


Дуу хуур, хөдөлмөр бүтээлийн өлгий нутаг, үзэсгэлэнт сайхан байгалиараа дэлхийд нэр нь танигдсан Дундговь аймаг 
маань хүн төрөлхтний түүхийн тайлагдашгүй оньсого мэт нууцлаг бүхнийг агуулсан унаган байгаль, түүх соёлын үл хөдлөх 
үнэт дурсгалын ховор нандин олдворуудын арвин баялагтай билээ. 

Дундговь нутгийнхан маань онгон дагшин байгаль, өргөн уудам нутаг, уужуу тайван, ухаалаг зочломтгой зангаараа 
алдаршсан ард түмэн. 

Бид олон түмнийхээ сонголт, итгэл найдварыг түшиглэж 
аймгийнхаа эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын байгууллагуудад 
өөрчлөлт шинэчлэлт,  их бүтээн байгуулалтуудыг хийх,  
мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах, давтан бэлтгэх, ахмад 
настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх халамжийн 
үйлчилгээг сайжруулах, үйлчилгээний ая тухтай орчин 
бүрдүүлэх зэргээр төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
дээшлүүлэн ажиллаж байна. 

Дундговьчууд бид угтан ирэх жилүүдэд ажлын байр 
нэмэгдүүлэх, нийгмийн салбаруудын үйл ажиллагааны чанар, 

үр дүнг сайжруулах, хувь хүний хөгжил, боловсрол, өрх гэр 
бүлийн амьдралыг дээшлүүлэх чиглэлээр ихийг хийж бүтээх 
эрч хүчээр дүүрэн байна. 

Дуу хуурын өлгий Дундговийг зорин ирэхэд тань өдрөөс 
өдөрт өнгөжин жавхаажиж, хөгжил дэвшил өөд тэмүүлсэн, 
амжилт бүтээл арвинтай ажилч хичээнгүй говьчууд Та бүхнийг 
угтан мэндчилэх болно. 

МЭНДЧИЛГЭЭ

Дундговь аймагт тавтай морилно уу



Дундговь аймаг нь 1941 онд Өмнөговь аймгаас 8 
сум, Дорноговь аймгаас 3 сум, Төв аймгаас 7 сум тус тус 
шилжүүлэн 18 сумтайгаар одоогийн Өлзийт сумын нутаг 
Ембүү дэрсэнэ ус гэдэг газар Шарангад аймаг нэртэйгээр 
байгуулагджээ. 1942 онд аймгийн нэрийг Дундговь хэмээн 
өөрчилж аймгийн төв одоогийн оршин байгаа Зоогийн 
Хар овооны энгэрт суурьшсан байна. 

Засаг захиргааны хувьд 15 сум, 66 багтай ба урд 
талаараа Өмнөговь, баруун талаараа Өвөрхангай, хойд 
талаараа Төв, зүүн талаараа Говьсүмбэр, Дорноговь 

аймгуудтай тус тус хиллэн оршдог.
 Улаанбаатар хотоос 280 км зайтай, 74,7 мянган ам 

км нутаг дэвсгэртэй. Нийт газар нутаг нь тал хээр говийн  
бүсэд багтдаг. Хүн амын дийлэнх хувийг халхчууд эзэлдэг. 
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 46 820 хүн ам, 14 863 
өрх, 13 458 хүүхэд багачууд амьдарч байна. 

Тэгш тал газрын хамгийн өндөр нь далайн түвшнээс 
дээш 1530 м, хамгийн нам нь 980 м, хамгийн өндөр 
Дэлгэрхангайн уул далайн түвшнээс дээш 1913 м өндөр 
өргөгдсөн байдаг.

ДуНДГовь айМаГ

Дундговь аймагт тавтай морилно уу





Дундговь аймгийн бүтээлч, хөдөлмөрч, оюунлаг ард 
иргэдийн дотроос Улсын баатар 4, Хөдөлмөрийн баатар 

17, Генерал 3, Ардын цолтон 10, Төрийн шагналт 7, 
гавъяат жүжигчин 31, бусад гавъяат цолтон 98, 

эрдэмтэн доктор 19, Улсын цолтой бөх 7, Улсын 
цолтой уяач 23, төрийн шагналт зохиолч 11 

гараад байна.

БИДНИй БахархаЛ





Дундговь аймаг нь 2019  оны эцсийн байдлаар 14.9 мянган өрхийн  
46.8 мянган хүн амтай, үүнээс иргэдийн 50.3 хувийг эрэгтэйчүүд, 
49,7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлдэг бөгөөд нийт хүн амын  29.7 хувь нь  
15 хүртэлх насны хүүхдүүд, 65.1 хувь нь 15-64 насныхан, 5.2 хувийг 
65-аас дээш насныхан байна. 
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Нийт ерөнхий 
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Ерөнхий боловсролын 19 сургуульд 8431 
хүүхэд, МСҮТ-д  442 суралцагч суралцаж, нийт 
748 багш, удирдах ажилтан ажиллаж байна. 
Бүх сумдын сургууль дотуур байраар хангагдаж 
нийт 965 хүүхэд хамруулж байна. 
Аймгийн 22 цэцэрлэгт 98 үндсэн бүлгийн 
сургалтанд 3366 хүүхэд хамрагдаж  143 багш, 
эрхлэгч ажилладаг. 

Аймгийн төв номын сан, аймгийн музей, Төв 
халхын дуулалт жүжгийн театр, “Тэнгэрийн 
тэмдэг” хүүхдийн театр, сум бүрт  соёлын 
төв нийт 18 соёл, урлагийн байгууллагад 192 
соёл урлагийн ажилтан, уран бүтээлчид үйл 
ажиллагаа явуулж, соёл урлагийг хөгжүүлэх 
бодлого, зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлж 
байна. 

БоЛовсроЛ, соёЛ урЛаГ



Манай аймагт эмнэлгийн орчин үеийн оношлогоо, 
эмчилгээний багаж, төхөөрөмжүүд нэвтэрч эрүүл мэндийн 
төрийн болон хувийн хэвшлийн 72  байгууллагад нийт 709 
эмч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн, албан хаагч эрүүл 
мэндийн үйлчилгээг хүргэж байна.
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ЭрүүЛ МЭНД

3366 192



663 8 15 220 27
Нийт аж ахуйн нэгж Уул уурхай олборлолт Барилга Худалдаа Зочид буудал

ДЭД БүтЭц
Аймгийн хэмжээнд  139 төсөвт байгууллага, 87 төрийн бус байгууллага, 10 олон нийтийн байгууллага, 
663 ААН үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас уул, уурхай олборлолтын чиглэлээр 8, барилгын 
чиглэлээр 15, худалдааны чиглэлээр 220, тээвэр агуулахын чиглэлээр 18, зочид буудлын чиглэлээр  
27 аж ахуйн нэгж  үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Аймгийн төв болон бүх сумын төв эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдоод байна.  

Дундговь аймгийн бүх сум суурин 1-5 хүртэлх хөдөлгөөнт холбоогоор хангагдсанаас 
Мобиком, Юнител  15, Скайтел 12, Жи Мобайл 11, суманд нэвтэрч, 15 сум шилэн 
кабельд холбогдсон.  Мөн ХААН банк, төрийн сангийн дотоод сүлжээгээр 15 
сум холбогдоод байна.



ууЛ уурхай

Хүрэн нүүрсний 
нөөцийн

32.3%

Гөлтгөний 
нөөцийн

58.0%

Эрдэс будгийн 
нөөцийн

 53.4%

Дундговь 
аймгийн нутаг дэвсгэрт 

чулуун болон хүрэн нүүрс, хайлуур жонш, 
гөлтгөнө, өнгөт, ховор, хар металл, шатдаг 
занар, алт, уран, давс, эрдэс будаг, барилгын 
материалын зэрэг 33 нэр төрлийн ашигт 
малтмалын 91 орд, 151 илэрц тогтоогдсон 
байна. 

Улсын хэмжээнд судлагдсан хүрэн 
нүүрсний нөөцийн 58.0 хувь, гөлтгөний 32.3 
хувь, эрдэс будгийн 53.4 хувь нь манай 
аймагт байна.

Манай 
аймагт нөөц нь 

тогтоогдсон Сайнцагаан 
сумын Тэвшийнговь, Баянжаргалан 

сумын Хөөт, Их улаан нуур, Өвдөг худаг, 
Гурвансайхан сумын Үнст, Эрдэнэдалай сумын 
Цагаан-Овоогийн зэрэг чулуун болон хүрэн 
нүүрсний, Баянжаргалан сумын Хавирга, Их 
бичигт, Хөх дэл, Сүүл өндөр, Хөх тээг, Бумбат, 
Гурвансайхан сумын Билгэх уул, мөн Өлзийт, 
Говь-Угтаал сумдын нутаг дахь жонш, Хараат, 
Төмөртэйн төмөр-цайр, Баянжаргалан сумын 
Хараат, Эрээний төмөр, Баянжаргалан, 
Цагаандэлгэр сумын Шар шороот, Булаг, 
Хөөтийн эрдэс будаг болон Мандалговь орчмын 
барилгын материалын орд газрууд нь нөөц 
сайтай юм.

Дэлгэрхангай сумын Ширээ уулын гөлтгөний 
орд, Өлзийт сумын Буянтын ураны орд, 
Өндөршил сумын Өвдөг худгийн нүүрсний орд, 
Баянжаргалан сумын Хөөт, Сайнцагаан сумын 
Тэвшийн говийн нүүрсний ордууд нь стратегийн 
ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод 
хамаардаг юм. 

Одоогоор тус аймагт ашигт малтмалын 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 13 сумын нутагт 
95, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 15 сумын нутагт 
136, нийт 231 тусгай зөвшөөрөл байгаа бөгөөд 
эдгээрийн талбайн хэмжээ 1,004.5 мянган га 
буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 13,4 хувийг эзэлж 
байна.



“Эртний түүхэнд мөртэй үзэсгэлэнт Дундговьд зочлоорой” аялал жуулчлалын 
маршрут гарснаар жилээс жилд жуулчдын тоо нэмэгдэж  өнөөдрийн байдлаар 
14 жуулчны бааз үйл ажиллагаа явуулж байна.

Монгол айргийн гайхамшиг арга хэмжээг аялал жуулчлалын баазуудаа 
түшиглэн 2004 оноос эхлэн жил бүр зохион байгуулдаг болсон нь гадаад 
дотоодын жуулчид өргөнөөр сонирхдог арга хэмжээ боллоо.

Байгалийн үзэсгэлэнт тогтоц бүхий Их газрын чулууны ууланд байгалийн 
задгай театр, зууны манлай уртын дууч Н.Норовбанзадын хөшөө цогцолборыг 
байгуулан соёл урлагийн арга хэмжээг явуулдаг болсон нь жуулчдыг татдаг 
газрын нэг болоод байна.

аяЛаЛ жууЛЧЛаЛ



түүх, соёЛыН ДурсГаЛ
Өвөг дээдсийн минь ахуй амьдралын хэв маягийг илтгэх 
дурсгалаас шаазан хотын туурь, Ярх уулын хуучин 
чулуун зэвсгийн үеийн бууц суурин, дархны газар, хүрэл 
зэвсэг үйлдвэрлэлийн газар нь онцлог юм. 

Эдгээрийн зэрэгцээ буган чулуун хөшөөнүүд, Өлзийт 
сумын дэл уулын хадны зураг, Замбага хайрхан 
уулын хүннүгийн үеийн булш, дөрвөлжин булш, 
хиргисүүрийн дурсгалууд, эртний бэхлэлт 
цайз хэрэм болон Дэлгэрцогт Чойрын хийд, 
Эрдэнэдалай сумын Сангийн 
далай хийдийн цогчин дуган 
зэрэг олон  

мянган жилийн өмнөх хүмүүсийн аж амьдралын 
өв соёлыг илтгэх түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт 
зүйлсээр нэн арвин.

Тус аймгийн түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг 
1998 оны 235-р тогтоолын хавсралтаар 5 га 

газрыг улсын хамгаалалтанд, 
аймгийн Иргэдийн хурлын 

тогтоолоо 16 га газрыг 
аймгийн хамгаалалтанд 

авсан байна. 



БайГаЛИйН үзЭсГЭЛЭНт 
ГазрууД
Эртний далайн ёроолын үлдэц бүхий Цагаан суварга, 
Моринтолгойн цав, Өөш манхан зэрэг өвөрмөц 
тогтоцтой байгалийн шавар цав элсэн манхан, Их 
газрын чулуу, Бага газрын чулуу зэрэг боржин чулуун 
уул, заг, хайлаасан төгөл, Олдох, Гурвантөгрөг, 
Эргэнэг, Хаяа, Нэмнээ, Номгон, Хайрхан, Загийн ус 
зэрэг үзэсгэлэнт газруудтай.  



зЭрЛЭГ аН аМьтаН
Хар сүүлт, цагаан зээр, тарвага, үнэг, хярс, шилүүс, мануул, 
дорго, чоно, туулай болон дэлхийд ховордсон аргаль, янгир 
зэрэг ан амьтан, хун, тогоруу, тоодог, ногтруу, ятуу, бүргэд, 
шонхор зэрэг жигүүртэн шувуудтай.

урГаМаЛ
Тус аймгийн нутагт хайлаас, заг, яргай, 
буйлс, сухай мэтийн тодлог ургамлаас гадна 
таана, хөмөл, дэрс, агь, хялгана, багалуур, 
бударгана, хазаар өвс, шаваг, хиаг, ерхөг, 
нохойн хошуу, чихэр өвс, гоёо, цулхир, 
морин шарилж зэрэг малын тэжээлийн 
болон эмийн ургамал ургадаг.



Монгол улс, Дундговь аймаг, Мандалговь хот • Утас: 70592494 • Факс:79592494
И-майл: info@dundgobi.gov.mn • Вэб хуудас: www.dundgovi.gov.mи


