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БОЭТ-ийн автогражийн ажлын ачаалал, техникийн хүчин чадал, ажиллах 

хүчний нөөц,  хамрах хүрээ, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ чанар хүртээмжийг 

дээшлүүлэх, ажлын сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх, автогражийн ашиглалтыг 

сайжруулах, алсын болон хот доторх дуудлагын шуурхай бэлэн байдал болон 

техникийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах зорилгоор   байгууллагын захирлын 

удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж гаргасан шийдвэрийг үндэслэн  

захирлын 2017 оны 03 сарын 28-ны өдрийн А/11 тоот тушаалаар бүтэц зохион 

байгуулалтын өөрчлөлт хийж автогражийн алба болгон зохион байгуулж ажиллаж 

байна.  

Бүтэц зохион байгуулалтийн өөрчлөлт хийж байгууллагын удирдлагын өгсөн 

чиглэл, үүрэг даалгавар, автогражийн дотоод журмын дагуу автогражийн 

ашиглалтыг сайжруулах , иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх, 

техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж үйлчилгээ үзүүлэх бэлэн байдлыг хангах, 

сахилга бат болон цаг ашиглалт, хариуцлагыг сайжруулах, жолооч нарын ажиллах 

орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, авто машиныг шаардлагатай сэлбэг хэрэгслэл болон 

тослох материалаар хангах, автогражийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ, гадна дотно 

орчны өнгө үзэмжийг сайжруулах, галын болон бусад эрсдлээс хамгаалах аюулгүй 

байдлыг хангах, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах зэрэгт ажлынхаа гол 

анхааралыг төвлөрүүлөн ажиллаж байна. 2017 онд хот доторх дуудлаганд 4 авто 

машин, алсын дуудлаганд 4 авто машин, хот дторх байгууллагын албан ажлын 

хэрэгцээнд 1 авто машин эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээнд ажил үйлчилгээ үзүүлж 

ажиллаж байна. Хот доторх үйлчилгээнд нэг жолооч 15-16 удаа гардаг бөгөөд нэг 

удаа гарахдаа дундажаар 10-15 удаагийн дуудлаганд явж иргэдэд түргэн 

тусламжийн үйлчилгээ үзүүлдэг буюу жилдээ  225 удаагийн дуудлагаар иргэдэд  

түргэн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг,   алсын дуулаганд нэг жолооч 

сардаа 10-15 удаа түргэн тусламжийн яаралтай дуудлаганд явж жилдээ 

дундажаар 50-60 удаа дуудлаганд явж иргэдэд эрүүл мэндийн яаралтай тусамж 

үйлчилгээ үзүүлж байна.    Түргэн тусламжийн авто машины эвдрэл хорогдлын 



болон болзошгүй сааталын тооцоог  стандарт журмын дагуу тооцон гарган 

ажиллаж жилийн хугацаанд 25  сая төгрөгийн сэлбэг, тослох материалын 

сахүүжилт  авч түргэн тусламжийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай сааталгүй 

үзүүлсэн байна. Жилийн хугацаанд ямар нэгэн техникийн саатал болон зөрчил 

гаргаагүй ажиллаа.  

 

 Хийсэн ажлуудын талаарх товч мэдээлэл  

 Автогражийн ашиглалт, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах, 

сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх чиглэлээр Автогражийн жолооч 

нарын мөрдөн ажиллах дотоод журмыг боловсруулан гаргаж  

байгууллагын захирлын тушаалаар баталгаажуулан нийт жолооч 

нарт танилцуулан мөрдөн ажиллаж байна.  

 Автогражийн гаднах болон орчны  өнгө үзэмжийг сайжруулахад 

анхаарч урсгал засвар хийж, авто машинуудыг байршуулах 

ашиглалтыг сайжруулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 

ажиллаа. 

 Орчны өнгө үзэмжийг сайжруулж замын хашлагын шороог цэвэрлэж 

цагаан өнгийн будгаар будаж өнгө үзэмжийг сайжруулсан. 

 Орчны цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийж ногоон байгууламжийг 

буй болгох зорилгоор автогражийн орчмыг цэцэгжүүлэх, зүлэгжүүлэх 

ажлыг зохион байгуулж хийлээ. 

 Жолооч нарын ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, ая тухтай орчин 

нөхцлийг бүрдүүлэх чиглэлээр офиссын өрөөг засварлан өнгө  

үзэмжийг сайжруулж боломжит орчинг бүрдүүлж хурал зөвөлгөөн 

болон ажил төрөлөө ярилцаж санал бодолоо солилцох өрөө 

тасалгааг буй болгосон.  

 Жолооч нарын хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг шинэчлэн хийж хүн тус 

бүрд хавтас нээж баяжуулалт хийж хэвшсэн. 

 103 –ын дуудлагын жолооч нарт тусгай дэвтэр нээж ажилд гарсан 

буусан цаг тухай бүрд  спидометрийн тооцоог хийж бинзин 



шатахууны зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллсанаар үр дүн гарч 

эхэлсэн. 

 Жолооч нарын авто машинд хийх засвар үйлчилгээ тогтмолжсон, 

цэвэрлэгээ өнгө үзэмжийг сайжруулахад жолооч бүр санаачлагатай 

ажиллах боломж бүрдсэн. Бүх жолооч нарт бок, саван, алчуур авч 

өгч хэвшсэн.  

 Жолооч нарын машины гадна доторх цэвэрлэгээ үйлчилгээг байнга 

хийж тоос шороогүй машинтай байх зорилгоор автогражийн дэргэд 

машин угаалгын талбай байгуулсан.  

 Жолооч нарынг үйлчилгээнд гарахад зориулж 103-ын дуудлагын  

эмч нарын хамт жигдэрсэн  ажлын хувцасаар хангасан.   

 Хог хаягдлыг эмх цэгцтэй болгох зорилгоор тамхи татах хог хаях цэг 

байгууллаа. 

 Авто машиныг эмх цэгтэй байршуулах талбай байгуулсан 

 Жолооч нарын  машиндаа авч явах төрөлжсөн эмийн сан, 

шаардлагатай эм хэрэгслэлээр хангах хайрцаг бүх машинд 

байршуулсан.  

 Түргэн тусламжийн авто машины бэлэн байдал болон аюулгүй 

байдлыг хангах эрсдлийн үнэлгээг сар хийж зөрчлийг арилгах зохион 

байгуулалтын арга хэмжээг авч түргэн шуурхай үйлчилгээг бүрдүүлж 

ажиллаа. 

 Автогражийн гаднах тохижилт соѐлжилтонд анхаарч цэвэр орчин, 

ногоон байгууламжийг буй болгох ажлыг хамт олноороо санаачлан 

хийж бодит ажлыг зохион байгуулсан. 

 Жолооч нарыг албан ажлын хувцасаар жигд хангасан  

 Цагдаагийн газартай хамтран жолооч нарт дуут дохио хэрхэн 

ашиглах талаар сургалт зохион байгууллаа. 

Ажлын үр дүн: 

 Жолооч нарын ажлын хариуцлага, соѐлч боловсон үйлчилгээ 

дээшилсэн  



 Авто машины цэвэрлэгээ болон иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээнд 

дэвшил гарсан  

 Эрсдэлийн үнэлгээ хийснээр аливаа гарч болзошгүй нөхцөлөөс 

урьдчилан сэргийлэх боломж бүрдсэн  

 Авто машины угаалагын газар байгуулж, цэвэрлэгээний матераиал 

тогтмол олгосноор машины өнгө үзэмж сайжирсан  

 Орчны өгөн үзэмж тохижилт буй болсноор жолооч нарын ажлын 

эмх цэгц сайжирсан 

 


