(+) 

  
  

(#) 
(#) 

  
  
  
  

(-) 

Уламжлал сэргэх 
Гар урлал 

Бусдын сѐлоос суралцах, шинэ соѐлтой  
Өрхүүд уламжлал ахуйгаа дагаж амьдардаг 
Баазууд ажилд авахдаа ялган гадуурхадаг 

2 (+) 
(+) 
(+) 

  
  
  

(#) 
(#) 
  

(#) 
(#) 

  
  
  
  
  
  
  
  

(-) 
(-) 

Хэл сурах 
Амьдрах ахуй сайжрах 

Бусад орны талаар мэдлэг олж авах 
Орон нутгийн зан заншлыг дагахгүй байх 

Мал АА-г АЖ-аар орлуулах, уламжлалт ахуй амьдралын 
хэмнэл алдагдах 

Хамтран ажилладаггүй 
Зах зээлд орохыг эсрэг 

Баазууд малчдыг гадуурхадаг 
АЖ бодлого оновчгүй байна 

3   
  
  

(+) 
(+) 

  
  

(#) 

(-) Жуулчдын бусармаг авир: нутгийн овоог нурааж 
сүйтгэх: муу хөтөч үүнд буруутай  

Зах зээлд орохыг эсрэг 
Нийгмийн харьцаанд орох 

 Гар урлал 

4   (#) 
(#) 
(#) 

  
  
  

(-) 
(-) 

уламжлалт ахуй амьдралийн хэмнэл алдагдах 
хамгаалалттай газрын захиргаа мал бэлчээхийг хорьдог 

Зах зээлд орохыг эсрэг 
Малчид аливааг мөнгөөр хэмжиж байна 

 Баазууд малчдыг гадуурхдаг 

5 (+)   
(#) 
(#) 

  
  
  

(-) 

Уламжлал сэргэх 
Нийгмийн харьцаанд орох 

Шинэ соѐлтой танилцах 
Хамгалалттай газрын нутаг бэлчээрийг ашиглах гэхэд 

ялгаварладаг.  

6 (+) 
  
  
  
  
  
  
  
  

(+) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(#) 
(#) 

  
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

Амжиргааны төвшин сайжрах 
Менежмент байхгүй 
Буруу ойлголт авах 

Ажил олох бололцоо нэмэгддэг 
Мөнгөнд улайрсан хөтөч 
Жуулчны болчимүй авир 

Хамгаалалтын захиргаа малчдыг гадуурхадаг 
Баазууд малын бэлчээрийг эзэгнэдэг 
Малчин бус иргэд олноор нүүж ирдэг 

Нийгмийн харилцаанд орох 
Зах зээлд орохыг эсрэг 

уламжлалт ахуй амьдралийн хэмнэл алдагдах 

7 (+) 
  
  
  
  
  
  

(+) 
(+) 
(+) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(#) 
(#) 

  
  

(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

Хэл сурах 
Уламлалт шашин шүтлэгт сөрөг нөлөө үзүүлж байна 

Дотоодын жуулчид болоод малчдын хоорондын 
сөргөлдөөн 

Жуулчны болчимгүй авир болон дуу чимээ ихсэлт 
Хамгаалалтын захиргаа малчдыг гадуурхадаг 
Жуулчны байгууллагууд малчдыг гадуурхадаг  

Бодлогын алдаатай байдал 
Нийгмийн харилцаанд орох 

 Гар урлал 
Зохион байгуулалтанд орох 

Зах зээлд орохыг эсрэг 
Уламжлал алдагдах мөн зан төлөв өөрчлөгдөх 
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8   
  
  
  

(+) 

(#) 
(#) 

  
  

(-) 
(-) 

уламжлалт ахуй амьдралийн хэмнэл алдагдах  
Зах зээлд орох 

АЖ-с хамааралтай болж байна 
Жуулчин хүссэн үйлчилгээгээ авахгүй байна 

Сэтгэл санааны эерэг байдал 

9 (+) 
(+) 
(+) 
(+) 

  
  
  
  
  

(#) 

  
  
  
  

(-) 

Хэл сурах 
Зах зээлд орохыг эсрэг 

Материаллаг үр ашиг хүртэх 
Мөнгө нэхдэггүй зочломтгой зан 

Баазууд малын бэлчээрийг эзэгнэдэг 
Зах зээлд орохыг эсрэг 

10 (+) 
(+) 
  
  

  
  
  

(#) 

  Амьдрал ахуй сайжрах 
Зах зээлд орох: Цай уух нэг хэрэг… Хоол жуулчдад 

хоол хийхдээ хөлс авдаг 
Шилжих хөдөлгөөн 

11 (+) 
(+) 

  
  

(#) 
(#) 

  
  
  
  

(-) 
  

(-) 

Боловсрол болон сургалтанд хамрагдах 
Ажлаасаа сэтгэл ханамжтай байх 

уламжлалт ахуй амьдралийн хэмнэл алдагдах 
Шилжих хөдөлгөөн. Зах зээлд орох 

Европын жуулчид илүү найрсаг, харьцаа сайтай, Ази 
жуулчид тааруу, харьцаа муутай 

Жуулчны бааз байгуулахыг эсэргүүцдэг 

12 (+) 
(+) 
(+) 

  
  
  

  
  
  

(-) 

Нийгмийн харилццанд орох 
Хэл сурах 

Элдэв баяр ѐслол болох 
Гэр бүл бусниулагдах 

Нийгэм-сѐлын нөлөөний төвшинг  АЖ бизнес эрхлэгчид хэрхэн хүлээн авч байна 

13 (+) 
(+) 
(+) 
(+) 

    
  
  
  

(-) 
(-) 

Боловсрол 
Наадам: хүнтэй уулзах, хүүхдүүдэд спортоор хичэллэх 

урам өгдөг 
Амьдрах ахуй сайжрах(материаллаг талын) 

Жуулдын буруу зүйл хийхэд малчид их хүлээцтэй 
ханддаг 

Өрхүүд тийм ч таатай байдаггүй 
Соѐл уламжлал өөрчлөгдөж байна. Жинхэнэ уламжлал 

алга болж байна. 

14 (+) 
(+) 
  

    
  

(-) 

Малчид  тэмээ унах нь нэмэгдэж байна 
Жуулчдыг буруу зүйл хийхэд малчид их хүлээцтэй 

ханддаг 
Хариулагагүй жуулчлалыг нутгийн иргэд хөгжүүлж 

байна. 

15 (+) 
(+) 

  
  

(#) 
  
  

  
  
  

(-) 

Наадам 
Цөөн мөлчид суурьшсаныг эс тооцвол нүүдлийн ахуй 

хэвээрэй байна 
Мөнгө олох гэж айлууд нүүлгүй нэг буурин дээрээ удаан 
нутагладаг.  Хонгорын элсний малчид бол АЖ-д дассан, 
Баянзагт малдын хувьд жуулчин хэвийн өдөр тутмын 

үзэгдэл. 

Я- Ярилцлагад хамрагдагчид; (+)- Нөлөө бага эсвэл эерэг гэж үзэж байгаа;  (#)-Нөлөө дунд зэрэг гэж үзэж байгаа; 
 (-)-Нөлөө хэт их эсвэл сөрөг гэж үзж байгаа.  
 
Тусгай хамгаалалттай газрын журамын дагуу малчид малаа тэнд бэлчээх ѐсгүй 
бөгөөд нутгийн иргэдийн өгүүлж буйгаар энэ нэг талаар өрөөсгөл бодлого гэж 
байлаа. Учир нь  АЖ-ыг үйл ажиллагааг тэнд зөвшөөрсөн хэрнээ, ган зудтай үед 
тэнд бэлчээрийн соргог байхад ашиглахыг зөвшөөрдөггүй гэж байв. Үнэхээр 
амьтан ургамал хамгаалахыг хүнээс дээгүүр тавих нь хэр ѐс зүйтэй болохыг 
цаашдын бодлого боловсруулахад анхаарахыг энэ жишээ харуулж байна.  

Судалгаанаас харахад АЖ-ын салбараас мөнгөн орлого олдог хөдөөгийн 
залуучуудын дунд архидалд нэлээд байдаг болохыг зарим хүмүүс онцолж байв. 
Мөн  Горхи-Тэрэлж, Ёлын Ам болон Хөвсгөл нуур орчимд дотоодын аялагчид 
архидан согтуурдах нь эргээд олон улсын амрагчдын ая тухт сөргөөр нөлөөлдөг 
болохыг жуулчны баазуудын ажилчид ярьж байлаа.  
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Мөн АЖ-ын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчид элдэв үр дүнгүй шалгалтыг сөргөөр 
хүлээж авдагаа дурдаж байна. Ялангуяа Мэргэжлийн Хяналтын Газрын орон нутаг 
дахь салбарын эзнээ олоогүй нүсэр шалгалт, хүнд сурталтай ажилчдыг үүнд 
хамруулж байв. Жишээлбэл Хөвсгөл нуурын эрэг дагуух баазуудад шалгалт 
явуулахдаа баазын бохирын байгууламжтай юу гэдгийг л цаасан дээр тэмдэглэж 
авдаг болохоос биш бохироо юунд агуулдаг, тэр нь аюулгүйн шаардлага хангах 
бүрэн бүтэн эсэх, бохироо хэзээ соруулсан, хаана хэрхэн аваачиж зайлуулдаг 
зэргийг огт анзаардаггүй гэж байв. Зарим зөрчил бүхий баазууд Мэргэжлийн 
Хяналтын Газрын шалгалтын дараа элдэв зөрчилгүй гарч байгаа нь зарим хүмүүст 
тэнд хээл хахуулийн чанартай   үйл ажиллагаа өрнөж байгаа сэтгэгдэл үлдээж 
байна.  

Гэхдээ судлаачын үзэж буйгаар энэ нь хэт олон зөвшөөрөл өгсөн төрийн оновчгүй 
бодлогын үр дүн байж болох юм. Учир нь олон жуулчны баазууд нэг дор үйл 
ажиллагаа явуулж, жуулчны эрэлт хэрэгцээнээс давсан орныхоо тоог дүүргэхийн 
тулд үнээрээ өрсөлддөг. Хямд үнэтэй бааз ашиг орлого багатай тул башир аргаар 
татвараас зайлсхйих, бохир соруулах зардлаа хэмнэж бохирын агуулахаа онгорхой 
хийдэг, цаашлаад эрх бүхий албан тушаалтантай үгсэн хуувилддаг байж болох юм. 

Өөр нэг сөрөг үр дагавар нь АЖ зарим хот суурин газарт биеэ үнэлэгчдийг 
өөгшүүлж байгаа тал ажиглагдаж байна. Ялангуяа Солонгосын хөрөнгө 
оруулалттай компаний шугамаар ирдэг жуулчид хөдөөгийн баазуудаар аялахдаа 
30+30 [жишээ] хэмээх захиалгуудыг өгөх бөгөөд жуулчны байгууллагуудын хувьд 
эхний тоо ирэх жуулчин, дараагийн тоо Монгол ажилчид болох жолооч, хөтөчийг 
илэрхийлж байдаг. Дээрхи тохиолдолд 30 орчуулагч нэг дор шаардагдахгүй нь 
ойлгомжтой бөгөөд энэ нь “sex tourism буюу “секс жуулчлал” хүрээгээ тэлж буйн нэг 
хэлбэр юм.  

АЖ-ын салбарт цаашид юуг анхаарч ажиллах хэрэгтэй вэ?  

Бизнесийн төвшинд 

Хамгийн гол нь АЖ-ын үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн дунд харилцан бие биенээ 
дэмжсэн, ѐс зүйтэй, хариуцлагатай  АЖ-ыг хөгжүүлэхийг дэмжих нь чухал.   

Нэг америк доллар тутмаас Монголд үлдэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх, мөнгөний 
гадагш чиглэсэн урсгалыг багасгахын тулд багц аялал зохион байгуулагч тур 
операторууд Монголд үйлдвэрлэсэн болоод монголын гэх тодотголтой бараа 
бүтээгдэхүүнийг аяллын явцад түлхүү хэрэглэх, тэр нь дотоодын эдийн засагт 
хэрхэн тустайг жуулчиддаа сурталчилах хэрэгтэй.  

Үүнтэй зэрэгцээд дотооддоо тарьсан хүнсний ногоо болон Монголд үйлдвэрлэсэн 
бусад бүтээгдэхүүнийг өргөн хэрэглэх, газар тариалан эрхлэгчид болон хөнгөн 
хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хооронд хамтын ажиллагааг урамшуулах нь 
зүйтэй. Ялангуяа амжиргааны найдвартай эх үүсвэргүй, ажилгүй иргэдийг АЖ-д 
шууд бус байдлаар буюу гар урлал, газар тариаланд татан оролцуулах хэлбэрээр 
дэмжиж, улмаар ядуурлыг бууруулах боломжтой.  

Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн гэдгээр нь 
сурталчилж АЖ-ын салбарт ашигласнаар гадны жуулчид Монгол бүтээгдэхүүний 
талаар ойлголттой болох, цаашлаад экспортод гаргахад анхдагч гүүр болохыг 
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үгүйсгэхгүй. Үүний тулд малчид жуулчны байгууллагын хооронд малын эрүүл ахуйг 
хангах, малыг вакцинжуулах, халдварт өвчнөөс сэргийлэх, чиглэлд хамтран 
ажиллах бололцоо байж болох юм.  

Хэдийгээр гадны хөрөнгө оруулагчид АЖ-ын салбарт шинэ санаа, менежмент 
оруулж ирэх эерэг талтай хэдий ч тэднийг дэмжихдээ дотоодын компаниудын 
тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах бизнес орчинд сөрөг нөлөөгүй байдлаар 
зохицуулах нь зүйтэй.  

Үүргэвчтэй буюу бадарчин аялагчид гэж нэрлэгддэг хямд  төсөр зардлаар аялагчид 
нь хэдийгээр зардал багатай мэт харагддаг боловч зохион байгуулалттай 
аялагчидтай харьцуулахад аялалын хугацаа нь урт, олон газраар аяладаг, өндөр 
зэргэлийн буудал, үйлчилгээг шаарддаггүй. Тэр хэрээрээ нийгэмд эдийн засгийн 
мөнгөн баялагийг орлого багатай иргэдэд ялангуяа алс хол амьдардаг иргэдэд 
шууд бус хэлбэрээр түгээж байдгаараа давуу талтай  (Scheyvens, 2002: 148). 
Тиймээс багц аялалыг дэмжихийн хэрээр үүргэвчтэй аялагчдын аюлгуй байдлыг 
хангах, гэмт хэргээс урьдачлан сэргийлэх нь олон жилийн туршид үр ашиг өгөх АЖ-
ын салбарыг бий болгоход тустай.   

Хүрээлэн буй орчны талаар 

Аялал жуулчлалаас шалтгаалан хог хаягдал, нуур гол, горхины ус бохирдол,  хөрс 
болон бэлчээрийн элэгдэл зэрэг байгаль орчны бохирдол зарим газар хэт ихэсч 
АЖ-ын хөгжилд сөргөөр нөлөөлөхүйц хэмжээнд хүрснийг энэхүү судалгаа харуулж 
буй бөгөөд хэрэв байдал дорвитой арга хэмжээ авахгүй үргэлжлэвэл АЖ-ын 
цаашдын хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлэх, салбарын үр ашиг улам багасахад хүрнэ. 
Тиймээс байгаль бохирдуулахад гол үүрэг гүйцэтгэж буй дотоодын аялагчдын 
экологийн боловсролд анхаарах, байгальд хэрхэн нөхөрсөг аялдаг болох талаар 
сурталчлах хэрэгтэй байна.  Байгаль хамгаалахад холоос эрэлхийлэлгүй өөрсдийн 
дэргэд буй хөдөөгийн малчин иргэдийн байгалиа дээдэлсэн уламжлалт сэтгэлгээг 
суурин газрын хүмүүст  сурталчлан таниулахад илүүдэхгүй. Хөдөөгүүр амарч буй 
дотоодын иргэдийн ихэнх нь хувийн машин унасан, санхүүгийн бололцоотой нэгэн 
байх тул түүний байгальд үзүүлж буй нөлөөнд гадны жуулчинтай адил татвар 
оногдуулах, орсон орлогыг туайн орчны байгалийн бохирдлыг бууруулахад 
зарцуулах нь зүйтэй. 

Мөн жуулчны баазуудыг байгуулах явцад бохирын системийн бүрэн бүтэн байдлыг 
хянах, байгаль орчин бохирдуулах эрсдэл гарахаас урьдачлан сэргийлэх, 
мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааг үр дүнтэй болгох тал дээр 
анхаарах нь зүйтэй. Ялангуяа шинээр бааз байгуулахад  тавигдах шаардлагыг 
өндөрсгөх хэрэгтэй. 

Цаашлаад аливаа бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ орон нутгийн иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх, тэдний санал, хүсэлтийг төрөөс явуулж буй бодлогод тусгах нь 
тустай. Ядуурлыг бууруулах болон орон нутгийн иргэдэд хэрэгтэй эерэг санаачлага 
гаргасан АЖ-ын байгууллагыг төрөөс тодорхой хөнгөлөлт урамшуулалд хамруулж 
болох талтай. Ядуурал байгалийн бохирдол бие биенээ нөхцөлдүүлэх талтай тул 
ядуурлыг бууруулснаар хүрээлэн буй орчноо хамгаалах болоцоотой.  

Тусгай хамгаалалттай газрыг байгаль хамгаалах болон АЖ-ыг хөгжүүлэх зорилгоор 
байгуулахдаа хөдөөгийн харьцангуй хүч сул, уугуул малчин иргэдийг амжиргааны 
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эх үүсвэр болох малын бэлчээрээс нь хязгаарлалт хийж байж бий болгож буй нь 
хэр шудрага, оновчтой шийдэл болохыг эргэн харах цаг болжээ. Цаашид АЖ-ын 
тогтвортой хөгжлийг хангахын тулд олон хүчин зүйлийг харгалзсан холч, цогц 
бодлого үгүйлэгдэж байна. 
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