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ТУШ ААЛ

оны сарынсх^ /~  өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Тээврийн байгууллагуудад явуулсан түвшин тогтоох 
шалгалтын дүнг баталгаажуулах тухай

Нийслэлийн Эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, Хот тосгоны 
эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйл 22,4, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар 
зүйлийн 16.5.5, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
“Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 
дугаар хэсгийн 2.4.1, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.5, 2 дугаар 
зүйлийн 2.9.5, 3 дугаар 3.1.20 дахь заалт, хотын Ерөнхий менежерийн Зөвлөлийн 2018 
оны 12 дугаар хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1 .Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/70 дугаар тушаалаар 
хотын доторх болон хот орчмын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлж буй аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд явуулсан түвшин тогтоох шалгалтын 
үнэлгээг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

2. Түвшин тогтоох шалгалтын үнэлгээгээр “Бүрэн хангалттай” дүгнэгдэж, салбарт 
мөрдөгдөх стандартыг хэрэгжүүлэгч 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан 6 байгууллагыг 
шагнаж, урамшуулах болон үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг зохион байгуулахыг 
Инженерийн байгууламжийн хэлтэс/Т.Хэрлэн/, Аудит, дотоод хяналтын хэлтэс
/ Ц.Рэгзэдмаа/ тус тус даалгасугай.

3. Түвшин тогтоох шалгалтад “Хангалтгүй” үнэлгээтэй дүгнэгдсэн хавсралтад 
заасан 1 байгууллагыг хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/70 дугаар тушаалын 3 
дугаар хавсралтаар батлагдсан “Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн 
нэгжүүийн үйл ажиллагаанд түвшин тогтоох шалгалт явуулах журам"-ын 6 дугаар зүйлийн 
6.4 дэх хэсэгт заасны дагуу нийтийн тээврийн үйлчилгээний өдөрт ажиллах тээврийн 
хэрэгслийн тоог 6 хүртэл сарын хугацаагаар 30 хүртэл хувиар бууруулах, "Нийтийн 
тээврийн үйлчилгээ эрхлэх нөхцөл шаардлагыг хангахгүй” үнэлгээтэй дүгнэгдсэн 
хавсралтад заагдсан 1 байгууллагад дээрх журмын 6 дугаар зүйлийн 6.5 дахь хэсэгт 
заасны дагуу “Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэх гэрээ”-г цуцлах, эсхүл 
сунгахгүй байх арга хэмжээ авахыг Нийслэлийн Тээврийн газар /Д.Отгонбаатар/-т 
хариуцуулсугай.
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4.Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаар авч хэрэгжүүлэх цогц арга 
хэмжээний саналыг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд өргөн барьж 
хэлэлцүүлэх, хуралд дээрх шалгалтын дүн, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг нэгтгэн 
танилцуулах ажлыг 2018 оны 2 дугаар улиралд багтаан зохион байгуулахыг Инженерийн 
байгууламжийн хэлтэс /Т.Хэрлэн/-т үүрэг болгосугай.

б.Шалгалтаар бүрэн хангалттай дүгнэгдсэн байгууллагыг шагнаж урамшуулахад 
зарцуулагдах 430,000 /Дөрвөн зуун гучин мянга/ төгрөгийг бараа үйлчилгээний бусад 
зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, 
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЯВУУЛСАН 

"ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ”-ЫН ҮНЭЛГЭЭ

Д/д Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Түвшин тогтоох шалгалтын үнэлгээ

Нэг.“Бүрэн хангалттай” үнэлгээтэй дүгнэгдсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд

1 "Тэнүүн - Огоо 3 дугаар бааз" ХХК 95.1 Бүрэн хангалттай

2 "Тэнүүн - Огоо" ХХК 94.5 Бүрэн хангалттай

3 "Трансбус"ХХК 92.2 Бүрэн хангалттай

4 "Блюбус" ХХК 90.6 Бүрэн хангалттай

5 "Сутайнбуянт" ХХК 90.4 Бүрэн хангалттай

6 "Эмсид" ХХК 90.1 Бүрэн хангалттай

Хоёр.“Хангалттай үнэлгээтэй дүгнэгдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагууд

7 “ДЮЦ” ХХК 89,6 Хангалттай

8 “Эрдэмтранс” ХХК 86,8 Хангалттай

9 “Зорчигч тээврийн нэтгэл” 
ОНӨААТҮГ 86,2 Хангалттай

10 “Атибус” ХХК 83,8 Хангалттай

11 “Сайхан-Ирээдүй” ХХК 82,4 Хангалттай

12 “Мяралзаа” ХХК 82,1 Хангалттай

13 “Монкара” ХХК 81,0 Хангалттай

14 Автобус нэгдэл” ХХК 80,8 Хангалттай

15 “НЧБ” ХХК 80,1 Хангалттай

16 “ГБУС” ХХК 80,0 Хангалттай

17 “Автотерминал”ХХК 78,6 Хангалттай

18 “Тэнүүндэлгэр” ХХК 70,4 Хангалттай

19 "Эс энд Эй” ХХК 70,2 Хангалттай



Гурав. “Хангалтгүй” үнэлгээтэй дүгнэгдсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага

"Морь барьдаг" ХХК 58.9 Хангалтгүй

Дөрөв. “Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэх нөхцөл шаардлагыг хангахгүй” 
үнэлгээтэй дүгнэгдсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага

"Аз сервис" ХХК 38.1
Нийтийн тээврийн үйлчилгээ 
эрхлэх нөхцөл шаардлагыг 

хангахгүй
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УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕ
БАТЛАМЖ ОЛГОХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, 

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭР
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1 "Тэнүүн - Огоо 3 дугаар бааз"
х х к ш 1 Батламж 100 000

2 "Тэнүүн - Огоо" ХХК ш 1 Батламж 100 000

3 "Трансбус"ХХК ш 1 Батламж 100 000

4 "Блюбус" ХХК ш 1 Батламж 100 000

5 "Сутайнбуянт" ХХК ш 1 Батламж 100 000

6 "Эмсид" ХХК ш 1 Батламж 100 000

Нийт ш 6 600 000


