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Манай хамт олон: 

 Хангамж үйлчилгээний хэсгийн менежер, механик Б.Нямзориг 
 ЭМЯ-ны Тэргүүний ажилтан, “Онц тээвэрчин” жолооч И.Загдаа 

 ЭМЯ-ны Тэргүүний ажилтан, “Онц тээвэрчин” жолооч Б.Батдорж 
 ЭМЯ-ны Тэргүүний ажилтан, “Онц тээвэрчин” жолооч Я.Баатарцогт 
 ЭМЯ-ны Тэргүүний ажилтан, “Онц тээвэрчин” жолооч М.Отгонбат 
 ЭМЯ-ны Тэргүүний ажилтан, слесарь  Д.Бадрах 

 ЭМЯ-ны Тэргүүний ажилтан, слесарь Д.Лхагвадорж 
 “Онц тээвэрчин” жолооч Д.Галданжамц 

 “Онц тээвэрчин” жолооч И.Дамдин 

 цахилгаанчин Ц.Ганбаатар \ЭМЯ-ны жуух бичиг\ 
 жолооч М.Давга 
 жолооч Ш.Бишгарам 

 мужаан Д.Пүрэвсүрэн 
 слесарь Д.Дорждэрэм, слесарь Д.Батболд 



БИДНИЙ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: 

 БОЭТ-ийн яаралтай тусламж-103 болон алсын дуудлаганд түргэн шуурхай техникийн сааталгүй хэвийн 

үйлчилгээ үзүүлэх 

  Сантехникийн бүх төрлийн засвар үйлчилгээ, эвдрэл саатлыг 

 Мужаан болон гагнуурын бүх төрлийн засвар үйлчилгээ, эвдрэл саатлыг 

 цахилгааны чиглэлийн бүх төрлийн засвар үйлчилгээ, эвдрэл саатлыг цаг тухайд нь түргэн шуурхай, 

чанарын зохих түвшинд тасралтгүй гүйцэтгэх 

 Байгууллагын гадна болон доторх орчин нөхцлийн тохижилт, эмнэлэгийн тусламж  үйлчилгээг хэвийн 

явуулах нөхцөл бололцоог хангах 

 Үйлчлүүлэгчид сэтгэл ханамжтай, тохилог нөхцөлд үйлчилгээ авах таатай орчин бүрдүүлэх 

 Байгууллагын эзэмшлийн тайлбай дахь эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хянаж хамгаалах 

2016 ОНД БИД: 

БОЭТ-ийн 103 болон яаралтай тусламжийн хүрээнд нийт 12460 удаагийн дуудлаганд түргэн шуурхай техникийн 

сааталгүй хэвийн үйлчилгээ үзүүлсэн. Алсын 222 удаагийн дуудлагыг цаг алдалгүй техникийн бүрэн бүтэн байдлыг 

зохих түвшинд сайн ханган  шуурхай үйлчилсэн. 

 Автомашины засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь тогтмол сайн хийдэг нь түргэн шуурхай, техникийн 

сааталгүйгээр үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулахад тус дөхөм болдог.   

БОЭТ-ийн хэмжээнд гарсан сантехник, мужаан, гагнуур, цахилгааны чиглэлийн бүхий л засвар үйлчилгээ, 

эвдрэл саатлыг цаг тухайд нь түргэн шуурхай, чанарын зохих түвшинд тасралтгүй гүйцэтгэсэн. 

Байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулагдсан нийгэм, олон нийтийн бүхий л үйл ажиллагаанд хамт олноороо 

идэвх санаачлагатай, нэгдсэн зохион байгуулалттай оролцсон. 

Байгууллагын гадна болон доторх орчин нөхцлийн тохижилт, ажиллах болон үйлчилгээ явуулах таатай орчин 

бүрдүүлэх талаар байгууллагын зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний хүрээнд ногоон байгууламж бий болгох, 

хог хаягдалгүй цэвэр цэмцгэр, таатай орчин бүрдүүлэхэд голлох үүрэгтэй ажилласан. 

 


