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№ Хийгдэх ажил Хугацаа Хүрэх үр дүн Хариуцах

эзэн
Байгууллагын дотоодод болон үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүрээндээ гэмт хэрэг 

гарч байгаа шалтгаан нөхцөлийг арилгах чиглэлээр:

1

Галын аюулаас хамгаалах төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд галын самбар, хамгаалах 
хэрэгсэл, хор, усны эх үүсвэр зэргийг боломжтой 
бүх газарт байрлуулах

2,3-р  
улирал

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх нөхцөл 
бүрдэж, гал гарсан үед ажиллах багаж, 
хэрэгслээр хангагдсан байх.

Галын туслах 
хүчний комисс

2

Байгууллагын гадна, доторх байдлыг харуулах 
хяналтын камер байрлуулж гадна орчны 
гэрэлтүүлгийг сайжруулах, Автомашинуудыг 
гражтай болгох талаар арга хэмжээ авах.

2-3 улирал, 
Жилдээ

Байгууллагын эд хөрөнгө халдлага, гэмт 
хэрэгт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх ажил 
хийгдэж, хамгаалалт сайжирсан байна.

Нягтлан 
бодогч, Нярав, 

Бүх албан 
хаагчид

3

Тэмдэглэлт бдяр, олон хоногийн амралт болон 
шаардлагатай үед байгууллага дээр 
хариуцлагатай жижүүр ажиллуулна.

Жилдээ
Гэмт хэрэг үйлдэх нөхцөл бүрдүүлэхгүй 
байх, гарч болох гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлсэн байна.

Хүний нөөц

4

Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор аймгийн малчид болон Малах отрын 
бүсэд өөр аймаг, сумаас ирсэн малчдад мэдээлэл 
хүргэх, ээмэгжүүлэлт, бүртгэлжүүлэлтийн ажпыг 
сурталчилах, туслах малчдын судалгааг гаргах 
зэрэг ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулах

Жилдээ

Малын хөдөлгөөнд хяналт тавих боломжтой 
болно,
Бүртгэлтэй мал хулгайлагдах эрсдэлээс 
хамгаалагдсан байна,
Малын хулгайгаас урьдчилан сэргийлэх 
сонор сэрэмж нэмэгдэж, хулгайд алдсан 
малын тоо буурсан байна.

МАААпба

Албан хаагчдыг гэмт хэрэгт холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор холбогдох



хууль тогтоомжийг мэдээлэх, сурталчлах талаар:

5

Гэмт хэрэгт холбогдох, үйлдэхээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор холбогдох хууль тогтоомжийг 
мэдээлэх, сурталчлах ажлыг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран 2-оос доошгүй сэдвээр 
сургалт зохион байгуулна.

2, 4-р 
улиралд

Апбан хаагчдад гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хууль болон холбогдолтой 
бусад хууль тогтоомжийн мэдээллийг 
хүргэсэн байна.

Сургалтын баг

6
Архи согтууруулах ундааны хэрэглээг багасгахад 
хамт олноороо оролцож, тамхины хяналтын тухай 
хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах

Жилдээ
Архи, тамхины хэрэглээг багасгаж хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажилласан байна.

Бүх албан 
хаагчид




