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Гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт 

 



 
 
 

• Хэлтсийн алба хаагчид 2019 оны 10 дугаар сарын 01-

ны өдрийн байдлаар иргэд байгууллагаас нийт 149 

гомдол мэдээлэл хүлээн авснаас гэмт хэргийн 

шинжтэй 50 өргөдөл гомдол, мэдээлэл зөрчлийн 

шинжтэй 50 гомдол мэдээлэл  хүлээн авч шалгасан 

байна.  
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нийт  гэмт хэргийн шинжтэй зөрчлийн шинжтэй 



Гомдол мэдээллийн урьд оны мөн 

үетэй харицуулвал  
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Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс 
татгалзах санал гаргасан 

харъяаллын дагуу 
шилжүүлсэн 

ШИЙДВЭРЛЭЛТ 
гэмт хэргийн шинжтэй  
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Үйлдэгдсэн хэргийг өнгөөр авч 
үзвэл:  

 
Хүний амь насыг болгоомжгүй хохироох -4 

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг-2  

Бусдын биед гэмтэл учруулах-4 

Хүний бэлгийн эрх чөлөө халдашгүй байдлын эсрэг гэмт 

хэрэг-4 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн 

ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг-1  

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх-2 

Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол болгоомжгүй учруулах -1 

 



4 

2 

4 4 

1 

2 

1 

Хүний амь насыг 
болгоомжгүй 

хохироох 

Өмчлөх эрхийн 
эсрэг гэмт хэрэг 

Бусдын биед 
гэмтэл учруулах 

Хүний бэлгийн 
эрх чөлөө 
халдашгүй 

байдлын эсрэг 
гэмт хэрэг 

Хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал, 

тээврийн 
хэрэгслийн 
ашиглалтын 

журмын эсрэг 
гэмт хэрэг 

Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл 

үйлдэх 

Хүний эрүүл 
мэндэд хүнд 

хохирол 
болгоомжгүй 

учруулах 

Хэргийн өнгө 



2019 оны 10 дугаар сарын байдлаар гэмт 

хэргийн улмаас учирсан хохирол 

Нас барсан-4 

Гэмтсэн хүн-21 

Эд хөрөнгөөр хохирсон-6 

 

Гэмт хэргийн улмаас иргэд аж ахуйн нэгж 
байгууллагад  94.200.000 төгрөгний хохирол 
учирсаныг 88.600.000 барагдуулж хохирол 
нөхөн төлөлт 89 %хувийг нь нөхөн төлүүлсэн 
байна. 
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Тус хэлтсийн хэмжээнд 2018 оны 10 дугаар 

сарын байдлаар гудамж талбайд үйлдэгдсэн 

гэмт хэрэг 13 бүртгэгдэж байсан бол 2019 

оны 10 дугаар сарын байдлаар 3 бүртэгдэж 

10 нэгжээр буюу 75 хувь буурсан үзүүлэлттэй 

байна.  
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Гудамж талбайд 
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Тус хэлтсийн хэмжээнд 2018 оны 10 дугаарын сарын 

байдлаар  согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 14 

бүртгэгдэж байсан бол 2019 оны дугаарын сарын 

байдлаар 14 бүртэгдэж  байна. 
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Зөрчлийн шийдвэрлэлт 

 



Торгуулсан хүн 

10248 

7792 

2018 оны 10 дугаар сарын 
байдлаар  

2019 оны 10 дугаар сарын 
байдлаар  



Торгууль /Бэлэн бусаар/ 
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Эрх хасагдсан 
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Саатуулагдсан иргэд 



ДҮГНЭЛТ  
• Гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй дуудлага 

мэдээлэл нэмэгдэх хандлагатай байна.  

• Насанд хүрээгүй хүүхдийн үйлдсэн гэмт хэрэг 

урьд оны мөн үед 2 бүртгэгдэж байсан бол энэ 

онд 0% боллоо.  

• Байгууллага, аж ахуй нэгжийн гадна, дотно гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлаа 

хангах чиглэлээр хяналтын камер байрлуулах.  

 

 



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА 


