
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ш.Эгшиг 

МУИС 

ТОРГОНЫ ЗАМ БА ЦАЙНЫ ЗАМЫН КОНЦЕПЦИЙГ 

НЭГТГЭСЭН НҮҮДЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН 

БРЭНД БҮТЭЭГДЭХҮҮН БИЙ БОЛГОХ НЬ  

 



Монголын нутгаар дайрсан 

Цайны замын зураг 



Монголчуудын  цайны соёл бол 

нүүдэлчдийн их өвийн нэг мөн 



Монгол Улсын гол тэнхлэгийн 

Цайны замын өртөөнүүд 



Цайны замын орчин үеийн 

хөгжил 

 Түмэн газрын Цайны зам ба “Нэг бүс нэг зам” үзэл 
баримтлал 

 Аугаа их Цайны зам ба Транс-Евроазийн хөгжлийн  
коридор 

 Цайны замын аялал жуулчлалын цогц хөтөлбөр ба 
Монгол Улсын эдийн засгийн бодлогын концепцтэй 
уялдуулах санаачлагууд 

    

 

 Цайны замын олон улсын холбоо 

 



Цайны замын аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх замын 

зураглал  

I шат    

Монголын “Цайны зам”-ын  нүүдлийн аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр 

 II шат 

“Цайны зам”-ын нүүдлийн аялал жуулчлалыг 

хөрш орнуудын ба олон улсын аялал 

жуулчлалын маршруттай холбох хөтөлбөр 



Цайны замын нүүдлийн 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

I шат  

 Хугацаа: 2 жил 

 Цайны замын түүхэн өртөөг олж тогтоох 

 Цайны зам дагуухь өртөөнүүдээс орчин үеийн дэд бүтцийн болон аялал 
жуулчлалын дээр өгүүлсэн аялал жуулчлалын үндсэн хэсгүүдэд 
ашиглаж болох өртөөг олж тогтоон, Цайны замын нэг загвартай орчин 
үеийн өртөөнүүдийг байгуулж уялдуулан холбох 

 Цайны замын аялал жуулчлалыг эрхлэх аяллын мэргэшсэн 
мэргэжилтэнг сургаж бэлтгэх, хөтөч нарыг сургах 

 Аяллын бүтээгдэхүүнийг бусад аялал жуулчлалын концепц, зам 
маршруттай холбох төлөвлөлт зураглалыг тогтоох 

 Бүтээгдэхүүний маркетинг хийж, зах зээлд гаргах  

 

 



Цайны замын аялал жуулчлалын 

мэдээллийн төвүүд байгуулах 



Цайны замын нүүдлийн 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

II шат (5-10 жил) 

    Улс хоорондын: 

 ОХУ-ын Аугаа Их Цайны зам ба хил орчмын аялал жуулчлалын 
бүтээгдэхүүн 

 БНХАУ-ын Түмэн Газрын Цайны зам 

 Бүс нутгийн: 

 Орхоны хөндийн Соёлын Өвт газрын аялал жуулчлал 

 Алтайн Уулсын соёлын өвт газрын аялал жуулчлал 

 Хянганы уулсын хүрээний Хөлөн Буйрын аялал жуулчлалын гурвалжин 

Дэлхийн хэмжээний: 

 НҮБ-ын  ДАЖБ-ын  төсөл хөтөлбөрүүд 

 Олон Улсын Торгоны замын аялал жуулчлал зэрэгтэй уялдуулан хөгжүүлнэ. 

 



Торгоны зам ба Цайны замын 

концепцийг  нэгтгэн хөгжүүлэх 

боломж 



 

 

 

 

Анхаарсанд баярлалаа! 

 


