№8.2.ХОРИХ АНГИЙН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:
Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..
Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам,
стандартын нэр, зүйл, заалт

Асуултууд

1

2

Хорих анги түүний бэлэн байдал

Шаардлага
хангаагүй

№

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо
Авсан
оноо

3

4

5

0

23

0

1 ХАХХБЯХТ-журмын 2.2

Өдөр тутмын шуурхай удирдлагаар
хангаж нэгтгэн зохион байгуулсан
ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлдэг.

0

2

2 ХАХХБЯХТ-журмын 2.4

Хорих ангийн байнгын хамгаалалтын
талаар гаргасан ангийн даргын
тушаалыг боловсруулж хэрэгжүүлдэг

0

1

0

2

0

2

0

5

0

2

3 ХАХХБЯХТ-журмын 2.5,2.6

4 ХАХХБЯХТ-журмын 2.13

5 ХАХХБЯХТ-журмын 2.17

6 ХАХХБЯХТ-журмын 2.14

Өндөржүүлсэн бэлэн байдал, хүч
нэмэгдүүлсэн
хамгаалалтанд
шилжих тушаалд асуудлуудыг бүрэн
тусгаж хэрэгжүүлдэг
Болзошгүй
ажиллагааны
үед
ажиллах
төлөвлөгөөтэй,
хэрэгжүүлдэг
Хорих ангийн гадна болон дотоод
хамгаалалттай
холбоотой
нууц
төлөвлөгөөтэй, хэрэгжүүлдэг
Эрэн сурвалжлах, мөрдөн хөөх
“Шуурхай бүлэг”- байгуулсан ангийн
даргын
тушаалыг
боловсруулж,
хэрэгжүүлдэг

Хуудас 1

7 ХАХХБЯХТ-журмын 4.3

8 ХАХХБЯХТ-журмын 5.4

9 ХАХХБЯХТ-журмын 5.8

Ангийн дарга хоногийн жижүүрийн
илтгэлтэй
биечлэн
танилцаж
үнэлэлт,
дүгнэлт
өгч,
үүрэг
даалгавраар тухай бүр нь хангадаг
Жижүүр хүлээлцэх албан тушаалтан
хоногийн жижүүрийн бүрэлдэхүүнийг
үүрэгжүүлдэг
Харуул хамгаалалтанд томилогдсон
албан хаагч нь байгалийн гамшиг,
гал түймэр, аваар осол, онцгой
учралын үед зохих төлөвлөгөө,
журмын дагуу ажиллах, обьектыг
учирч болзошгүй аюулаас хамгаалах
зохих бэлтгэлтэй ажилладаг

Ялтныг
хуяглан
хүргэх
техник
хэрэгслээр хангагдсан
Хорих
ангийн
хоногийн
жижүүрлэлтийн
томилгоо,
түүнд
11 ХАХХБЯХТ-журмын 6.2-17
тавигдах шаардлагуудыг хэрэгжүүлж
ажилладаг
Харуул хамгаалалт, зэвсэг, техникийн хангалт, хадгалалт,
хамгаалалт
Хорих анги нь шалган нэвтрүүлэх
хэсгийг байгуулж эргэн тойронд нь
“Анхаар
Хориотой
бүс”
гэсэн
12 ХАХХБЯХТ-журмын 3.3
сануулгыг Монгол, Орос, Хятад,
Англи хэлээр тод гаргацтай бичиж
байрлуулдаг
10 ХАХХБЯХТ-журмын 24.2

13 ХАХХБЯХТ-журмын 3.9.3

14 ХАХХБЯХТ-журмын 3.9.3

15 ХАХХБЯХТ-журмын 3.9.3

Цахилгаан
дохиолол
бүхий
сийрэгжүүлсэн
хөрстэй
бүсийг
хэрмэн буюу үндсэн хашааны дотор
талд хоёр метрээс доошгүй зайд 1.5аас доошгүй метрийн өндөртэйгээр
өргөст тороор байгуулах ба өргөст
торны мөр хоорондын зай 15-20 см
байх
бөгөөд
бүсийн
хөрсийг
сийрэгжүүлэн мөр шалгах бүс
болгодог
Чанга, онцгой дэглэмтэй хорих анги,
гяндангийн
цахилгаан
дохиолол
бүхий сийрэгжүүлсэн хөрстэй бүсийг
цахилгаан хүчдэл болон дохиоллын
систем, бусад техник хэрэгслээр
тоноглосон
Цахилгаан хүчдэл бүхий бүсийн
аюулгүй байдлыг хангах талаар арга
хэмжээ авч ажилладаг

Хуудас 2

0

1

0

1

0

3

0

3

0

1

0

117

0

3

0

5

0

5

0

2

0

16 ХАХХБЯХТ-журмын 3.2

Чанга, онцгой дэглэмийн хорих анги
нь амьдралын болон үйлдвэрлэлийн
бүсээс 1500-2000 метр зайд 2 метр
өндөртэй
торлосон
хашаагаар
тусгаарласан хориотой бүстэй

0

5

17 ХАХХБЯХТ-журмын 3.2

Жирийн дэглэмтэй хорих ангийн
амьдарлын болон үйлдвэрлэлийн
бүсээс 1000-1500 метр зайд 2 метр
өндөртэй
торлосон
хашаагаар
тусгаарласан хориотой бүстэй.

0

5

18 ХАХХБЯХТ-журмын 3.9

Дотоодын хориотой бүс 1.5 метрээс
доошгүй өндөртэй өргөст тороор
хэрмэн болон үндсэн хашаанаас
дотогш 4 метрээс доошгүй зайтай

0

5

0

5

0

3

0

5

0

3

0

2

0

1

0

10

0

10

19 ХАХХБЯХТ-журмын 3.7

20 ХАХХБЯХТ-журмын 3.8

21 ХАХХБЯХТ-журмын 3.9.2

22 ХАХХБЯХТ-журмын 3.9.2

23 ХАХХБЯХТ-журмын 3.9.4

24 ХАХХБЯХТ-журмын 3.9

25 ХАХХБЯХТ-журмын 3.11

26 ХАХХБЯХТ-журмын 3.11

Жирийн дэглэмтэй хорих анги,
тэдгээртэй адил дэглэм бүхий
байгууллага нь үндсэн хашааны
эргэн тойронд хоёрооос доошгүй
хамгаалалтын бүстэй
Хорих ангийн хамгаалалтын бүсийн
бүрэн бүтэн байдлыг ангийн харуул
хамгаалалтын алба хариуцаж өдөр
тутам
үзлэг
хийж
хүлээлцсэн
тэмдэглэл хөтөлдөг
Телекамерыг хэрмэн болон үндсэн
хашааны гадна болон дотор талд
хориотой бүсийн хөдөлгөөнийг бүрэн
хянах боломжтой цэгт байрлуулдаг
Телекамерыг бүс нь шөнийн цагаар
хяналт явуулах боломжийг хангасан
гэрэлтүүлэгтэй
Хэрмэн буюу үндсэн хашаа нь таван
метрээс доошгүй өндөртэй, блок
болон бетонон бат бөх материалаар
хийгдсэн
Дотоодын хориотой бүсийг ерөнхий
жижүүр буюу ээлжийн дарга өдөр
тутамд
биечлэн
хүлээлцсэн
тэмдэглэл хөтөлдөг
Хамгаалалтын
бүсийн
гэрэлтүүлэгийг шөнийн цагаар ялтны
хөдөлгөөн, хамгаалалтын бүс дэх
бүх
обьект
харагдаж
байхаар
суурилуулдаг
Хорих ангиуд нь хамгаалалтын тоног
төхөөрөмжийг ашиглах боломжтой
байхаар тоноглогдсон байх бөгөөд
цахилгаан тасарсан үед нэн даруй
залгах нөөц үүсгүүртэй

Хуудас 3

27 ХАХХБЯХТ-журмын 3.10

28 ХАХХБЯХТ-журмын 5.6

29 ХАХХБЯХТ-журмын 8.3

30 ХАХХБЯХТ-журмын 4.1

31 ХАХХБЯХТ-журмын 8.4

32 ХАХХБЯХТ-журмын 8.4

33 ХАХХБЯХТ-журмын 9.2

34 ХАХХБЯХТ-журмын 10.2

35 ХАХХБЯХТ-журмын 14.1.2

Хэрмэн буюу үндсэн хашааны гадна
болон дотор хамгаалалтын бүс,
зурвас, техник хэрэгслийн бүрэн
бүтэн байдлыг гадна хамгаалалтын
офицер биечлэн хариуцаж өдөр
тутум үзлэг хийж хүлээлцдэг
Хоногийн жижүүрийн бүрэлдэхүүн нь
тухайн улирлын цэргийн дүрэмт
хувцас хэрэглэж, зөвшөөрөгдсөн галт
зэвсэг, холбооны болон тусгай
хэрэгслээр хангагдаж, тэдгээрийн
бүрэн
бүтэн
байдал
хэвийн
ажиллагааг хариуцан ажилладаг
Ерөнхий
жижүүр
нь
хоногийн
жижүүрийн
хугацаанд
хөтлөгдөх
баримт бичиг, галт зэвсэг, тусгай
хэрэгсэл зэргийг биечлэн хүлээн авч
тусгай төмөр сейфинд хадгалж,
түлхүүрийг өөртөө байлгадаг.
Хорих ангийн харуул хамгаалалтыг
офицероор ахлуулж зэвсэг, техник
хэрэгсэл, нэг бүрийн хамгаалах
хэрэгслээр хангадаг
Ерөнхий жижүүр нь томилогдсон
хянагч нарт шаардлагатай галт
зэвсэг, тусгай хэрэгслийг тавьж
олгох,
жижүүрлэлтийн
хугацаа
дуусмагц
эргүүлэн
зориулалтын
газар хадгалдаг
Ерөнхий жижүүр нь өөртөө 8 сум
бүхий ПМ буу, бусад тусгай
хэрэгслүүдээр зэвсэглэдэг
Ээлжийн дарга нь резинэн болон
цахилгаан бороохой, хийн буу,
нулимас
асгаруулагч,
амьсгал
боогдуулагч зэрэг тусгай хэрэгсэл
хэрэглэх
ба
шаардлагатай
тохиолдолд галт зэвсэгтэй
Шалган нэвтрүүлэх байрны хянагч нь
резинэн болон цахилгаан бороохой,
шаардлагатай
тохиолдолд
галт
зэвсэгтэй
Операторчин
нь
телекамерын
хяналтыг байнгын тасралтгүй тавьж
илэрсэн хөдөлгөөн, албан хаагчдын
үүрэг гүйцэтгэлийг нэг бүрчлэн
бүртгэж тэмдэглэл хөтөлдөг

Хуудас 4

0

3

0

2

0

5

0

10

0

2

0

2

0

5

0

5

0

5

36 ХАХХБЯХТ-журмын 14.1.4

үүрэг гүйцэтгэх хугацааны камерийн
бичилтийг хийж удирдах албан
тушаалтанд танилцуулан хадгалах
эрх
бүхий
албан
тушаалтанд
хүлээлгэн өгдөг
Гадна
хамгаалалтын
офицер,
харуул, шуурхай бүлгийн албан
хаагчдын галт зэвсэг, хэрэгслийг
зориулалтын
сейфэнд
хадгалж,
тэдэнд тавьж олгох, буцаан авах,
түүний
эзэмшил,
хадгалалт
зориулалт
болон
хамгаалалтын
бүсийн техник тоног төхөөрөмжийн
бүрэн бүтэн байдалд биечлэн хяналт
тавьдаг
Хэсэг, салбарт харуул хамгаалалтын
үүрэг гүйцэтгэх албан хаагчдыг 30
хоногоос
илүү
хугацаагаар
ажиллуулахгүй
байхаар
зохион
байгуулдаг.

0

5

0

3

0

1

0

16

39 ХАХХБЯХТ-журмын 25.3

Сургалтыг
шүүхийн
шийдвэр
гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны
дадлага,
сургалтын
нэгдсэн
төлөвлөгөөг үндэслэн хорих ангийн
дарга хариуцан зохион байгуулдаг.

0

3

40 ХАХХБЯХТ-журмын 25.1

Хорих ангийн харуул хамгаалалтыг
сайжруулах, орон нутгийн цагдаа,
бусад
цэргийн
байгууллагатай
харилцах ажиллагааг тодотгох, бие
бүрэлдэхүүний албаны болон сэтгэл
зүйн
бэлтгэлийг
дээшлүүлэх
зорилгоор дадлага сургалт явуулдаг

0

3

41 ХАХХБЯХТ-журмын 25.1.1

Чанга, онцгой дэглэмтэй хорих анги,
гяндангийн харуул хамгаалалтын
талаар холбогдох байгууллагуудтай
хамтран
зохион
байгуулсан
сургалтыг төлөвлөн хэрэгжүүлдэг

0

3

42 ХАХХБЯХТ-журмын 25.1.2

Шинээр
томилогдсон
харуул
хамгаалалтын ажилтнуудад тухайн
төрөл, дэглэмийн хорих ангийн
харуул
хамгаалалтын
зохион
байгуулалтын онцлог, мөрдөх хууль
тогтоомж, журам зааврыг судлуулах
сургалтыг төлөвлөн хэрэгжүүлэг

0

3

43 ХАХХБЯХТ-журмын 25.1.3

Албан
хаагчын
бие
бялдрын
бэлтгэлжилтийн нормативыг хангах
сургалтыг төлөвлөн хэрэгжүүлдэг

0

3

37 ХАХХБЯХТ-журмын 15.1.5

38 ХАХХБЯХТ-журмын 20.5

Сургалт

Хуудас 5

0

44 ШШГБ-ын сахилгын дүрэм

Сахилгын шийтгэлийн үндэслэл,
авсан арга хэмжээ нь холбогдох
дүрэмд нийцдэг

НИЙТ ОНОО

0

1

0

156

0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хяналтын
чиглэл,
тушаалын нэр

албан Хяналтын чиглэл, албан тушаалын Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж
нэр
ахуйн нэгж, байгууллагын
эрх
бүхий
албан
тушаалтан

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Хуудас 6

