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Нэг. Иргэний зөвлөлийн талаар 

 

 Увс аймгийн хэмжээнд Иргэний зөвлөл байгуулах ажлыг аймгийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргатай хамтран зохион байгуулж, шаардлагатай дэмжлэг 

туслалцааг тус Цагдаагийн газраас зохион байгуулж ажиллаж байсан бөгөөд аймгийн 

ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2014.08.14-ний өдрийн А/130 тоот тогтоолоор нутаг дэвсгэр 

хариуцсан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих үүрэг 

бүхий “Иргэний зөвлөл”-ийг 7 гишүүний орон тоотойгоор байгуулсан. 

 Иргэний зөвлөл дараах бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан. 

 

ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТОВЧ АНКЕТ 

 

 Иргэний зөвлөлийн дарга 

 

1. Халиудай овгийн Нямаагийн Гэжээ  1951.06.14-нд Увс аймгийн Тэс суманд 

төрсөн. Эрэгтэй, баяд, 63 настай, боловсрол дээд, мэргэжил малын их эмч, ам бүл-3, 2 

хүүхдийн хамт амьдардаг. Н.Гэжээ нь мал эмнэлгийн салбарын эрхлэгч эмч, аймгийн 

мал эмнэлгийн газарт малын их эмч, халдвартын их эмч, аймгийн АДХГ захиргаанд 

зохион байгуулагч, зохион зааварлах хэлтсийн дарга, ХХАА-н хэлтсийн дарга, аймгийн 

ЗДТГ-т хүний нөөцийн мэргэжилтэн, Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга зэрэг 

ажил алба эрхэлж байсан. Одоо тэтгэвэрт Улаангом сумын 3 дугаар багт оршин сууж 

байгаа.  

  

 Иргэний зөвлөлийн гишүүд 

 

2. Сайндайгийн Гантөмөр 1974.12.07-нд Увс аймгийн Улаангом суманд төрсөн. 

40 настай, эрэгтэй, боловсрол тусгай дунд, зоотехникч мэргэжилтэй,  Улаангом сумын 2 

дугаар багийн ИНХ-н даргаар ажиллаж байсан. Ам бүл-6 эхнэр 4 хүүхдийн хамтаар 

Улаангом сум 2 дугаар багт оршин суудаг. 

 

3. Борлууд овгийн Жөндгөөний Мягмар 1959.04.19-нд Увс аймгийн Тэс суманд 

төрсөн. Боловсрол дээд, мэргэжил багш, Ам бүл-4 эхнэр хүүхдийн хамтаар Нисэхийн 1-1 

тоотод оршин суудаг.1981-1989 оны хооронд цэрэгжилтийн багшаар ажиллаж байсан. 

2004 оноос хувиараа бизнес эрхлэн амьдарч байна. 

 

4. Харнууд овгийн Сайжрахын Чулуунбаатар 1954.03.16-нд Увс аймгийн 

Малчин суманд төрсөн. Боловсрол дээд, мэргэжил гал техникч. Тээврийн байгууллага, 

Онцгой байдлын хэлтэст жолооч болон даргаар тус тус ажиллаж байсан. Одоо тэтгэвэрт 

Улаангом сум 10 дугаар баг Зүүн тойруу 8 айлын орон сууцны 6 тоотод оршин суудаг. 



 

5. Цагаагчууд овогтой Таяын Пүрэвцэрэн. 1951.06.10-нд Увс аймгийн Тэс 

суманд төрсөн. Боловсрол дээд, мэргэжил хуульч, 1973-1976 онд цэргийн алба хаасан. 

Аймгийн прокурорын газарт хэсгийн прокурор, хяналтын туслах прокурор, ШШБ албаны 

дарга, төвлөрсөн хорих ангийн дэд дарга, ахлах төлөөлөгч зэрэг ажил эрхэлж байсан. 

Одоо тэтгэвэрт Улаангом сумын 7 дугаар баг 20-25 тоотод оршин суудаг. 

 

6. Борлууд овгийн Жигдэнгомбын Дариймаа. 1984.10.31-нд Увс аймгийн Сагил 

суманд төрсөн. Боловсрол дээд, мэргэжил монгол хэл уран зохиолын багш, ам бүл 2 

нөхрийн хамт Улаангом сум 6 дугаар баг 8-12 тоотод оршин суудаг. 2009-2010 онд 

хүүхэд залуучуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх төвд багш, 2010.05.15-с хувиараа 

хөдөлмөр эрхэлж байгаа. 

 

7. Хошууд овогтой Доноровын Отгонцэцэг. 1980.02.16-нд Увс аймгийн Тэс 

суманд төрсөн. Боловсрол дээд, мэргэжил ня-бо эдийн засагч, “БМ” ХХК-д ня-бо, “АН”-ын 

улс төрийн ажилтан, 2011 оноос Монре даатгал ХХК-ний Увс салбарын захирлаар 

ажиллаж байна. Улаангом сумын 3 дугаар баг 1 дүгээр 48 айл 3-32 тоотод оршин суудаг. 

 

 

 

УВС АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН 
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