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1. 

Тус цагдаагийн газрын даргад 2018 онд байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага болон алба хаагчдаас 178 өргөдөл, гомдлыг гаргасан 
байна. Алба хаагчдаас 62алба хаагч захиргааны чөлөө хүссэнийг 2-5 хоногийн чөлөөг ээлжийн амралтаас тооцож олгосон. Цэргийн 
байнгын тэтгэвэрт гарах,  нэг удаагийн тэтгэмж авах хүсэлт гаргасан 26 алба хаагчийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 2018 
онд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага болон алба хаагчдаас 178 өргөдөл гомдол ирүүлснийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн 
ба  үүнээс 41 буюу 24.5 хувь нь ажилд орох, суралцахыг, 9 буюу 5.0 хувь нь ажилд дахин орох, 13 буюу 7.3 хувь нь шилжин ажиллах, 62 
буюу 34.8 хувь захиргааны чөлөө хүссэн, 26 буюу 14.6 хувь нь орон сууц, тэтгэвэр, тэтгэмж хүссэн, Мөн 11 нь Цагдаагийн газрын үйл 
ажиллагаа болон цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой  11-11 төвөөс 1 буюу 0.5 хувь, Хууль зүй дотоод хэргийн яаманд 1 буюу 0.5 хувь, 
Цагдаагийн Ерөнхий Газарт хандсан 7 буюу 3.9 хувь, Цагдаагийн газрын даргад хандсан 2 буюу 1.0 хувь өргөдөл гомдол гаргасанд тухай 
бүрт нь албаны шалгалтыг хийж шийдвэрлэж хариуг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, иргэнд мэдэгдэж ажилласан. Иргэдээс 
байгууллага, албан хаагчдад хандаж тавьсан хүсэлт, саналыг хүлээн авсан ажилтан өөрөө хариуцан бусад төрийн байгууллага, 
ажилтантай цахим шуудангаар хууль тогтоомжийн дагуу харилцаж хариу авч, хүсэлт гаргасан иргэнд үйлчилж ажилласан байна. 
Өргөдлийн мэдээг сар бүрийн 25-ны өдрөөр тасалбар болгож Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын хэлтэст 
хүргүүлж хэвшсэн. Энэ хугацаанд тус цагдаагийн газрын алба хаагч нарын үйл ажиллагаатай холбогдуулж иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас 6 өргөдөл, гомдол, мэдээлэл ирүүлсний дагуу албаны шалгалтыг явуулсан. Үүнд: Цагааннуур сумын иргэн  П.Баярхүүгээс 
хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Г.Хуншагай нь миний гомдлыг шалгаж шийдвэрлээгүй гэсэн гомдлыг хүлээн авч албаны шалгалтыг 
хийж алба хаагчийн буруутай үйл ажиллагаа нотлогдсон тул албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар  20 хувь бууруулах сахилгын 
шийтгэл оногдуулсан. Цэцэрлэг сумын Засаг даргын тамгын газраас хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Хадхүрэлийн Хишигдаваа нь ажил 
хийхгүй байна гэсэн албан бичгийн дагуу албаны шалгалтыг хийж алба хаагчийн буруутай үйл ажиллагаа нь тогтоогдсон тул албан 
тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувь бууруулах сахилгын арга хэмжээ авч ажил сайжруулах  нэг сарын хугацаатай үүрэг өгсөн. 
Цагдаагийн ерөнхий газарт иргэн Т.Баянбат нь Цагааннуур сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч Цэрэндоржийн Бадрах, 
Тосонцэнгэл сумын Замын цагдаагийн зохицуулагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Болдын Түмэнбат нар миний гомдлыг шалгаж 
шийдвэрлэээгүй гэсэн гомдол ирүүлсэнд албаны шалгалтыг хийхэд  тухайн гомдолд  аймгийн прокурорын газраас ирүүлсэн шаардлагад  
дурьдагдсан асуудалд албаны шалгалт хийж  тухайн алба хаагчдын буруутай үйл ажиллагаа тогтоогдсон тул хэсгийн төлөөлөгч, 
цагдаагийн хошууч Цэрэндоржийн Бадрахын албан тушаалын цалинг 1 сарын хугацаагаар 20 хувь, Замын цагдаагийн зохицуулагч, 
цагдаагийн ахлах дэслэгч Болдын Түмэнбатын албан тушаалын цалинг 1 сарын хугацаагаар  10 хувь бууруулах сахилгын шийтгэлийг тус 
тус ногдуулж гомдол гаргагч нарт хариуг хүргүүлсэн. Цагдаагийн ахлах дэслэгч О.Батбаяр, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Уртбаяр нарт 
холбогдуулж гаргасан гомдол мэдээлэл үндэслэлгүй болох нь тогтоогдсон тул гомдол гаргагч нарт хариуг өгч ажилласан. Хэрэг бүртгэх 
тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Н.Ганзоригтой холбогдуулж гаргасан гомдолд албаны шалгалтыг явуулж байна.  Рэнчинлхүмбэ 
сум хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Ч.Энхбат, хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Ч.Мөнх-Очир нарт холбогдуулсан Рэнчинлхүмбэ 
сумын иргэн Х.Мөнх-Эрдэнээс н   Цагдаагийн ерөнхий газрын 126 дугаарын утсаар гаргасан  гомдолд албаны шалгалтыг хийж алба 
хаагчийн гэм буруутай үйл ажиллагаа тогтоогдоогүй тул албаны шалгалтын дүнг танилцуулгаар Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн. 
Энэ хугацаанд 126 дугаарын утсанд алба хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол мэдээлэл ирээгүй болно. 
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Одоогоор тус цагдаагийн газарт Мөрдөгч 1, Цагаан-Уул сум дахь хэсгийн төлөөлөгч 1, Цагаан-Үүр сум дахь хэсгийн төлөөлөгч 
1,   Эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны дарга-эмч 1 бүгд 4 ажлын сул байр байна. Ажил хавсарч гүйцэтгэж байгаа алба хаагч байхгүй.  
 
 

 
Эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч А.Баянмөнх, Эргүүлийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Д.Баярсайхан, цагдаагийн ахлагч 

Д.Отгонхуяг, Сэтгэл зүйч, цагдаагийн дэслэгч Ё.Шижиртуяа, Эрүүлжүүлэх, баривчлах байрын эмч, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Д.Дашпүрэв, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Мягмардорж, цагдаагийн ахлах дэслэгч Э.Пүрэвжаргал, Чандмань-Өндөр сумын хэсгийн 
цагдаа, цагдаагийн ахлагч Л.Батпүрэв, Тосонцэнгэл сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Л.Тод-Эрдэнэ, Ахлах нягтлан 
бодогч, цагдаагийн ахмад Б.Энхчимэг  нарын 10 алба хаагч суралцаж байна.  

 
 
 

Гэмт этгээд тогтоогдоогүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн гэмт хэрэг бүрийг илрүүлэх, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүх, 
прокурорын шатнаас оргон зайлсхийсэн сэжигтэн, яллагдагчийг эрэн сурвалжилж олж тогтоох чиглэлээр улсын хэмжээнд зохион 
байгуулагдсан “Сар шинэ 2019” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хамт олноо тэргүүлж ажилласан Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн 
газрын Хэрэг бүртгэх тасгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн ахмад Нарангэрэлийн Ганзоригийг Цагдаагийн Ерөнхий Газрын “Цагдаагийн 
гавъяа” тэмдэгээр шагналаа.  


