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Ногоон бүтээгдэхүүн, ногоон 
үйлчилгээ бидний зорилт

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал Монголын аялал жуулчлалын салбарт хэрхэн 
хэрэгжиж буй талаар үүсэн байгуулагдаад 25 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна 
Цолмон Трэвел ХХК –ийн туршлага дээр үндэслэн товчхон ярилцахуй

Аялал жуулчлалын салбар нь ногоон хөгжил, ногоон экспортын тэргүүлэх салбар мөн 

Учир нь аялал жуулчлал :
* Байгаль орчныг, газар шороогоо шууд хөнддөггүй, харин ч байгалиа байгаагаар нь 
харуулсны төлөө валют оруулж ирдэг
* Монгол Улсаа, ёс заншлаа, түүх дурсгалаа, Монголчуудаа дэлхий дахинд таниулж 
харуулж байдаг 
* Монголчуудынхаа мэлмийг нээлгэж дэлхий дахинд аялуулж бусад орон бусад ард түмний 
амьдрал ахуй, соёл хөгжилтэй танилцуулж байдаг 

TSOLMON  TRAVEL “Save the wild nature and the nomadic 
culture”



Ногоон буюу Эко аялал 

Явган аялал, уулын аялал

Морин аялал

Уулын дугуйн аялал

Хаданд авирах

Шувуу ажиглах

Ургамал ажиглах



Ногоон жуулчны бааз - БҮҮВЭЙТ 

Цолмон Трэвел ХХК-ийн Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-т 
байрладаг Бүүвэйт жуулчны баазаа бид жишиг -
ЭКО Бааз болгох урт болон богино хугацааны 
хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлснээр нилээд 
амжилт олж 

2010 онд “Оны байгальд ээлтэй жуулчны бааз ”
2011 онд 5 навч бүхий “Ногоон жуулчны бааз ”
2014 онд Монголын анхны “Ногоон буудал” шошго 
авсан



ЭКО бүтээгдэхүүн

2007 оноос экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх зорилт тавьж үйл ажиллагаандаа
нэвтрүүлж эхэлсэн. Туслах аж ахуйдаа төрөл бүрийн жимс, бүх төрлийн хүнсний нарийн
ногоонууд тариалж жуулчны баазуудын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлсэн нь жуулчны баазын нэг
гол үйлчилгээ болох хоолны нэр төрлийг олшруулах, монголын үржил шимт хөрсөнд

ургуулсан
экологийн эрүүл хүнсээр хангахад өндөр амжилт олж нийт үйлчлүүлэгчдийн талархлыг маш их
хүлээх болсон.

Энэ ажлын хүрээнд нийт ажилчдаа төмс хүнсний ногоо болон цэцэг мод тарьж ургуулж,
арчилж

сургасан нь тэдний ахуй амьдралд ч үр дүнгээ өгч байна



Эко бүтээгдэхүүн

Жуулчны баазын хүнсэнд хэрэглэж буй өөрсдийн тарьж ургуулсан органик 
бүтээгдэхүүн - жимс, хүнсний ногоо



Эко бүтээгдэхүүн

- Өвлийн улиралд нийт хүнсний 30-аас дээш 
хувь
- Зуны улиралд 80 хувийг компанийн туслах 
аж ахуйд тариалсан хүнсний ногоо болон 
жимс эзэлж байна



Эрчим хүч хэмнэлт, хог хаягдлыг бууруулах

Байгаль орчноо хамгаалах, экологийн тэнцвэрт 
байдлыг хангах чиглэлээр байнгын анхаарал 
тавьж 

- Баазын хэрэглээний халуун усны асуудлыг 
нарны эрчим хүчээр бүрэн шийдвэрлэж

- Ус,  эрчим хүч хэмнэх болон

- хог хаягдлыг ангилж хоёрдогч түүхий эдэд 
нийлүүлэх арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлж 
байна 



2015 онд хаягдал бохир усыг цэвэрлэж саарал ус
гаргах Vortex маркийн төхөөрөмж суурилуулсан
нь Монголдоо анхных болж байна. Энэ
төхөөрөмж нь
-Бохирын усыг 98,9% хүртэл цэвэршүүлдэг
-Монгол улсын стандартаас 10-40 дахин илүү 
сайн цэвэршүүлнэ
-Дахин боловсруулагдах цэвэр полиетиленээр 
хийгдсэн.
-Цахилгааны хэрэглээ жилд 8000₮
-Лагийн гарц туйлын бага
-Дуу чимээгүй, элдэв үнэргүй
-EN 12566-3 стандартад нийцсэн

Цэвэршүүлсэн саарал усаа мод бут услахад 
хэрэглэж байна

Бохир усыг цэвэршүүлэх технологи

Бүх ариун цэврийн байгууламжуудыг ус хэмнэлттэй 
байхаар тохируулсан.
Худаг болон цэвэр усны ерөнхий нөөц саванд 
автомат  мэдрэгч болон хөвөгч суурилуулсан.



Жил бүр 1000 мод бут сөөг аян

Баазын ашиглалтын болон хамгаалалтын
талбайг ойжуулах зорилгоор “Жил бүр 1000
мод бут сөөг” тарих хөдөлгөөнийг 2016
оноос эхлэн өрнүүлж эхэлсэн.

Энэ ажлын хүрээнд Хан Хэнтийн дархан
цаазат газар, түүний дотор Горхи-
Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын
ургамлын аймгийг нарийвчлан судалж,
улмаар нэн ховор болон ховордож буй
ургамлыг хамгаалах, нөхөн үржүүлэх, танин
мэдүүлэх зорилгоор бага хэмжээний
“Ботаник гарден” буюу цэцэрлэг
байгуулахаар зорьж байна.



Жил бүр 1000 мод бут сөөг аян

Аяны хүрээнд 2016 онд 300 гаруй мод бут 
тарьж эхэлсэн бол 2017 оны эхээр 530 мод бут 
тариад байна.



Орон нутгийн иргэдтэй хамтын ажиллагаа

Сүү, цагаан идээ Морь, тэмээ унуулах

Байгаль орчны чиглэлийн яам, газрууд, орон нутгийн байгууллагууд, 
төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжин хамтарч ажилладаг
Жил бүрийн 5-р сард ажилчиддаа байгаль хамгаалал, байгальд ээлтэй 
үйлчилгээ үзүүлэх мэдлэг олгох сургалт явуулдаг
Баазын гэрүүдэд жуулчдад зориулан “Ногоон аялал жуулчлал”,  “Ногоон 
буудал”-ын талаар хэвлэмэл материал байрлуулсан



2014 оноос  ажилчдаа орон 
сууцтай болгох хөтөлбөр 
боловсруулж 2015-16 онд 
13 ажилтнаа шинэ орон 
сууцанд оруулсан. 

Тогтвортой боловсон хүчин- тогтвортой хөгжил 

Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны эрсдэлүүд 
гадаад, дотоод олон хүчин зүйлүүдээс хамааралтай
Үүний дотор дотоод хүчин зүйл, ялангуяа улирлын 
чанартай үйл ажиллагаа, түүнээс үүдэх боловсон 
хүчин, хүний нөөцийн асуудал

- Боловсон хүчний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, 
сургах

- Тогтвортой ажиллуулах, ажлын байрыг хадгалах
- Нийгмийн халамжийн асуудлуудыг өөрсдийн нөөц 
бололцоогоор шийдвэрлэдэг

- Оюутны тэтгэлэг
- Хандив



Аялал жуулчлал
Өнөөдөр Монголын аялал жуулчлал 100 хувь хувийн хэвшлийн нуруун дээр үүрэгдэн явж байгаа. 

Хэдий энэ мэт хувийн компаниуд дор дороо өөрсдийн чадлаар Монголын экспортыг нэмэгдүүлэх, 
ногоон үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийг хичээж буй ч хувийн хэвшлийнхэн дангаар шийдэх 
боломжгүй асуудал олон байгаа.

Өнгөрсөн 4-р сард хийсэн “Монголын аялал жуулчлалын салбарын бизнес эрхлэгчдийн чуулган”-
аараа бид өнөөгийн үйл ажиллагаандаа дүгнэлт хийж, оршин буй асуудлыг судалж чиглэл 
чиглэлээр нухацтай хэлэлцэж, “МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН НЭГДСЭН САНАЛ ДҮГНЭЛТ, БОДЛОГО” баримт 
бичиг гаргасан.

Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж  Монголд ирэх жуулчдын тоо, улмаар валютын урсгалыг 
нэмэгдүүлэх , жуулчны үйлчилгээний байгууллага, хүний нөөц, аюулгүй ажиллагааны болон 
хамтын ажиллагааны зэрэг чиглэлүүдээр хийх зүйл олон байгаагийн дотор

• Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, мэргэжлийн тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг үндэсний
компаниудаа дэмжих, 

• Тусгай хамгаалалттай газар нутагт үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг төлөвлөлтгүй, 
замбараагүй олгосноор үйлчилгээний чанарыг доголдуулах, улмаар тухайн нутгийн даац 
хэтрүүлж байгальдаа сөрөг нөлөө үзүүлэх явдлыг зогсоох

• Монголд ирсэн жуулчдаа сэтгэл ханамжгүй буцаах, цаашлаад гадаадынхан /БНСУ, БНХАУ, 
Франц зэрэг орны/ Монголд дур зоргоороо авирлаж, бидний баялагийг маш бага мөнгөөр 
үзүүлээд Монголд үлдэх валютын эх үүсвэрийг авч гарч байгаа зэрэг  асуудлуудыг шийвэрлэх 
талаар Төр засан бодлого төлөвлөгөөндөө тусган ажиллахыг уриалж байна



Òà ººðèéí ãóòëûí ìºðººñ ººð þóã 
ч á¿¿ ¿ëäýýãýýðýé !

Манай уриа


