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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ 

1.1 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ 

2000 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдөр                                                         Улаанбаатар хот  

 
 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

Нийтлэг үндэслэл 

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр аялал жуулчлалыг хөхүүлэн дэмжих, аялал жуулчлалын 

үйл ажиллагаа эрхлэх, жуулчны үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдуулан төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд үүсэх 

харилцааг зохицуулахад оршино. 

2 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомж 

2.1. Аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, Газрын тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль болон энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад 

актаас бүрдэнэ. 

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж 

мөрдөнө. 

2.3. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулахаар бол түүнтэй холбогдсон 

харилцааг Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулиар зохицуулна. 

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо 

3.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 

 3.1.1 "аялал жуулчлал" гэж хувь хүн өөрийн байнга оршин суудаг газар нутгаасаа нэгээс 183 хүртэлх хоногийн 

хугацаагаар амралт, сувилал, танин мэдэхүйн зорилгоор болон шашин шүтлэг, ажил мэргэжлийн шугамаар өөр газар нутагт 

аялан явахыг; 

 3.1.2. "аялал жуулчлалын байгууллага" гэж аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг бүрдүүлэх, сурталчлах, 

худалдах, худалдан авах, аялал жуулчлалын багц буюу тухайлсан үйлчилгээг зохион байгуулж байгаа ашгийн төлөө хуулийн 

этгээдийг; 
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 3.1.3. "аялал жуулчлалын бүс нутаг" гэж Монгол Улсад аялал жуулчлал хөгжүүлэхэд тохирсон байгаль, түүх, 

соёлын нөөц бүхий газар нутгийг; 

 3.1.4. "аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн" гэж аялал жуулчлалын байгууллагаас үзүүлж байгаа жуулчдын 

сонирхлыг татах, тэдний аялах тав тухтай нөхцөлийг хангасан төлбөрт үйлчилгээг; 

 3.1.5. "жуулчин" гэж аялал жуулчлал хийж байгаа Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг; 

 3.1.6. "жуулчны үйлчилгээний байгууллага" гэж зочид буудал, жуулчны бааз, зоогийн газар, амралт сувилал, 

тээвэр, холбоо, үзвэрийн зэрэг үйлчилгээг жуулчинд үзүүлж байгаа байгууллагыг; 

 3.1.7. "хөтөч-тайлбарлагч" гэж аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн дагуу жуулчинд газарчлан, орчуулга, тайлбар 

хийх хувь хүнийг; 

/Энэ заалтад 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/ 

3.1.8. “дээд зэрэглэлийн зочид буудал” гэж зочид буудлын цогц үйлчилгээний жишиг шаардлагын 3 ба түүнээс 

дээш од бүхий зэрэглэлийг хангасан үйлчилгээний байгууллагыг. 

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 

 

 ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 

 Аялал жуулчлалын байгууллага 

4 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалын байгууллага, түүний ангилал 

4.1. Аялал жуулчлалын байгууллага нь дараахь үйл ажиллагаа эрхэлнэ: 

 4.1.1. аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг төлөвлөх, бүрдүүлэх, сурталчлах, бөөнөөр болон 

жижиглэнгээр худалдах, аялал зохион байгуулах; 

 4.1.2. виз авахтай холбогдсон болон аяллын бусад бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийх; 

 4.1.3. онгоц, төмөр зам болон тээврийн хэрэгслээр зорчих билет /тийз/-ийн захиалга хийх, билет /тийз/ 

худалдах, худалдан авах; 

 4.1.4. зочид буудал, жуулчны бааз, байр, үзвэрийн захиалга хийх; 

 4.1.5. жуулчныг угтан авах, үйлчлэх, үдэн гаргах ажлыг зохион байгуулах. 

4.2. Аялал жуулчлалын байгууллагыг туроператор, турагент гэж ангилна: 

file:///C:/111/HTMBHuuliud.14.04.15/Mongol%20Ulsiin%20Khuuli/Nemelt/2001/01-n-61.doc
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 4.2.1. туроператор нь энэ хуулийн 4.1.1-4.1.5-д заасан үйл ажиллагаа эрхэлнэ; 

 4.2.2. турагент нь энэ хуулийн 4.1.2-4.1.5-д заасан үйл ажиллагааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой хэсгийг, 

түүнчлэн туроператорын бүтээгдэхүүнийг зуучлан худалдах, худалдан авах үйл ажиллагаа эрхэлнэ. 

5 дугаар зүйл./Энэ зүйлийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ 

/Энэ зүйлийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 

6 дугаар зүйл./Энэ зүйлийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 

7 дугаар зүйл. /Энэ зүйлийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 

 

8 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын байгууллагын бүрэн эрх 

8.1. Аялал жуулчлалын байгууллага нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

 8.1.1. аялал жуулчлалын байгууллага нь энэ хуулийн 4.2-т заасан ангилалд нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулах; 

 8.1.2. аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ өөрийн нэрийн өмнөөс сурталчлах, худалдах, худалдан авах; 

 8.1.3. тухайн жилд үйлчлүүлсэн жуулчдын талаархи судалгааг тогтоосон журмын дагуу аялал жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргаж өгөх; 

/Энэ заалтад 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/ 

 8.1.4. Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, төрийн байгуулалт, түүх соёл, ёс заншил, зан үйлийн талаар 

жуулчдад үнэн бодит мэдээлэл өгөх; 

 8.1.5. байгаль, түүх, соёлын нэн ховор зүйлсийг хайрлан хамгаалахад өөрийн зүгээс шаардагдах арга хэмжээ 

авах, гарсан зөрчлийн талаар холбогдох байгууллагад мэдэгдэх; 

 8.1.6. аялал жуулчлалын үйлчилгээний ажилтнуудаа мэргэжлийн сургалт, дамжаанд хамруулж байх; 

 8.1.7. аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийхээ үнэ тарифыг тогтоох; 

 8.1.8. аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагуудтай гэрээ байгуулах. 

8.1.9. жуулчдад мэргэжлийн хөтөч-тайлбарлагчаар үйлчлэх; 

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 

 8.1.10. эрх бүхий байгууллагаар зэрэглэлээ тогтоолгох. 

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 

file:///C:/111/HTMBHuuliud.14.04.15/Mongol%20Ulsiin%20Khuuli/Nemelt/2001/01-n-61.doc
file:///C:/111/HTMBHuuliud.14.04.15/Mongol%20Ulsiin%20Khuuli/Nemelt/2011/11-ne-06.doc
file:///C:/111/HTMBHuuliud.14.04.15/Mongol%20Ulsiin%20Khuuli/Nemelt/2001/01-n-61.doc
file:///C:/111/HTMBHuuliud.14.04.15/Mongol%20Ulsiin%20Khuuli/Nemelt/2001/01-n-61.doc
file:///C:/111/HTMBHuuliud.14.04.15/Mongol%20Ulsiin%20Khuuli/Nemelt/2005/05-ne-11.doc
file:///C:/111/HTMBHuuliud.14.04.15/Mongol%20Ulsiin%20Khuuli/Nemelt/2001/01-n-61.doc
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8.2. Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй, хүн амын 

эрүүл мэнд, уламжлалт зан заншилд харшлахгүй аялал жуулчлалын хэлбэрийг хөгжүүлнэ. 

9 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалын гэрээ 

9.1. Туроператор буюу турагент нь аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг худалдах, худалдан авах тухай гэрээ 

байгуулна. 

9.2.Аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг Иргэний хуулийн 370-379 дүгээр зүйл, энэ хууль, 

аялал жуулчлалын байгууллага жуулчинтай байгуулсан гэрээгээр зохицуулна. Гэрээнд дараахь нөхцөлийг тусгана:  

/Энэ хэсгийг2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ 

 9.2.1. гэрээний талуудын албан ёсны нэр, хаяг, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, банкны дансны дугаар; 

/Энэ заалтад 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/ 

 9.2.2. жуулчдын бүрэлдэхүүн, аяллын хөтөлбөр, тэдгээртэй холбогдсон мэдээлэл; 

 9.2.3. аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний чанар, үнэ, түүнийг төлөх журам; 

 9.2.4. аяллын хугацаа, жуулчдыг угтах, үдэх журам, талуудын эрх, үүрэг; 

 9.2.5. жуулчдаас үйлчилгээний талаар гомдол гаргах, маргааныг хянан шийдвэрлэх журам. 

9.3. Аялал жуулчлалын гэрээний үүргийг гүйцэтгэх, гэрээг цуцлах, өөрчлөх, хүчин төгөлдөр бус гэж тооцоход 

Иргэний хуулийн холбогдох заалтыг мөрдөнө. 

10 дугаар зүйл. Жуулчны үйлчилгээний байгууллага 

10.1. Жуулчны үйлчилгээний байгууллага нь дараахь шаардлагыг хангаж ажиллана: 

 10.1.1. тухайн үйлчилгээний стандарт, зэрэглэлд тавигдах шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулах; 

 10.1.2. үйлчилгээнийхээ үнэ тарифыг олгогдсон зэрэглэлийн дагуу тогтоох, ил тод байрлуулах; 

 10.1.3. нийтийн гэрээний нөхцөлөө дараагийн хуанлийн жил эхлэхээс З-аас доошгүй сарын өмнө зарлах; 

 10.1.4. байгууллагынхаа оноосон нэр, зэрэглэл, жуулчин хүлээн авах эрхийг тодорхойлсон гэрчилгээг ил 

байрлуулах; 

 10.1.5. аялал жуулчлалын байгууллагатай байгуулсан гэрээний дагуу жуулчдад үйлчлэх, тэднээс үйлчилгээний 

хөлсийг давхардуулж авахгүй байх; 

file:///C:/111/HTMBHuuliud.14.04.15/Mongol%20Ulsiin%20Khuuli/Nemelt/2002/02-n-61.doc
file:///C:/111/HTMBHuuliud.14.04.15/Mongol%20Ulsiin%20Khuuli/Nemelt/2001/01-n-61.doc
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10.2. Дээд зэрэглэлийн зочид буудал болон жуулчны баазын зэрэглэл тогтоох журмыг аялал жуулчлалын асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална. 

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ 

10.3. Жуулчны үйлчилгээний байгууллага энэ хуулийн 4.1-д заасан үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 

11 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалыг төрөөс хөхүүлэн дэмжих 

11.1. Төрөөс экспортын үйлдвэрлэлд үзүүлэх дэмжлэг, хөнгөлөлтөд аялал жуулчлалын байгууллага, зочид буудлын 

гадаадын жуулчдад үзүүлсэн үйлчилгээ нэг адил хамаарна. 

11.2. Аялал жуулчлалын салбарт хөрөнгө оруулалт хийсэн иргэн, хуулийн этгээдэд татварын хөнгөлөлт үзүүлэх 

асуудлыг татварын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна. 

11.3. Энэ хуулийн 14.1.1-д заасны дагуу байгуулсан аялал жуулчлалын бүс нутгийг хөгжүүлэх зорилгоор зарласан 

уралдаанд төсөл нь шалгарсан этгээдэд төслөө хэрэгжүүлэхэд зориулж төрөөс зохих санхүүжилтийг гэрээний үндсэн дээр 

олгож болно. 

 ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 

 Хөтөч-тайлбарлагч 

12 дугаар зүйл. Хөтөч-тайлбарлагчид тавих шаардлага 

12.1. Дараахь шаардлагыг хангасан хувь хүн хөтөч-тайлбарлагчийн үйлчилгээ үзүүлж болно: 

 12.1.1. Монгол Улсын иргэн байх; 

 12.1.2. нэг буюу түүнээс дээш гадаад хэл эзэмшсэн, хөтөч-тайлбарлагчийн сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ 

авсан байх; 

/Энэ заалтад 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/ 

/Энэ заалтад 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

12.1.3. хөтөч-тайлбарлагчийн үйлчилгээ үзүүлэхэд эрүүл мэндийн хувьд тэнцсэн байх. 

 12.2./Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

/Энэ хэсгийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 

 12.3./Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 

 12.4./Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 

 12.5./Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 

 13 дугаар зүйл. Хөтөч-тайлбарлагчийн эрх, үүрэг 
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 13.1. Хөтөч-тайлбарлагч нь дараах эрх, үүрэгтэй. 

 13.1.1. аялал жуулчлалын тухайн байгууллагаас баталсан хөтөлбөрийн дагуу жуулчдад үйлчлэх, тэдний 

аюулгүй байдлыг урьдчилан сэргийлж, хангуулах; 

 13.1.2. жуулчдад үйлчилж байх хугацаандаа аялал жуулчлалын тухайн байгууллага болон өөрийн нэр бүхий 

хөтөч-тайлбарлагчийн тэмдгийг ил зүүх; 

 13.1.3. Монгол Улсын нийгэм эдийн засаг, төрийн байгуулал, байгаль, түүх, соёл, ард түмний зан заншлын 

талаар жуулчдад бодит мэдээлэл өгөх, улс, хувь хүн, байгууллагын нууцад хамаарах мэдээллийн нууцыг задруулахгүй байх; 

 13.1.4. үйлчилгээнийхээ явцад өөрийн буруугаас жуулчинд болон аялал жуулчлалын тухайн байгууллагад 

учруулсан хохирлыг арилгах. 

 13.2. Хөтөч-тайлбарлагч нь жуулчдаас шан харамж шаардах, аялал жуулчлалын байгууллагын үйл ажиллагаа 

эрхлэхийг хориглоно. 

/Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/ 

 

 ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

 Аялал жуулчлалын талаархи төрийн байгууллагын бүрэн эрх 

 14 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалын талаархи Засгийн газрын бүрэн эрх 

 14.1. Засгийн газар аялал жуулчлалын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

 14.1.1. Монгол Улсад аялал жуулчлал хөгжүүлэх бүс нутгийг улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн 

бодлоготой уялдуулан тогтоох; 

 14.1.2. аялал жуулчлалын талаар төрөөс явуулах нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж, холбогдох хууль тогтоомжийн 

биелэлтийг зохион байгуулах; 

 14.1.3. аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах; 

 14.1.4./Энэ заалтыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 

 14.1.5. аялал жуулчлалын салбарт гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, зохистой харьцааг 

бий болгох; 

 14.1.6. /Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 
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 14.1.7. аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх, аялал жуулчлалын 

улсын хяналтын дүрмийг батлах. 

 15 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо 

 15.1. Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо нь аялал жуулчлалын асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Ерөнхий сайдын дэргэдэх аялал жуулчлалын зөвлөл болон орон нутгийн аялал 

жуулчлалын асуудал эрхэлсэн нэгж /ажилтан/-ээс тус тус бүрдэнэ. 

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/ 

15.2. Аялал жуулчлалын зөвлөл нь /цаашид "Зөвлөл" гэх/ аялал жуулчлалын талаархи төрийн нэгдсэн бодлого 

боловсруулах болон хэрэгжүүлэх асуудлаар Ерөнхий сайдад зөвлөгөө өгөх, санал дүгнэлт гаргах үүрэгтэй. 

15.3. Зөвлөл нь дарга, улсын төсөв, санхүү, аялал жуулчлал, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагаас санал болгосон тус бүр нэг, аялал жуулчлал эрхэлсэн төрийн бус байгууллагаас санал болгосон аялал 

жуулчлалын байгууллагын гурван гишүүнээс тус тус бүрдэнэ. 

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/ 

15.4. Зөвлөлийн дарга, гишүүдийг Ерөнхий сайд томилно. 

15.5. Зөвлөлийн дарга нь аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн байна. 

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/ 

15.6. Зөвлөлийн ажиллах журмыг Засгийн газар батална. 

15.7. Бүх шатны Засаг дарга аялал жуулчлал хөгжүүлэх эрэлт хэрэгцээг харгалзан аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн 

нэгж /ажилтан/-ийг ажиллуулж болно. 

16 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх 

16.1. Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь аялал жуулчлалын талаар дараахь 

бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

 16.1.1. аялал жуулчлалын талаар төрөөс баримтлах нэгдсэн бодлого боловсруулах, зохицуулах, мэргэжлийн 

удирдлагаар хангах; 

 16.1.2./Энэ заалтыг 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 

 16.1.3. аялал жуулчлал хөгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтийг хангах; 
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 16.1.4. улсын болон олон улсын хэмжээнд аялал жуулчлалын байгууллага хоорондын үйл ажиллагааг 

уялдуулан зохицуулах; 

 16.1.5. аялал жуулчлалын салбарт хүний нөөцийн хөгжлийг төлөвлөх, сургалтын бүтэц, хөтөлбөрийг эрх 

бүхий байгууллагатай хамтран батлах; 

16.1.6. аялал жуулчлалын байгууллага, дээд зэрэглэлийн зочид буудал, жуулчны баазад зэрэглэл тогтоох 

журмыг батлах; 

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ 

/Энэ заалтад 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

 16.1.7. аялал жуулчлалын бүсэд үйл ажиллагаа явуулах жуулчны бааз, зочид буудал, амралт, рашаан сувиллын 

газрын тоо, байршлыг тогтоох, тэдгээрийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх; 

/Энэ заалтад 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/ 

16.1.8. аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэх, Монгол орныг гадаад, дотоодод сурталчлах үйл ажиллагааг 

санхүүжүүлэх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх; 

/Энэ заалтыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/ 

16.1.9. Монгол орныг гадаад, дотоодод сурталчлах; 

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 

/Энэ заалтын дугаарыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/ 

16.1.10./Энэ заалтыг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 

 16.1.11. аялал жуулчлалын статистик мэдээллийг нэгтгэж, судалгаа, дүн шинжилгээ хийх; 

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 

/Энэ заалтын дугаарыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/ 

 16.1.12. аялал жуулчлалын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, сан байгуулах; 

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 

 16.1.13. аялал жуулчлалын бүсэд хүлээн авах жуулчдын тоог тогтоох; 

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 

/Энэ заалтын дугаарыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/ 

 16.1.14. аялал жуулчлалын зам чиглэлийг тогтоох; 

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 
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/Энэ заалтын дугаарыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/ 

 16.1.15. аялал жуулчлалын хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох. 

/Энэ заалтыг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 

/Энэ заалтын дугаарыг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчилсөн/ 

16.2.Энэ хуулийн 16.1.8-д заасан үйл ажиллагааг гадаад улс, олон улсын байгууллага, түүнчлэн гадаадын болон 

дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн хандив, тусламж, хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлж 

болно. 

/Энэ хэсгийг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/ 

Хэвлэх 

17 дугаар зүйл. /Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

/Энэ зүйлийг 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 

18 дугаар зүйл. Бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын бүрэн эрх 

18.1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь аялал жуулчлалын талаар дараахь бүрэн 

эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

 18.1.1. нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалын талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт 

тавих, шаардлагатай гэж үзвэл энэ талаар Засаг даргын тайланг хэлэлцэх; 

 18.1.2. аялал жуулчлал хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах; 

 18.1.3. нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсгийг аялал жуулчлалын нөөц бүсэд хамруулах талаар аялал жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад санал оруулах; 

 18.1.4. нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлал хөгжүүлэх хөтөлбөр батлах. 

18.2. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга аялал жуулчлалын талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

 18.2.1. аялал жуулчлалын талаар төрөөс баримтлах нэгдсэн бодлогыг нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлж, аялал 

жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, зохион байгуулах; 

 18.2.2. эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тухайн газар нутагт байгуулах жуулчны үйлчилгээний байгууллагад газар 

эзэмших зөвшөөрлийг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тогтоосон тоо, байршлыг 

баримтлан зохих хууль тогтоомжийн дагуу олгож гэрээ байгуулах; 
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 18.2.3. нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалыг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлоготой уялдуулан хөтөлбөр, төсөл 

боловсруулж, зохих шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд санал оруулах, батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу аялал жуулчлал 

хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх; 

 18.2.4. нутаг дэвсгэрээрээ дайран өнгөрч яваа жуулчдаас хуульд зааснаас бусад тохиолдолд татвар, төлбөр, 

хураамж авахгүй байх. 

 

/Энэ бүлгийг 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 

 

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ   

Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих хяналт, хүлээлгэх хариуцлага 

22 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих хяналт 

22.1. Аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд төрийн болон мэргэжлийн хяналт тавина. 

22.2. Аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих төрийн хяналтыг төрийн захиргааны төв 

байгууллагууд, бүх шатны Засаг дарга нар эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хэрэгжүүлнэ. 

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/ 

22.3. Аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих мэргэжлийн хяналтыг улсын хяналтын алба 

хэрэгжүүлнэ. 

/Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны хуулиар өөрчлөлт орсон/ 

22.4. Аялал жуулчлалын улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагчийг томилж, чөлөөлөх асуудлыг Төрийн хяналт 

шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасны дагуу зохицуулна. 

/Энэ хэсэгт 2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

23 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын улсын байцаагчийн эрх, үүрэг 

23.1. Аялал жуулчлалын улсын байцаагч дараахь эрх эдэлнэ: 

 23.1.1. аялал жуулчлалын байгууллага, жуулчны үйлчилгээний байгууллага, хөтөч-тайлбарлагч аялал 

жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийг хэрхэн биелүүлж байгааг өмчийн харьяалал харгалзахгүйгээр хянан шалгах; 

 23.1.2. хяналт шалгалт явуулахад шаардагдах мэдээ, баримтыг холбогдох иргэн, албан тушаалтан, 

байгууллагаас үнэ төлбөргүй гаргуулж авах; 

 23.1.3./Энэ заалтыг 2011 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/ 
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 23.1.4. хяналт шалгалт хийхээр холбогдох байгууллагад нэвтрэн орох; 

23.1.5. аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийн бичиг баримтыг шалгах, шаардлагатай бол 

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу түр хураах; 

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/ 

 23.1.6. аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд энэ хуульд заасан захиргааны шийтгэл 

ногдуулах; 

 23.1.7. тухайн зэрэглэлийн шаардлага хангахгүй байгаа зочид буудлын зэрэглэлийг бууруулах тухай саналыг 

аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад оруулах. 

/Энэ заалтад 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/ 

23.2. Аялал жуулчлалын улсын байцаагч дараахь үүрэг хүлээнэ: 

 23.2.1. аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавихдаа хууль тогтоомж, түүнд 

нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмыг чанд мөрдөж ажиллах; 

 23.2.2. илрүүлсэн зөрчлийг таслан зогсоох, арилгах арга хэмжээ авахдаа байгууллага, хувь хүний эрх, хууль 

ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, нууцыг хадгалах; 

 23.2.3. аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн тухай жуулчны гаргасан гомдол, саналыг хянан 

шийдвэрлэх; 

 23.2.4. аялал жуулчлалын байгууллага, хөтөч-тайлбарлагч нь Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, төрийн 

байгуулалт, түүх, соёл, ард түмний зан заншлын талаар жуулчдад бодитой мэдээлэл өгч байгаа эсэхэд хяналт тавих. 

24 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага 

24.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан 

хариуцлага хүлээлгэнэ. 

24.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага 

хүлээлгэнэ. 

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/ 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ 
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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 

31 үгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт 

  

  

1.2 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АНГИЛАЛ ТОГТООХ ЖУРАМ 

  

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

 

1.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжид ангилал тогтооход энэхүү 

журмыг мөрдөнө. 

1.2. Ангиллыг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яам/ тогтооно. 

1.3. Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд: 

1.3.1. Гадаад орноос жуулчин хүлээн авах, гадаад орон руу жуулчин илгээх буюу олон улсын аялал 

жуулчлалын үйл ажиллагаа / international / 

1.3.2. Гадаад  орноос  жуулчин  хүлээн  авах  үйл ажиллагаа /inbound/ 

1.3.3. Гадаад орон руу жуулчин илгээх үйл ажиллагаа /outbound/ 

1.3.4. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр Монгол Улсын иргэд болон байнга ба түр оршин сууж буй гадаадын 

иргэдийг аялуулах /domestic/ үйл ажиллагааг үзүүлэхтэй холбогдсон харилцаа хамаарна. 

1.4. Ангилал тогтоолгосон аж ахуйн нэгжүүд нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас үзүүлж буй аливаа 

хөнгөлөлтөд хамрагдана. 

 

Хоёр. Аялал жуулчлалын ажил үйлчилгээ эрхлэхэд тавигдах нөхцөл, ангиллын төрлүүд 

 

2.1. Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага доорхи нөхцлийг хангасан байна. Үүнд: 

2.1.1. Монгол Улсын хуулийн этгээд байх /аж ахуйн нэгж/, 

2.1.2. Үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах албан байр, олон улсын болон дотоодын холбоо мэдээллийн сүлжээнд 

холбогдсон утас, факс, вэб хуудас, электрон шуудан компьютер, техник хэрэгслээр хангагдсан байх, 

      2.1.3. Аялал жуулчлалын мэргэжилтэй буюу тухайн мэргэжлээр ажилласан дадлага туршлагатай, мэргэшсэн, гадаад 

хэлний зохих мэдлэгтэй, удирдах болон гүйцэтгэх ажилтнуудтай байх, 

2.1.4. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгаат байдлыг хангахад шаардагдах санхүү, эдийн засгийн чадавхтай байх 

2.2.Аж ахуйн нэгж нь эрхлэх үйл ажиллагааны цар хүрээнээс хамааран тур-оператор /tour operator/ болон тур агент /tour 

agent/ гэсэн ерөнхий ангилалтай байх ба тур оператор нъ үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран олон улсын аялал 
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жуулчлалын үйл ажиллагааг эрхлэх тур оператор /international tour operator/, гадаад орноос жуулчин хүлээн авах тур оператор 

/inbound tour operator/, гадаад орон руу жуулчин илгээх тур оператор /outbound tour operator/, дотоодын аялал жуулчлалын 

үйл ажиллагааг эрхлэх тур оператор /domestic tour operator/ гэсэн төрөлтэй байна. 

2.2.1. Олон улсын аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тур оператор /international tour operator/ нь гадаад орноос 

жуулчин хүлээн авах болон гадаад орон руу жуулчин илгээхтэй холбогдсон үйлчилгээ үзүүлэх ба дээрх чиглэлүүдээр дагнан 

10-аас доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан, аялал жуулчлалын байгууллагад мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан 4-

өөс дээш боловсон хүчинтэй байна. 

2.2.2. Гадаад орноос жуулчин хүлээн авах тур оператор /inbound tour operator/ нь А, В, С гэсэн 3 зэрэглэлтэй байх ба 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох, бүрдүүлэх, сурталчлах, багцаар 

болон хэсэгчлэн худалдах, аялал зохион байгуулах, тээврийн хэрэгслийн тийз, байр үзвэрийн захиалга, аяллын бичиг 

баримтын бүрдүүлэлт хийх, виз авахтай холбогдсон үйлчилгээ үзүүлнэ. 

2.2.2.1. Inbound tour operator А нъ аялал жуулчлальщ чиглэлээр дагнан 10-аас дээш жил үйл ажиллагаа 

явуулсан, мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан 3-аас цөөнгүй боловсон хүчинтэй байна. 

2.2.2.2. Inbound tour operator B нь аялал жуулчлалын чиглэлээр дагнан 5-аас дээш жил үйл ажиллагаа явуулсан, 

мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан 3-аас цөөнгүй боловсон хүчинтэй байна. 

2.2.2.3. Inbound tour operator C нь мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан 2-оос дээш боловсон хүчинтэй 

байна. 

2.2.3. Гадаад орон руу жуулчин илгээх тур оператор /outbound  tour  operator/  гадаад  улс  орнуудад  аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүнийг төлөвлөх, бүрдүүлэх, дотоодод сурталчлах, багц болон хэсэгчлэн худалдах, аялал зохион байгуулах, 

тээврийн хэрэгслийн тийз, байр үзвэрийн захиалга, аяллын бичиг баримтын бүрдүүлэлт, виз авахтай холбогдсон үйлчилгээ 

үзүүлнэ. 

2.2.3.1. Гадаад орон руу жуулчин илгээх тур оператор /outbound tour operator/ нь мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй 

жил ажилласан 2-оос дээш боловсон хүчинтэй байна. 

2.2.4. Дотоодын аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг эрхлэх тур оператор /domestic tour operator/ нь Монгол Улсын 

нутаг дэвсгэр дээр аялал жуулчлалын бутээгдэхүүнийг бий болгох, бүрдүүлэх, сурталчлах, багцаар болон хэсэгчлэн 

худалдах, аялал зохион байгуулах, тээврийн хэрэгслийн, байрны, үзвэрийн захиалга, аяллын бичиг баримтын бүрдүүлэлттэй 

холбогдсон үйлчилгээ үзүүлнэ. 

2.2.5. Гадаад, дотоодын аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг зуучлагч тур агент /tour agent/ нь виз болон аяллын бичиг 

баримтын бүрдүүлэлт хийх, байр, хоол, унаа, үзвэрийн захиалга хийх, гадаад дотоодын тур операторын бүтээгдэхүүнийг 

гэрээний үндсэн дээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн зуучлан худалдаалахтай холбогдсон үйлчилгээ үзүүлнэ. 
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Гурав. Ангилал тогтоох 

3.1. Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж нь зөвхөн тухайн ангилалд заагдсан үйл ажиллагааг явуулна. 

3.2. Шинээр аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн удирдах ажилтан, менежер нь мэргэжлийн чиглэл 

олгох сургалтанд хамрагдсан байна. 

3.3. Аж ахуйн нэгж нь ангилал тогтоолгохдоо дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд 

ирүүлнэ. Үүнд: 

3.3.1. Ангилал тогтоолгох хүсэлт гаргасан албан тоот 

3.3.2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 

З.З.З. Өмнөх жилд үйлчилсэн жуулчдын тоо, санхүү, эдийн  засгийн  үзүүлэлт  /үйл  ажиллагаа  явуулж  буй 

байгууллагуудын тухайд/ 

3.3.4. Үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө 

3.3.5. Аялал жуулчлалын мэргэжлийн боловсон хүчний талаарх мэдээлэл, диплом, сертификатын хуулбар, 

хөдөлмөрийн гэрээ 

3.3.6. Ажлын байрны түрээсийн гэрээ эсвэл өөрийн өмчийн ажлын байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний 

хуулбар 

3.3.7. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний баталгаат байдлыг хангах, жуулчдын эрх ашгийг хамгаалах үүднээс жуулчинтай 

байгуулах гэрээний төсөл /гадаад орон руу жуулчин илгээх тур операторт/ 

3.3.8. Аяллын хөтөлбөр, багц үнийн судалгаа /гадаад орон руу жуулчин илгээх тур операторт/ 

3.3.9. Даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан байх /гадаад орон руу жуулчин илгээх тур операторт/ 

3.4. Орон нутагт харъяалалтай аж ахуйн нэгж нь дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлэн тухайн аймгийн ЗДТГ-ын аялал жуулчлал 

хариуцсан нэгж /ажилтан/-ийн гаргасан дүгнэлтийн хамт Байгалъ орчин, аялал жуулчлалын яаманд ирүүлнэ. 

3.5. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам тухайн байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногт 

багтаан асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

З.6. Аж ахуйн нэгж нь өөрийн авсан ангиллаас гадна бусад ангиллын шаардлагыг хангаж байвал бусад ангиллын гэрчилгээ 

авч болно. 

3.7. Хэрэв аж ахуйн нэгж нъ аль нэг ангиллын шаардлагыг хангаагүй гэж яам үзвэл ангилал тогтоохоос татгалзсан 

үндэслэлийг зааж хариуг албан бичгээр хүргүүлнэ. 

3.8. Зэрэглэл тогтоохтой холбогдон гарах зардлыг аж ахуйн нэгж байгууллага өөрсдөө хариуцна. 

3.9. Ангилал тогтоосны баталгаа болгож Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас гэрчилгээ олгоно. Гэрчилгээг нэг жилийн 

хугацаатай олгох ба гэрчилгээнд ангилал олгосон он, cap, өдөр, бүртгэлийн дугаарыг тусгана. 

3.10. Ангиллын гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх, засварлахыг хориглоно. 
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Дөрөв. Ангилалд өөрчлөлт оруулах, ангиллын гэрчилгээг сунгах, хүчингүй болгох тухай 

 

4.1. Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж нь үйл ажиллагааны чиглэлээ өөрчилсөн тохиолдолд ангиллаа 

шинэчлэн тогтоолгох талаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хүсэлт гаргана. Ангилал өөрчлөх үйл явц нь шинээр 

ангилал авахтай ижил журмаар явагдана. 

4.2. Аж ахуйн нэгж нь ангиллын гэрчилгээгээ сунгуулахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд: 

4.2.1 Хүсэлт гаргасан албан тоот 

4.2.2. Өмнөх онд үйлчилсэн жуулчдын тоо, санхүү, эдийн засгийн үзүүлэлт /маягтаар/ 

4.3. Аж ахуйн нэгж нъ дараах зөрчил гаргасан тохиолдолд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ангиллын гэрчилгээг 

хүчингүй болгох эрхтэй. Үүнд: 

4.3.1. Аж ахуйн нэгж татан буугдсан 

4.3.2. Тухайн ангилалд нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан 

4.3.3. Өөрийн гэм буруутай үйлдлийн улмаас жуулчдын эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгөд хохирол учруулсан эсвэл уг 

байгууллагын талаар жуулчдаас удаа дараа гомдол гаргасан нь зохих мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлтээр 

нотлогдсон 

4.3.4. Ангиллын гэрчилгээний хугацаа дууссанаас хойш 3 сарын дотор сунгуулаагүй 

4.4. Ангиллыг хүчингүй болгох тухай шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй. 

Тав. Хариуцлага 

 

5.1. Ангилал тогтоолгосон аж ахуйн нэгж нъ үйл ажиллагаагаа хэрхэн явуулж байгаад мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч 

хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил дутагдалд Монгол Улсын Аялал жуулчлалын тухай болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 

хариуцлага хүлээлгэнэ. 
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1.3 ЗӨРЧИЛИЙН ТУХАЙ 
/ Холбогдох хэсэг / 

2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр                       Улаанбаатар хот 

/Шинэчилсэн найруулга/ 

АРАВДУГААР БҮЛЭГ 

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМЫН ЭСРЭГ ЗӨРЧИЛ 

10.14 дүгээр зүйл.Аялал жуулчлалын тухай хууль зөрчих 

1.Жуулчны үйлчилгээний байгууллага нь: 

1.1.аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг төлөвлөх, бүрдүүлэх, сурталчлах, бөөнөөр, жижиглэнгээр худалдах, 

аялал зохион байгуулах; 

1.2.виз авах, аяллын бусад баримт бичгийн бүрдүүлэлт хийх; 

1.3.онгоц, төмөр зам, тээврийн хэрэгслээр зорчих билет /тийз/-ийн захиалга хийх, билет /тийз/ худалдах, худалдан 

авах; 

1.4.зочид буудал, жуулчны бааз, байр, үзвэрийн захиалга хийх; 

1.5.жуулчныг угтан авах, үйлчлэх, үдэн гаргах ажлыг зохион байгуулах үйл ажиллагаа явуулсан бол хүнийг нэг зуун 

нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 

2.Хөтөч-тайлбарлагч жуулчнаас шан харамж шаардсан, эсхүл аялал жуулчлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд 

эрхлэхийг хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан бол хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 

3.Аялал жуулчлалын талаархи мэдээллийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй бол 

хүнийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 

төгрөгөөр торгоно. 

4.Аялал жуулчлалын байгууллага үйлчилгээний ажилтнуудаа мэргэжлийн сургалт, дамжаанд хамруулах үүргээ 

биелүүлээгүй бол хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх 

хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 
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5.Жуулчны үйлчилгээний байгууллага нь өөрийн үйлчилгээний стандарт, зэрэглэлд тавигдах шаардлагын дагуу үйл 

ажиллагаа явуулах шаардлагыг хангаж ажиллаагүй бол хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн 

этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 

 

1.4 ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ 
/ Холбогдох хэсэг / 

 

2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр                                                                                                                                                                                Улаанбаатар хот 

 

. 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

Хуулийн этгээд 

Нэгдүгээр дэд бүлэг 

Нийтлэг үндэслэл 

25 дугаар зүйл. Хуулийн этгээд 

25.1.Өмчлөлдөө буюу эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхдээ тусгайлсан хөрөнгөтэй, өөрийн нэрээр эрх олж, 

үүрэг хүлээдэг, үйл ажиллагаанаасаа бий болох үр дагаварыг эд хөрөнгөөрөө хариуцдаг, нэхэмжлэгч, хариуцагч байж чадах, 

тодорхой зорилго бүхий, тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлдэг зохион байгуулалтын нэгдлийг хуулийн этгээд гэнэ. 

25.2.Хуулийн этгээд нь ашиг олох зорилготой ашгийн төлөө, хууль буюу дүрэмд заасан зорилготой, ашгийн төлөө бус 

байж болно. 

25.3.Хуулийн этгээд нь нийтийн, хувийн, холимог өмчийн байна. 

25.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хэд хэдэн хуулийн этгээд нь үйл ажиллагаагаа зохицуулах зорилгоор нэгдэж болох 

бөгөөд нэгдлийн оролцогчид хуулийн этгээдийн эрхээ хадгална. 

25.5.Хуулийн этгээдийн эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтооно.  

26 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийн иргэний эрх зүйн чадвар 

26.1.Хуулийн этгээдийн иргэний эрх зүйн чадвар улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр үүсч, хуульд заасан журмын дагуу 

татан буугдаж, улсын бүртгэлээс хасагдсанаар дуусгавар болно. 
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26.2.Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах журмыг хуулиар тогтооно. 

26.3.Нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн иргэний эрх зүйн чадвар хуульд заасан журмаар байгуулагдсанаар үүсч, 

татан буугдсанаар дуусгавар болох бөгөөд иргэний эрх зүйн харилцаанд бусад оролцогчтой адил тэгш эрхтэй оролцоно. 

26.4.Хуулийн этгээд удирдах байгууллагаараа дамжуулан иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцоно. 

26.5.Хуулийн этгээдийн удирдах байгууллагын эрх зүйн байдлыг хууль буюу үүсгэн байгуулах баримт бичгээр 

тодорхойлно. 

26.6.Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд өөрийн дүрэм болон үүсгэн байгуулсан бусад баримт бичигт заасан зорилгод 

нийцэх үйл ажиллагаа явуулна. 

26.7.Ашгийн төлөө хуулийн этгээд нь хуулиар хориглоогүй, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зан суртахууны хэм 

хэмжээнд харшлаагүй аливаа үйл ажиллагаа эрхлэх эрхтэй. 

26.8.Хуулийн этгээд хуульд заасан зарим үйл ажиллагааг эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн 

үндсэн дээр эрхэлнэ. Үйл ажиллагааг эрхлэх эрх тусгай зөвшөөрөл авсан өдрөөс үүснэ. 

26.9.Хуулийн этгээдийн иргэний эрх зүйн чадварыг гагцхүү хуульд заасан үндэслэл, журмаар хязгаарлана. 

27 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийн нэр 

27.1.Хуулийн этгээд өөрийн нэртэй байна. Хуулийн этгээдийн нэр нь түүний зохион байгуулалт, эрх зүйн хэлбэрийг 

тусгасан байна. 

27.2.Хуульд заасан бол хуулийн этгээдийн төрлийг заасан нэртэй байна. 

27.3.Хуулийн этгээдийн нэр өөр хуулийн этгээдийн нэртэй давхардсан буюу бусдыг төөрөгдүүлэхээр ижил, төсөөтэй 

байж болохгүй. 

27.4.Хуулийн этгээдийн нэрийг бусад этгээд хууль бусаар ашиглахыг хориглоно. Энэ заалтыг зөрчсөн этгээд бусдад 

учруулсан гэм хорыг энэ хуулийн 497 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу арилгана. 

27.5.Хуулийн этгээд нэрээ хуульд заасан журмын дагуу бүртгүүлнэ. 

27.6.Хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндийг хамгаалахад энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлийн заалт нэгэн адил 

хамаарна. 

28 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газар 

28.1.Хуулийн этгээдийн ерөнхий захиргаа байршин байгаа газрыг түүний оршин байгаа газар гэнэ. 
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28.2.Хуулийн этгээд нь оршин байх нэг газар буюу хууль ёсны хаягтай байна. 

29 дүгээр зүйл. Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар 

29.1.Хууль болон үүсгэн байгуулах баримт бичигт заасан бол хуулийн этгээд өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа 

тогтоосон журмын дагуу байгуулж болно. 

29.2.Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь буюу заримыг 

нь гүйцэтгэдэг тусгай нэгжийг салбар гэнэ. 

29.3.Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах буюу 

түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий нэгжийг төлөөлөгчийн газар гэнэ. 

29.4.Салбар, төлөөлөгчийн газрын эрх, үүргийг тухайн хуулийн этгээдийн дүрмээр тодорхойлно. 

29.5.Салбар, төлөөлөгчийн газрын эрх баригчид үйл ажиллагаагаа хуулийн этгээдээс олгосон итгэмжлэлийн үндсэн 

дээр явуулна. 

29.6.Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар хуулийн этгээдийн эрхгүй байна. 

30 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийг байгуулах 

30.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээдийг иргэн, хуулийн этгээд хуульд заасан журмын дагуу үүсгэн 

байгуулж болно. 

30.2.Чиг үүргээ хэрэгжүүлэх болон нийгмийн хэрэгцээг хангах зорилгоор төр өөрийн өмчөөр дангаар буюу хамтран 

хуулийн этгээд байгуулж болно. 

31 дүгээр зүйл. Хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах 

31.1.Хуулийн этгээдийн хөрөнгийг өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгосон байгууллага, түүнчлэн үүсгэн байгуулах баримт 

бичгээр эрх олгосон байгууллагын шийдвэрээр хуулийн этгээдийг хуульд заасан журмын дагуу нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, 

тусгаарлах, өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулж болно. 

31.2.Хоёр буюу хэд хэдэн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоож, тэдгээрийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг шинээр бий 

болсон хуулийн этгээдэд шилжүүлэхийг хуулийн этгээдийг нийлүүлэх гэнэ. 

31.3.Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоож, түүний эрх, үүрэг, хариуцлагыг өөр хуулийн этгээдэд шилжүүлэхийг 

хуулийн этгээдийг нэгтгэх гэнэ. 

31.4.Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоож, түүний эрх, үүрэг, хариуцлагыг шинээр үүсэх хоёр буюу түүнээс 

дээш хуулийн этгээдэд шилжүүлэхийг хуулийн этгээдийг хуваах гэнэ. 
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31.5.Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоохгүйгээр түүний зарим эрх, үүрэг, хариуцлагыг шинээр байгуулагдсан 

хуулийн этгээдэд шилжүүлэхийг хуулийн этгээдийг тусгаарлах гэнэ. 

31.6.Хуулийн этгээд нь зохион байгуулалтын төрөл, хэлбэр, үндсэн зорилгоо өөрчлөх замаар зохион байгуулагдаж 

болно. 

32 дугаар зүйл. Хуулийн этгээдийг татан буулгах 

32.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээдийг дараахь үндэслэлээр татан буулгана: 

/Энэ хэсэгт 2010 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

32.1.1.өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгосон байгууллагын шийдвэр, түүнчлэн хуулийн этгээдийн үүсгэн 

байгуулах баримт бичгээр эрх олгосон байгууллагын шийдвэр гарсан; 

32.1.2.дампуурсанд тооцсон, хуулийг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн, хуульд заасан бусад үндэслэлээр татан  

буулгах тухай шүүхийн шийдвэр гарсан; 

32.1.3.үйл ажиллагаагаа явуулах хугацаа дууссан буюу зорилгодоо хүрсэн учир цаашид үйл ажиллагаагаа 

үргэлжлүүлэх шаардлагагүй гэсэн өөрийнх нь шийдвэр гарсан; 

32.1.4.хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулсан эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарсан; 

32.1.5.хуульд заасан бусад үндэслэл. 

32.2.Татан буулгах ажлыг энэ тухай шийдвэр гаргасан байгууллагаас томилсон комисс эрхлэн гүйцэтгэнэ. 

32.3.Татан буулгах комисс нь хуулийн этгээд татан буугдсан тухай нийтэд мэдээлнэ. 

32.4.Татан буулгах комиссоос нэхэмжлэгчдийн өргөдөл хүлээн авах хугацаа нь хуулийн этгээдийг татан буугдсан 

тухай нийтэд мэдээлснээс хойш хоёр сараас багагүй, зургаан сараас ихгүй байна. 

32.5.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол татан буугдаж байгаа хуулийн этгээдэд холбогдох шаардлагыг дараахь дарааллаар 

хангана: 

/Энэ хэсэгт 2010 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

32.5.1.бусдын амь нас, эрүүл мэндэд учруулсан гэм хорыг арилгуулах, татварын өрийг хураах болон шүүхийн 

шийдвэрээр гаргуулах бусад төлбөр; 

/Энэ заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./ 

https://www.legalinfo.mn/Nemelt/2019/19-ne-019.docx
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32.5.2.хэрэг гүйцэтгэгч буюу татан буулгах комисс, тэдгээртэй адилтгах бусад этгээдийн эрх, үүргийнхээ 

хүрээнд гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны зардал; 

32.5.3.дампуурлын үед хариуцагчийг дахин хөрөнгөжүүлэх явцад байгуулсан гэрээ, хэлцлийн дагуу гаргасан 

шаардлага; 

32.5.4.хадгаламжийн албан журмын даатгалын нөхөн төлбөр; 

/Энэ заалтыг 2013 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 

32.5.5.хадгаламж эзэмшигчийн мөнгөн хөрөнгө; 

/Энэ заалтын дугаарт 2013 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

32.5.6.хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсдад төлөх хөдөлмөрийн хөлс; 

/Энэ заалтын дугаарт 2013 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

32.5.7.хууль тогтоомжид заасны дагуу бусад этгээдтэй хийх тооцоо. 

/Энэ заалтын дугаарт 2013 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

32.6.Татан буугдаж байгаа хуулийн этгээдэд холбогдох шаардлагыг хангахдаа эхний дарааллын төлбөрийг бүрэн 

барагдуулсны дараа түүний дараагийн дарааллын төлбөрийн шаардлагыг хангах зарчмыг баримтална. 

32.7.Хуулийн этгээдэд байгаа мөнгөн хөрөнгө нь харилцагчдын шаардлагыг хангахад хүрэлцэхгүй бол татан буулгах 

комисс түүний бусад эд хөрөнгийг хуульд заасан журмын дагуу худалдаж, төлбөрийг барагдуулж болно. 

32.8.Татан буугдаж байгаа хуулийн этгээдийн эд хөрөнгө төлбөр төлөхөд хүрэлцэхгүй бол түүний эд хөрөнгийг 

төлбөл зохих төлбөрийн хэмжээнд хувь тэнцүүлэн зохих дарааллын дагуу харилцагчдад хуваарилна. 

32.9.Харилцагчдын шаардлагыг хангасны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг хууль ёсны өмчлөгчид, хууль буюу дүрэмд 

заасан бол эрх бүхий этгээдэд шилжүүлнэ. 

32.10.Татан буугдаж байгаа хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийг хүлээж авах этгээд байхгүй бол төрийн өмчлөлд 

шилжүүлнэ. 

32.11.Бүртгэх байгууллага хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлээс хассан тухай нийтэд мэдээлнэ.   

32.12.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээдийг татан буулгахад энэ зүйлийг баримтална. 

/Энэ хэсгийг 2010 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 
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ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

Аялал жуулчлал 

370 дугаар зүйл. Аялал жуулчлалын гэрээ 

370.1.Аялал жуулчлалын гэрээгээр аялал жуулчлал зохион байгуулагч нь жуулчинд хэлэлцэн тохиролцсон үйлчилгээ 

үзүүлэх, жуулчин нь ийнхүү үйлчилгээ үзүүлсний төлөө хэлэлцэн тохирсон хөлс төлөх үүргийг тус тус хүлээнэ. 

371 дүгээр зүйл. Аялал жуулчлалд гуравдагч этгээдийг оролцуулах 

371.1.Жуулчин өөрийнхөө оронд гуравдагч этгээдийг аялалд оролцуулахаар аялал эхлэхээс өмнө аялал жуулчлал 

зохион байгуулагчид хүсэлт гаргах эрхтэй. 

371.2.Энэ хуулийн 371.1-д заасан гуравдагч этгээд нь аялал жуулчлал хийхэд шаардагдах нөхцөлд тохирохгүй гэж 

үзвэл түүнийг өөр этгээдээр солихыг аялал жуулчлал эхлэхээс өмнө аялал жуулчлал зохион байгуулагч нь жуулчнаас 

шаардах эрхтэй. 

371.3.Аялал жуулчлал зохион байгуулагч нь гуравдагч этгээдийг аялалд оролцуулахтай холбогдож гарсан нэмэлт 

зардлаа нөхөн төлүүлэхээр жуулчнаас шаардах эрхтэй. 

372 дугаар зүйл. Доголдол гаргахгүй байх үүрэг 

372.1.Аялал жуулчлал зохион байгуулагч нь гэрээнд заасан аяллын ач холбогдлыг бууруулах буюу үр ашиггүй болгох 

аливаа доголдол гаргахгүйгээр аяллыг зохион байгуулах үүрэгтэй. 

372.2.Аялал зохион байгуулагч энэ хуулийн 372.1-д заасан үүргээ биелүүлээгүй бол жуулчин уг доголдлыг арилгахыг 

шаардах эрхтэй бөгөөд ийнхүү доголдлыг арилгахад харьцангуй их зардал гарахаар бол аялал жуулчлал зохион байгуулагч 

нь доголдлыг арилгахаас татгалзаж болно. 

372.3.Жуулчны тогтоосон боломжийн хугацаанд аялал жуулчлал зохион байгуулагч доголдлыг арилгахгүй бол 

жуулчин өөрөө уг доголдлыг арилгаж, гарсан зардлыг аялал жуулчлал зохион байгуулагчаас нөхөн төлүүлэхээр шаардах 

эрхтэй. 

372.4.Аялал жуулчлал зохион байгуулагч доголдлыг арилгахаас шууд татгалзсан буюу арилгах боломжгүй бол энэ 

хуулийн 372.3-т заасан хугацааг заавал тогтоох шаардлагагүй. 

372.5.Аялал нь ямар нэгэн доголдолтой бол тухайн доголдлыг арилгасан хугацааг харгалзан аяллын үнийг бууруулж 

болно. 

372.6.Жуулчин доголдлыг арилгуулах тухай аялал жуулчлал зохион байгуулагчид өөрийн буруугаас мэдэгдээгүй бол 

аяллын үнийг бууруулахгүй. 
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373 дугаар зүйл. Гэрээ дуусгавар болох 

373.1.Дараахь үндэслэлээр гэрээг дуусгавар болгоно: 

373.1.1.аяллын доголдлоос болж жуулчинд үлэмж хохирол учирсан; 

373.1.2.жуулчин хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар аялалд оролцох боломжгүй болсон тухай аялал зохион 

байгуулагчид мэдэгдсэн; 

373.1.3.аялал жуулчлал зохион байгуулагч нь жуулчны тогтоосон хугацаанд доголдлыг арилгаагүй. 

373.2.Энэ хуулийн 373.1-д заасан үндэслэлээр гэрээг дуусгавар болгосон бол аялал жуулчлал зохион байгуулагч нь 

хэлэлцэн тохиролцсон хөлс авах эрхээ алдана. Нэгэнт үзүүлсэн доголдолгүй үйлчилгээнийхээ хөлсийг шаардах эрхтэй.  

373.3.Гэрээ дуусгавар болсны дараа аялал жуулчлал зохион байгуулагч жуулчныг буцааж хүргэх үүрэг гэрээгээр 

хүлээсэн бол энэ үүргээ гүйцэтгэх үүрэгтэй. Энэ тохиолдолд жуулчныг буцааж хүргэхтэй холбогдсон зардлыг аялал 

жуулчлал зохион байгуулагч хариуцна. 

373.4.Гэрээ байгуулах үед урьдчилан мэдэх боломжгүй байсан гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой 

нөхцөл байдлын улмаас аялал хийхэд ноцтой хүндрэл учирсан буюу жуулчинд хохирол учруулж болох өөр бусад нөхцөл бий 

болсон бол аялал жуулчлал зохион байгуулагч, жуулчны аль нь ч гэрээг дуусгавар болгох эрхтэй бөгөөд жуулчныг буцаахтай 

холбогдох зардлыг талууд тэнцүү хэмжээгээр хариуцна. 

374 дүгээр зүйл. Хохирол нөхөн төлөх 

374.1.Аялал жуулчлал зохион байгуулагчийн гэм буруугаар доголдол бий болсон бол жуулчин хөлсийг бууруулах 

буюу гэрээг дуусгавар болгохын зэрэгцээ учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэхээр аялал жуулчлал зохион байгуулагчаас 

шаардах эрхтэй. 

374.2.Аялал болоогүй буюу түүнийг зохих ёсоор зохион байгуулаагүй бол жуулчин үр ашиггүй өнгөрүүлсэн 

хугацааныхаа нөхөн төлбөрийг аялал жуулчлал зохион байгуулагчаас мөнгөн хэлбэрээр нөхөн төлөхийг шаардах эрхтэй. 

375 дугаар зүйл. Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа 

375.1.Жуулчин энэ хуулийн 372.3, 374 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг гэрээнд заасан аяллын хугацаа дууссанаас 

хойш нэг сарын дотор аялал жуулчлал зохион байгуулагчид гаргаж болно. 

375.2.Энэ хуулийн 375.1-д заасан хугацаа хэтэрсэн явдалд жуулчин гэм буруугүй бол дээрх хугацаа өнгөрснөөс хойш 

гомдол гаргаж болно. 

376 дугаар зүйл. Хөөн хэлэлцэх хугацаа 
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376.1.Жуулчны шаардлага гаргах хөөн хэлэлцэх хугацаа зургаан сар байна. 

376.2.Хөөн хэлэлцэх хугацааг аялал жуулчлал зохион байгуулагч гомдлын шаардлагаас татгалзсан буюу гомдлын 

шаардлага гаргах хугацаа дууссан өдрөөс эхлэн тоолно. 

377 дугаар зүйл. Хариуцлагыг хязгаарлах 

377.1.Дараахь тохиолдолд аялал жуулчлал зохион байгуулагч нь жуулчинтай зөвшилцөн үйлчилгээний хөлсийг гурав 

дахин өсгөсөнтэй тэнцэх хэмжээгээр өөрийн хүлээх хариуцлагаа хязгаарлаж болно: 

377.1.1.жуулчинд учирсан хохирол нь аялал жуулчлал зохион байгуулагчийн санаатай, болгоомжгүй үйлдлээс 

болоогүй; 

377.1.2.аялал зохион байгуулахад оролцогч бусад үүрэг гүйцэтгэгчийн хэн нэгний гэм буруутай үйлдлийн 

улмаас учирсан хохирлыг дангаараа бүрэн хариуцахаар аялал жуулчлал зохион байгуулагч үүрэг хүлээгээгүй. 

378 дугаар зүйл. Гэрээнээс татгалзах эрх 

378.1.Жуулчин аялал эхлэхээс өмнө хэдийд ч гэрээнээс татгалзаж болох бөгөөд энэ тохиолдолд аялал жуулчлал 

зохион байгуулаагүйгээс хэмнэсэн зардал болон бусад үйлчилгээний төлөө аялал жуулчлал зохион байгуулагчид урьдчилан 

төлсөн төлбөрөө буцаан авах эрхтэй. 

378.2.Энэ хуулийн 378.1-д заасан тохиолдолд аялал жуулчлал зохион байгуулагч гэрээгээр тохиролцсон хөлс авах 

эрхээ алдах боловч өөрт учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэхээр жуулчнаас шаардах эрхтэй. 

379 дүгээр зүйл. Хуульд заасан журмыг өөрчилж үл болох 

379.1.Талууд гэрээ байгуулахдаа энэ бүлэгт заасан журмыг жуулчинд хохиролтойгоор өөрчилж болохгүй. 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ 

2.1. АНГИЛЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР АВАХ ХҮСЭЛТЭЙ БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАХ 

ЗҮЙЛС 
 

Шинээр аялал жуулчлалын компани байгуулан ажиллаж эхлээд ангиллын гэрчилгээ авахаасаа өмнө тухайн байгууллага 

өөрийн ажиллах цар хүрээ, хамрах зах зээл, чиглэл болон өөрийн байгууллагын онцлогийг тодорхойлох нь юуны түрүүнд 

нэн чухал зүйл билээ.  Жишээ нь: Монгол оронтой газар зүйн байршлын хувьд ойролцоо болон газар нутгийн төрхөөрөө 

төстэй улс орнуудын бүтээгдэхүүнийг судлах. Тэдгээр улс орнуудад:  

- БНХАУ болон Өвөр Монголын өөртөө засах орон, Төвд, Казахстан гэх мэтийн улсууд нэн тэргүүнд бичигддэг.  

Эдгээр улсуудаас Монгол орны ялгагдах онцлог, өвөрмөц төрх, жуулчдыг татаж буй үнэт чанарыг олж харах нь таны 

хийх ёстой гол зүйл. Мөн Монголд аялан ирж буй Европын жуулчдын тодорхой хувь нь  Хятад болон Оросоор дайран 

аялал хийдэг гэдгийг санаж тэдгээр аяллууд болон зах зээлтэй холбогдож өгөх нь илүү ашигтай ч байж болно.  

Дээрх төрлийн улс орнууд бидний санал болгож буй аяллын төрлүүдийг санал болгож байна уу, хэрвээ тийм бол 

тэднээс ялгарах ямар давуу тал бидэнд байгааг товойлгон гаргаж ирэх шаардлагатай.  

Дараагийн нэг чухал зүйл бол жуулчид Монголд ямар төрлийн аялал буюу юуг илүү түлхүү сонирхон ирж байна 

гэдгийг судална. Мэдээж жуулчдын сонирхож буй зүйлд тулгуурлан өөрийн аяллыг тодорхойлж, тэндээс өрсөлдөгчөө 

тодруулан судлах нь хамгийн тохиромжтой хувилбар юм.  

Түүнчлэн анхаарах ёстой чухал зүйлийн нэг бол мэдээж үнэ. Гадны болон дотоодын тур оператор компаниуд таны 

зарахаар сонирхож буй аяллыг ямар үнээр хэрэглэгчдэд санал болгохоор төлөвлөж буй үнэнээс ямар байна гэх мэт. Хэрвээ 

таны аялал илүү өндөр үнэтэй гарч байгаа бол тэднээс юугаараа давуу болоод ийм үнэтэй байна гэх мэтийн судалгаа хийгдэх 

ёстой юм. Үүнээс гадна эрх зүйн талаас нь анхаарах хэд хэдэн зүйл бий. Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн 

нэгж, байгууллага нь:  

1. Монгол Улсын хуулийн этгээд байх:   

Монгол Улсын Иргэний хуулийн 25 дугаар зүйлд  Хуулийн этгээд гэж  “Өмчлөлдөө буюу эзэмших, ашиглах, захиран 

зарцуулах эрхдээ тусгайлсан хөрөнгөтэй, өөрийн нэрээр эрх олж, үүрэг хүлээдэг, үйл ажиллагаанаасаа бий болох үр дагаврыг 

эд хөрөнгөөрөө хариуцдаг, нэхэмжлэгч, хариуцагч байж чадах, тодорхой зорилго бүхий, тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

зохион байгуулалтын нэгдлийг”хэлнэ гэжээ.  
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Хуулийн этгээд нь ашиг олох зорилготой ашгийн төлөө, хууль буюу дүрэмд заасан зорилготой, ашгийн төлөө бус байж болох 

ба Хуулийн этгээд нь нийтийн, хувийн, холимог өмчийн байна хэмээн хуульчилсан байдаг.  

Түүнчлэн Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дээр “Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа” эрхлэх эрхтэй байх,  

Захирал томилсноо бүртгүүлсэн байх, Гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол захирал томилсон шийдвэрээ хавсаргасан байх 

шаардлагатай.  

2. Үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах албан байр, олон улсын болон дотоодын холбоо мэдээллийн сүлжээнд 

холбогдсон утас, факс, вэб хуудас, электрон шуудан компьютер, техник хэрэгслээр хангагдсан байх:  

Байгууллагын Албан байрны “түрээсийн гэрээ”1-ний хуулбар/1 ба түүнээс дээш жилийн хугацаатай байх/ эсвэл өөрийн 

компанийн байранд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбарыг тус тус бүрдүүлнэ. 

Түүнчлэн тус байгууллага нь жуулчдыг хүлээж авах, явуулах зэрэг үйлчилгээг хийхэд зайлшгүй шаардагдах өөрийн гэсэн 

вэбсайт, утас болон имэйл хаягтай байх шаардлагатай юм.  

3. Аялал жуулчлалын мэргэжилтэй буюу тухайн мэргэжлээр ажилласан дадлага туршлагатай, мэргэшсэн, гадаад 

хэлний зохих мэдлэгтэй, удирдах болон гүйцэтгэх ажилтнуудтай байх. Мөн гадаад орон руу жуулчин илгээх тур оператор 

/outbound tour operator/ нь мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан 2-оос дээш боловсон хүчинтэй байна гэх 

нөхцөлүүдийг журмаар тогтоожээ.  

Тодруулбал :Энэ нь тухайн байгууллага нь аялал жуулчлалын мэргэжлээр бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй 2 ба түүнээс 

дээш ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллах.  Үүнд тухайн байгууллагын захирал болон дэд захирал хамаарахгүй 

болно. Ажилтантай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээний тухай доор дэлгэрэнгүй ойлголтыг хүргэнэ.  

Аялал жуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч нь өөрийн үйл ажиллагааны цар хүрээнээс хамааран аль ангилалд хамаарах, аль 

чиглэлд үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтэй байгаагаа тодорхойлон, түүнийхээ дагуу хүсэлтээ гаргах шаардлагатай. Нэр томьёны 

тайлбар хэсгээс аялал жуулчлалын түгээмэл нэр томьёнуудыг тайлбарлан хүргэх болно.  

 

 

 

                                                             
1 Түрээсийн гэрээгээр түрээслүүлэгч нь түрээслэгчийн эзэмшил, ашиглалтад аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах болон дүрэмд заасан зорилгоо 

биелүүлэхэд нь зориулж тодорхой хөрөнгө шилжүүлэх, түрээслэгч нь гэрээгээр тохирсон түрээсийн төлбөрийг төлөх үүргийг тус тус хүлээнэ. ИХ 318.1. 
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2.2 ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС 

 

Гарааны бизнест шинээр ажилтан авах нь компанийн хувьцаа эзэмшигчдээс ялгаагүй хамтран зүтгэгчээ сонгож байгаа 

учир шинээр ажилтан ажилтан авахдаа аль болох бусдаас өөр мэргэжлийн,  чадвартай хүн аваарай. Багаа зөв бүрдүүлэх нь та 

яг ямар үүрэг, ажил дээр шинээр хүн авах шаардлагатай байгааг тодорхойлохоос эхэлнэ. Шинээр тогтмол ажилтан авах нэн 

шаардлагатай юу? Эсвэл та өөрөө хийх болон бусдаар гүйцэтгүүлэх боломжтой эсэх талаар сайн бодох шаардлагатай. Хэрэв 

шаардлагатай гэж үзвэл та шинээр ажилтан сонгон шалгаруулах зөв аргачлалтай болох хэрэгтэй юм. Түүнчлэн аялал 

жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллага нь байнгын ажлын байранд тогтмол ажиллах боловсон хүчинтэй бахй нь 

тогтвортой байдлыг хангах баталгаа болох юм. Иймд таны ажилтайнтайгаа хийх хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн ойлголтыг 

хүргэж байна.  

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3 дахь заалтад зааснаар “хөдөлмөрийн гэрээ” гэж нэг 

талаас ажилтан нь ажил олгогчоос хуульд нийцүүлэн тогтоосон хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу тодорхой ажил 

гүйцэтгэх, нөгөө талаас ажил олгогч нь ажилтанд хөдөлмөрийн үр дүнд тохирсон цалин хөлс олгох, хууль тогтоомж болон 

хамтын гэрээ, хэлэлцээрт заасан хөдөлмөрийн нөхцөлөөр хангах тухай харилцан үүрэг хүлээсэн тохиролцоог ойлгоно. 

Ажил олгогч буюу түүний эрх олгосон албан тушаалтан иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулж, гэрээний нэг 

хувийг ажилтанд өгөх үүрэгтэй. Байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээнээс бусад төрлийн гэрээ байгуулахыг 

хориглоно.  “Байнгын ажлын байр” гэдэг нь ажил олгогчийн заасан ажлын байранд, тогтоосон горимын дагуу түүнээс 

олгосон хөдөлмөрийн багаж хэрэгслээр, ажил олгогч, эсхүл түүний төлөөлөгчийн удирдлагын дор баталсан норм, үнэлгээ, 

сүлжээгээр цалин хөлс авч, ажлын өдөр, ээлжийн давтамжтайгаар гүйцэтгэх ажил, үүрэгийг ойлгоно.2 

 Гүйцэтгэх ажлын байранд “хөлсөөр ажиллах гэрээ”, “ажил гүйцэтгэх гэрээ” зэрэг хөдөлмөрийн гэрээнээс бусад гэрээ 

байгуулахыг хориглодог. Хэрэв ажил олгогч ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах энэхүү үүргээ биелүүлээгүй бол 

учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг нэг зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн 

этгээдийг нэг мянга таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгодог. Мөн хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр 

байгуулаагүй тохиолдолд ажилтнаас ажил, үүрэг гүйцэтгэхийг шаардаж болохгүй. 

Хөдөлмөрийн гэрээнд дараах гол нөхцөлүүдийг заавал тусгасан байна.Үүнд: 

1. Ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр; 

2. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг 

                                                             
2 Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 3.1.15 дугаар зүйл.  
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3. Үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ; 

4. Хөдөлмөрийн нөхцөл. 

Харин дээрх нөхцөлийн аль нэгийг тохироогүй бол хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсанд тооцохгүй гэдгийг анхаарна уу.  

 

2.3 ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ БОЛОН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ 

Аялал жуулчлал бол байгалийн гамшиг, улс төр, эдийн засгийн тогтворгүй байдал, халдварт өвчний тархалт зэрэг 

урьдчилан таамаглах  боломжгүй олон хүчин зүйлсээс шууд хамаарч байдаг эмзэг салбар юм. Дэлхийн бусад улс орны хувьд 

өөрийн оронд ирэх гэж буй жуулчдад тухайн улс оронд ирэхдээ аяллын даатгалыг заавал хийлгэсэн байх ёстой гэж шаарддаг 

бөгөөд виз мэдүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтанд нь даатгалын гэрээ заавал байх ёстой гэж заасан байдаг. Тэр ч 

бүү хэл даатгуулах үнэлгээний хязгаарын жишгийг тогтоосон байдаг. Өөрсдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, хариуцлага, 

санхүүгийн аюулгүй байдлаа даатгуулах нь дэлхийн бусад улс орны хувьд өдөр тутмын хэрэглээний нэг бөгөөд энэ нь 

тэдний хувьд өөрсдийгөө хамгаалах болон бусдын өмнө хариуцлага хүлээх хамгаалалтын хамгийн оновчтой хэрэгсэл юм. 

Монгол Улсын Даатгалын тухай хуулийн  4.1.1-т зааснаар “Даатгалын үйл ажиллагаа” гэж даатгалын гэрээний дагуу 

даатгагч нь даатгалын тохиолдол үүсэхэд учирсан хохирол буюу хэлэлцэн тохирсон даатгалын нөхөн төлбөрийг төлөх 

үүргийг тодорхой этгээдийн өмнө хүлээж буй үйл ажиллагааг хэлнэ гэжээ.   

Иргэний хуулийн 431 дүгээр хэсэг нь “Даатгалын гэрээ”-ний тухай ойлголтууд байдаг ба Даатгалын гэрээгээр 

даатгагч нь даатгалын тохиолдол бий болоход даатгуулагчид учирсан хохирол буюу хэлэлцэн тохирсон даатгалын нөхөн 

төлбөрийг төлөх, даатгуулагч нь даатгалын хураамж төлөх үүргийг тус тус хүлээдэг байна.  

Даатгалын зүйл нь эд хөрөнгө, иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд, түүнчлэн хуульд харшлаагүй эдийн бус ашиг сонирхол байх ба 

Даатгалын гэрээг бичгээр хийх бөгөөд энэ шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд гэрээ хүчин төгөлдөр бус болох юм. 

Даатгалын гэрээнд дараахь нөхцөлийг заавал тусгана: 

 даатгалын зүйл; 

 даатгалын эрсдэлийн төрөл; 

 даатгалын үнэлгээний хэмжээ; 

 даатгалын хугацаа, түүнийг дахин сунгах нөхцөл; 



31 
 

 даатгалын хураамжийн хэмжээ, түүнийг төлөх хугацаа; 

 .даатгагч, даатгуулагчийн эрх, үүрэг, хариуцлага; 

 гэрээг дүгнэх, цуцлах, түүнд өөрчлөлт оруулах нөхцөл. 

Гэнэтийн ослын даатгал  

Энэхүү даатгалаар даатгуулагч гэнэтийн аваар, ослын улмаас гэмтэж бэртсэн тохиолдолд гарах эмчилгээний зардлыг нөхөн 

төлнө. Даатгалын хамгаалалт даатгуулагчийг хаана ч явсан 24 цагийн туршид үйлчилнэ.  

Даатгалын эрсдэл: Үйлдвэрлэлийн техникийн осол, байгалийн эрсдэл, Мал амьтдын нөлөөгөөр үүсэх эрсдэл, Техниктэй 

харьцах үеийн эрсдэл, Гадны нөлөөллийн гэнэтийн осол 

Гадаадад зорчигчийн даатгал  

Та гадаадад зорчигчийн иж бүрэн даатгалд даатгуулснаар дэлхийн аль ч улс оронд зорчиж байхдаа дараах эрсдлүүдээс бүрэн 

хамгаалагдана.  

Даатгалын эрсдэл: Гэнэтийн осол, Гэнэтийн өвчлөл, Ачаа тээш алдах, хоцрох, Нислэг саатах, Бичиг баримтаа алдах, Бусдад 

хохирол учруулах  

Тээврийн хэрэгслийн даатгал 

Энэхүү даатгалаар таны эзэмшил эсвэл хариуцлагад байгаа тээврийн хэрэгсэлд даатгалын эрсдлийн улмаас учирсан 

хохирлыг даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.  

Даатгалын эрсдэл: Зам тээврийн осол, Зогсоолд байх үеийн эрсдэл, Хулгайн эрсдэл, Галын эрсдэл, Байгалийн эрсдэл 

Жолоочийн хариуцлагын даатгал  

Замын хөдөлгөөнд оролцох үед жолоочийн гэм буруутай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд 

хөрөнгөнд учруулсан хохиролыг даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.  

Даатгалын эрсдэл: Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учрах гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгөнд хохирол 

учрах зэрэг орно.  
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Даатгалын хувьд дээрх төрлийн даатгалаас  өөр олон төрлийн даатгалын үйлчилгээ байдаг бөгөөд бидний энэ удаа 

хөндөж буй асуудал нь жуулчны өөрсдийн аюулгүй байдлаас гадна жуулчны компаниудын хариуцлага болон жуулчдын 

өөрсдийн хариуцлагын тухай юм. Жуулчдын хувьд хамгийн их эрсдэлтэйд тооцогдох аюул нь хөдөө орон нутгаар аялах 

үеийн тээврийн асуудал, аялах үеийн  гадны халдлага, дээрэм, малд дайруулах, мөргүүлэх, өшиглүүлэх, тийрүүлэх, хазуулах 

тэрчлэн араатан амьтад, нохойд бариулах, морь малнаас унах зэрэг эрсдэл тулгарах магадлал хамгийн өндөр байдаг тул 

Байгууллагын хариуцлагын даатгал нь болзошгүй эрсдлээс урьчдилан сэргийлэх зайлшгүй зүйл юм.     

 

 

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. 

3.1 АЯЛАЛ ЖУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХЭРЭГТЭЙ 

УТАСНЫ ЖАГСААЛТ 
 

№ Нэр Утас Вэбсайт  

1 БОАЖЯ- Аялал жуулчлал бодлого 

зохицуулалтын газар 

51-267010 https://www.mne.mn/ 

2 Нийслэлийн Аялал Жуулчлалын Газар 70108687, 70138687 https://tourism.ub.gov.mn/  

3 Монголын Аялал Жуулчлалын 

Холбоо 

70007820 https://www.travelmongolia.org/  

4 Улаанбаатар Аялал Жуулчлалын 

Холбоо 

70009747 www.Ubtourism.org  

5 Зочид Буудлуудын Холбоо 70112770 http://mha.mn/  

6 Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдийн 

Холбоо  

86083131 https://www.mptga.org/  

7 Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар  18001890  https://burtgel.gov.mn/  

 

https://www.mne.mn/
https://tourism.ub.gov.mn/
https://www.travelmongolia.org/
http://www.ubtourism.org/?fbclid=IwAR1IWe_yuH3ADe0892OQCvcc73keRnGslF_p3_MUkfICs6fA9UCyamzsse8
http://mha.mn/
https://www.mptga.org/
https://burtgel.gov.mn/
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21 аймгийн БОАЖГ-ын АЖ-ын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  

№ Аймаг  Мэргэжилтэн  Утас  

1 Архангай  Батцэцэг  88061451 

2 Баян-өлгий  Нурханат 99426633 

Лена   99424102 

3 Баянхонгор  Содномсамдан  86224024 

4 Булган  Ганчимэг  99161308 

Алтанцэцэг  99718018 

5 Говь-алтай  Жавзмаа 94949418 

6 Говьсүмбэр  Солонго 99752211 

7 Дархан -уул  Гансүх   99002384 

8 Дорноговь  Насанжаргал  99143942 

9 Дорнод  Ганзориг  99665558 

10 Дундговь Батхүү 89006844 

11 Завхан  Даваа 88630511 

12 Орхон  Осоржамаа  99003579 

13 Өвөрхангай  Мөнхсүрэн  86129559 

14 Өмнөговь Бурмаа  86485584 

15 Сүхбаатар  Ариунболд  99003579 

16 Сэлэнгэ  Хуяг 99496117 

17 Төв аймаг  Батзаяа 88843300 

18 Увс  Нямбат  95777711 

Дэлгэрмөрөн  90509019 

19 Ховд  Мөнхдолгор  99715971 

20 Хөвсгөл  Дуламсүрэн  80041337 

21 Хэнтий  Баясгалан  90999395 
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3.2 НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР 
 

Тур оператор / аяллын зохилдуулагч ( Tour operator ): Аяллын бүтээгдэхүүнийг бий болгож, түүнийг хөдөлгөөнд оруулж, 

бөөний эсвэл жижиглэнгийн үнээр худалдаалдаг. Аяллын үйлчилгээний хэд хэдэн элементүүдийг худалдан авч нэгтгэн, багц 

бүтээгдэхүүн болгож, тодорхой үнээр олон нийтэд шууд жсвжл дамжуулан борлуулдаг байгуллага, хувь хүнийг хэлнэ.  

Ирэх аялал жуулчлал ( Inbound tourism) – Хүрэлцэн ирж буй жуулчдыг авч буй орны хувьд хэрэглэгддэг нэр томъёо юм. 

Өөр улсад байнга оршин суудаг хүмүүс тухайн улсад жуулчлахыг хэлнэ. Мөн түүнчлэн “жуулчин авах”, “жуулчин илгээх” 

гэсэн ойлголтыг дотоодын болон олон улсын аялал жуулчлалд хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг. 

Очих аялал жуулчлал (Outbound tourism) – Тухайн оронд байгаа оршин суугчид гадагшаа өөр бусад орнуудад хийх 

жуулчлал, аяллыг очих буюу outbound гэнэ.  

Олон улсын аялал жуулчлал ( International tourism ) – Улсуудын хооронд буюу нэг улсын байнгын оршин суугчдаас 

гадаадын өөр бусад улсад хийх аялал жуулчлалыг олон улсын гэнэ. Энэ нэр томъёог тухайн улсад байнгын оршин суугч 

гадаадын иргэдийн оролцуулан тооцдог дотоодын аялал жуулчлалаас ялгаж үздэг.  

Дотоодын аялал жуулчлал ( Domestic tourism ) – Нэг улсын хилийн доторхи нутаг дэвсгэрт явагдах аялал жуулчлалыг 

дотоодын гэж хэлнэ. 

 

Тур агент ( Travel agent ) – Агаарын тэвэрлэгч компаниуд, зочид буудлууд ба аяллын операторуудын өмнөөс тээвэр, байр, 

багтаасан аялал зэрэг аяллын үйлчилгээг тодорхой шимтгэлтэйгээр борлуулж байгаа хувь хүн буюу байгууллагыг 

жуулчлалын агент гэнэ. Мөн олон улсын жуулчлалын агентууд нь паспорт, виз авах, аяллын чек, аяллын даатгалаар хангах 

зэрэг аялалтай холбоотой техник үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг байна. Жуулчлалын агентууд нь жижиглэн худалдааны үүргийг 

буюу аяллын бүтээгдэхүүн зохилдуулагчид зах зээлд хүрэх ажлыг хангаж, мөн үйлчлүүлэгчид нь аяллын үйлчилгээг 

худалдан авах бололцоог бүрдүүлдэг.  

Тогтвортой аялал ( Sustainable tourism ) – Одоог хүртэл хадгалагдсан удийн засаг, байгаль, нийгэм, соёлын нөхцөлөө 

хадгалахад зохицолдуулан хөгжүүлэх аялал жуучлалын бодлогын чиглэл болно. Аялагчид, өөрсдийн үйл ажиллагаагаар 

тухайн газар нутагт ямар нэгэн онцгой өөрчлөлт оруулахгүй тул аялал жуулчлал эь удаан хугацаанд тогтвортой хөгжих 

бололцоотой гэж онолын хувьд үздэг. Гэхдээ бодит байдалд аялал жуулчлалаас үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байх 

аяллыг тогтвортой аялал гэж үзэх үндэслэлтэй.  



35 
 

Зорин очих газар ( Tourism Destination ) – Аялагчдыг татах, тэдний ихэнх цагаа өнгөрөөх үзэх газрууд, үйл ажиллагаа 

бүхий улс орон буюу бүс нутаг, хот, хөдөөгийн тодорхой газрыг олон улсын аялал жуулчлалд “зорин очих газар” гэж 

нэрлэнэ.  

Аялал жуулчлалын даатгал ( Travel insurance ) – Аялал жуулчлалын явцад гарч болох зарим арга хэмжээнүүдийн дүнг 

төлөхөөр даатгалын төлбөр авах гэрээг буюу аялал жуулчлалд зориулсан даатгалын төрлийг жуулчлалын даатгал гэж 

нэрлэнэ. Даатгалын төрлүүд болон дэлгэрэнгүй мэдээллийн Даатгал хэсэгт дэлгэрэнгүй танилцуулсан болно. 

 

Давагдашгүй хүчин зүйл ( Force majeure = Act of God ) – Давагдашгүй хүчин зүйл, түүний тухай заалтууд нь зөвхөн аялал 

жуулчлалын төдийгүй бусад бүхий л гэрээнд заавал тусгах нэг үндсэн нөхцөл байдаг. Аливаа улсуудын холбогдох хуулинд 

энэ нөхцөлийг хэрхэн тусгах талаар хуульчилсан байдаг. 

Бизнес аялал  (Business tourism) -  Аливаа хүн амралт, чөлөөт цагаараа бус харин өөрийн үүрэгт ажлын хүрээнд хурал, 

цуглаан, үзэсгэлэн, наадам, баяр ёслол зэрэг нийтийг хамарсан буюу зохион байгуулалттай арга хэмжээнд оролцох болон 

бусад албан ажлын томилолтоор аялан явахыг хэлдэг. Гэхдээ сүүлийн үед аливаа хүн бизнес үйл ажиллагааг аялал гэж үзэх 

хандлага зонхилж байна. Бизнес аялал нь дараахь хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:  

1. Хурал, зөвлөгөөн 

2. Үзэсгэлэн, яармаг худалдаа 

3. Урамшуулалт аялал 

4. Байгууллагын арга хэмжээ 

5. Албан аялал 

6. Арга хэмжээ, үйл явдал 

Одоогийн байдлаар бизнес аялал дэлхийн нийт аялал жуулчлалын 10 гаруй хувийг эзэлж байгаа ба энэ нь цаашид улам 

нэмэгдэх хандлагатай юм. Бизнес аялагч-жуулчин ердийн жуулчнаас дунджаар хоср дахин илүү оруулдаг болох нь 

судалгаагаар тогтоогдсон байдаг. Иймээс бизнес аяллын төрлүүдийг хөгжүүлэхэд дэлхийн олон улс, орнууд түүний дотроос 

хөгжиж байгаа эдийн засаг бүхий улсууд маш чухал ач холбогдол өгч байна.   

Бага хурал (Conference) - Асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэх, мэдээлэл хүргэх, зөвлөлдөх зорилгоор зохион байгуулдаг албан 

ёсны хурал, зөвлөлгөөнийг хэлдэг. Зарим тохиолдолд congress буюу эсвэл convention гэсэн үгнүүдтэй ижил агуулгатай болно.  

Их хурал / Худалдааны төв (Convention center) - Олон талын зориулалттай худалдааны иж бүрдэл байгууламж юм. Аялал 

жуулчлал, зочид буудал, үйлчилгээний дэлхийн болон олон улсын үзэсгэлэн, яармагуудыг гол төлөв ийм төвүүд зохион 
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байгуулдаг. Үзэсгэлэн-худалдааны төвүүд бүх төрлийн хурал, зөвлөлгөөнийг явуулах үйлчилгээтэй байхын зэрэгцээ зочид 

буудалтай байдаг. Эдгээр төвүүдийг Convention and Exhibition Centre гэж байс нэрлэдэг болно.  

Арга хэмжээ, үйл явдал (Event) - Ямар нэгэн баяр ёслолыг тэмдэглэх, маркетинг сурталчилгааны, боловсрол танин 

мэдэхүйн болон хамтран нэгдэх зорилгтой олон нийтийн цугларалтыг үйл явдал буюу арга хэмжээ гэж ойлгож болно. Арга 

хэмжээ нь төрөл, агуулга, хэмжээнээсээ шалтгаалан янз бүр байдаг.  

Үзэсгэлэн (Exhibition) - Борлуулагч ба худалдан авагчдыг нэг газар уулзуулах зорилгоор зохион байгуулдаг арга хэмжээг 

үзэсгэлэн гэнэ. Зах зээлийн байдлаар нь үзэсгэлэнг 1. Тодорхой салбар, мэргэжлийн үзэсгэлэн-худалдаа. 2. Худалдан 

авагчдыг татах зорилготой нийтийн үзэсгэллэн, эсвэл дээрхи хоёр төрлийг хослуулсан холимог үзэсгэлэн гэж ангилна.   

MICE=Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions  Бизнес аялагчдад зориулан аялал жуулчлалын салбарт хэрэглэгддэг 

Хурал (Meeting) , Урамшуулалт аялал (Incentive Travel), Их хурал (Conventions), Үзэсгэлэн (Exhibitions ) гэсэн үгнүүдийн 

товчилсон нэр болно.  
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