
 
 

НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙ, ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

ГАЗРУУДАД ХИЙСЭН ДЭД БҮТЦИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙН 

 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ 

 

Ерөнхий мэдээлэл 

Дэд бүтцийн хүртээмжийн үнэлгээг гадаад зочид төлөөлөгч нар байрлах зочид 

буудал болон буудал орчмын олон нийтийн үйлчилгээний газруудыг хамруулан хийв. 

Мөн нийтийн эзэмшлийн 10-н байршлын явган хүний замд хүртээмжийн үнэлгээ 

хийсэн. Үнэлгээний ажил нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн биечлэн үнэлэх 

аргачилал болон Монгол улсын стандарт норм дүрмийн заалтаар боловсруулсан 

үнэлгээний хуудас ашигласан болно. Үнэлгээний багт тэргэнцэртэй хүн 4, туслах 

ажилтан 6, төрийн албан хаагч 1 хүн ажиллав. 

  

Үнэлгээ хийгдсэн чиглэл: 

➢ Шангрилла зочид буудлын зүүн хойд уулзвараас-Хүүхдийн ордны баруун хойд 

уулзвар. 1000 м 

➢ Хүүхдийн ордны баруун хойд уулзвар-Шангрилла зочид буудлын хойд уулзвар. 

1142 м 

➢ Шангрилла зочид буудын хойд зам-Blue sky tower ын урд замыг холбосон дунд 

зам. 547 м 

➢ МУИС-ийн уулзвараас-Сүхбаатарын талбайн зүүн урд уулзвар. 1179 м 

➢ Натурын зам. 1495 м 

➢ МУИС уулзвар-ШУТИС уулзвар-Багшийн дээд уулзвар. 1100 м 

➢ Туушин зочид буудлын урд зам. 625 м 

➢ Central tower хойд туслах зам. 373 м 

➢ Blue sky tower-н 3 тал. 452 м 

➢ Улсын их дэлгүүр. 158 м 

Нийт 97 явган хүний гарц 8071 м явган замуудад үнэлгээ хийгдсэн. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙГДЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ГАЗРУУД 

 
Талбайн зүүн урд уулзвар-Шангрилла зочид буудлын хойд уулзвар 

№ Зураг Байршил Зөвлөмж 

1 

 

Сүхбаатарын талбайн 
зүүн урд уулзвар 

• Явган хүний зам дээрх саадыг 
чөлөөлөх 

2 

 

Сүхбаатарын талбайн 
зүүн урд уулзвар 

• Явган замын өргөнийг 1.5 м-с 
багагүйгээр төлөвлөх. 

• Явган замруу шахаж орсон хашааг 
чөлөөлөх 

3 

 

Талбайн зүүн урд 
уулзвараас урагш 
чиглэсэн 28 метр 
дэхь явган замын 
налуу 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 

хүнд зориулсан анхааруулах 

товруут хавтан төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцны налуу дээр харааны 

бэрхшээлтэй хүнд зориулсан 

анхааруулах товруут хавтан 1.2 

метрээс багагүй өргөнтэйгөөр 

төлөвөлөх 

4  
Lord Garden lounge 
зүүн талын 56.5 метр 
явган зам 

• Явган замын хучилтын хавтанг 

бүрэн шинэчлэх 

• Явган зам дээр байрлуулсан саадыг 

чөлөөлөх 

• Явган замы гол харааны 

бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 

хавтан төлөвлөх 

• Явган замын төгсгөл хэсэгт 

харааны бэрхшээлтэй хүнд 

зориулсан анхааруулах товруут 

хавтанг 1.2 метрээс багагүй 

өргөнтэйгөөр төлөвөлөх 

 



5 

 

Улс төрийн хилс 
хэрэгт 
хэлмэгдэгсдийн 
дурсгалын музейн 
зүүн талын явган зам 
дээрх сугам 
шүлжээний худаг 

• Явган зам дээрх төвийн шугам 

сүлжээний худагны цементэн хүрээ 

болон явган замын зорчих хэсгийн 

түвшний зөрүүг арилгах 

6  

Улс төрийн хилс 
хэрэгт 
хэлмэгдэгсдийн 
дурсгалын музейн 
зүүн урд тал дахь 
туслах замын явган 
хүний гарц 

• Гарцны бордиур болон авто замын 

зорчих хэсгийн түвшний зөрүү 2.5 

см-с өндөргүй 

• Явган хүний замын гарцийг хааж 

зогссон аво машиныг тогтмол 

чөлөөлдөг байх 

 

7 

 

Шангрилла зочид 
буудлын хойд 
уулзварын 47.3 метр 
явган зам 

• Харааны бэрхшээлтэй хүнд 

зориулсан хөтөч хавтан шинэчлэх 

8 

 

Шангрилла зочид 
буудлын хойд 
уулзварын гарц 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцны бордиур болон авто замын 

зорчих хэсгийн түвшний зөрүү 2.5 

см-с өндөргүй 

• Гарцны налуу дээр харааны 

бэрхшээлтэй хүнд зориулсан 

анхааруулах товруут хавтан 1.2 

метрээс багагүй өргөнтэйгөөр 

төлөвөлөх 

 
 

Чойжин ламын сүм музейн дунд зам 

Чойжин ламын сүм музейн баруун талын 547 метр туслах замын 2 талаар 1.5 

метрээс багагүй өргөнтэй явган хүний зам төлөвлөх.Явган хүний замын голд 

харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч хавтан төлөвлөх. Явган зам авто 

замтай огтлолцох хэсэг дэх гарцны налууг 8.3 %-с ихгүйгээр төлөвлөх болон гарцны 

бордиур авто замын зорчих хэсгий түвшний зөрүү 2.5 см-с өндөргүй байх. 



 

 
 
 

Тайлбар: Дэвсгэр зураг дээрх үнэлгээ хийгдсэн газар, байршлын зургийн дэс 
дугаар (№) хүснэгтийн дэс дугаарыг (№) илтгэнэ. 

№ Зураг Байршил Зөвлөмж 

1 

 

Чойжин ламын сүм 
музейн баруун тал 
дахь 547 метр туслах 
зам 

• Явган зам дээр байрласан 
автомашиныг тогтмол чөлөөлөх 

• Нийтийн эзэмшлын зам талбайд 
байрласан  саадыг чөлөөлөх 

• Явган замыг өргөныг 1.5 м-с 
багагүй болгон засварлах 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

 

2 

 

Чойжин ламын сүм 
музейн баруун тал 
дахь 547 метр туслах 
зам 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан төлөвлөх 

• Явган замыг өргөныг 1.5 м-с 
багагүй болгон засварлах 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 



3  

Чойжин ламын сүм 
музейн баруун тал 
дахь 547 метр туслах 
зам 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан төлөвлөх 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

• Явган замыг өргөныг 1.5 м-с 
багагүй болгон засварлах 

 

4 

 

Чойжин ламын сүм 
музейн баруун тал 
дахь 547 метр туслах 
зам 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан төлөвлөх 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

• Явган замыг өргөныг 1.5 м-с 
багагүй болгон засварлах 

5 

 

Чойжин ламын сүм 
музейн баруун тал 
дахь туслах замын 
хойд уулзварын явган 
хүний гарц 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан 1.2 метрээс багагүй 
өргөнтэйгөөр төлөвлөх 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

6 

 

Чойжин ламын сүм 
музейн баруун тал 
дахь туслах замын 
хойд уулзварын явган 
хүний гарц 

• Нийтийн эзэмшлын зам талбайд 
байрласан саадыг чөлөөлөх 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 



 

төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан төлөвлөх 

7 

 

Чойжин ламын сүм 
музейн баруун тал 
дахь 547 метр туслах 
зам 

• Нийтийн эзэмшлын зам талбайд 
байрласан саадыг чөлөөлөх  

• Стандартын дагуу явган хүний зам 
төлөвлөх 

8 

 

Чойжин ламын сүм 
музейн баруун тал 
дахь 547 метр туслах 
зам 

• Нийтийн эзэмшлын зам талбайд 
байрласан саадыг чөлөөлөх 

• Стандартын дагуу явган хүний зам 
төлөвлөх 

9 

 

Чойжин ламын сүм 
музейн баруун тал 
дахь 547 метр туслах 
зам 

• Нийтийн эзэмшлын зам талбайд 
байрласан саадыг чөлөөлөх 

• Стандартын дагуу явган хүний зам 
төлөвлөх 

10 

 

Чойжин ламын сүм 
музейн баруун тал 
дахь 547 метр туслах 
зам 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан төлөвлөх 

• Явган замыг өргөныг 1.5 м-с 
багагүй болгон засварлах 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Blue sky tower урд зам 

Blue sky tower-н зүүн талын уулзвараас Эвсэг кашмейрын баруун талын 

уулзвар хүртлэх авто замын урд болон хойд хэсгийн 678 метр явган хүний зам. 

Тухайн явган хүний замын зорчих хэсэгт барилга байгууламжийн шат болон бусад 

орчны саад ихээр байрласан. Эдгээр саадыг явган хүний замын зорчих хэсгээс 

чөлөөлөх шаардлагатай. Мөн явган зам авто замтай огтлолцох хэсгүүдийг 

стандартын дагуу шинэчлэн төлөвлөх. 

 

 
 

Тайлбар: Дэвсгэр зураг дээрх үнэлгээ хийгдсэн газар, байршлын зургийн дэс 
дугаар (№) хүснэгтийн дэс дугаарыг (№) илтгэнэ. 

№ Зураг Байршил Зөвлөмж 

4 

 

Эвсэг кашмейрын урд 
талын явган хүний 
зам 

• Явган зам дээр байрласан 
автомашиныг тогтмол чөлөөлөх 

5 

 

Элит караокены урд 
тал 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан төлөвлөх 



6 

 

Blue sky tower-н урд 
тал 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан төлөвлөх 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

7 

 

Blue sky tower-н урд 
хаалга 

• Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 
байрласан саадыг чөлөөлөх 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

8 

 

Blue sky tower-н зүүн 
тал. Явган хүний зам 
авто замтай 
огтлолцох хэсэг 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан төлөвлөх 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

• Явган зам дээр байрласан 
автомашиныг чөлөөлөх 

9 

 

Lavia restaurant урд 
талын 62 метр явган 
хүний зам 

• Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 
байрласан саадыг чөлөөлөх 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан төлөвлөх 



14  

Blue sky tower-н зүүн 
талын уулзвараас 
баруун тийш 54 метр 
явган хүний 
зам.(замын урд хэсэг) 

• Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 
байрласан саадыг чөлөөлөх 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан төлөвлөх 

 

15  
Blue sky tower-н 
замын урд хэсгийн 83 
метр явган хүний зам 

• Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 
байрласан саадыг чөлөөлөх 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан төлөвлөх 

 

16  

Чандмань 
супермаркетын хойд 
талын 106 метр явган 
хүний зам 

• Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 
байрласан саадыг чөлөөлөх 

• Явган замын тууш дагууд харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч 
замыг төлөвлөх 

• Явган замын гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 8.3 %-с 

ихгүй алгуур болгон засварлах 

• Гарцан дээр харааны бэрхшээлтэй 
хүнд зориулсан анхааруулах 
товруут хавтан төлөвлөх 

 
 
 
Хүүхдийн ордны баруун хойд уулзвар-Шангрилла зочид буудлын хойд 

уулзвар 



 Шангрилла зочид буудлын хойд уулзвараас Хүүхдийн ордны хойд уулзвар 

хүртлэх авто замын урд болон хойд хэсэг дэхь явган хүний замын зорчих хэсэг дээр 

байрласан саадын бүрэн чөлөөлөх. Явган хүний зам аввто замтай огтлолцох 

хэсгийн гарцуудыг стандартын дагуу шинэчлэн төлөвлөх шаардлагатай. 

 

 
 

Тайлбар: Дэвсгэр зураг дээрх үнэлгээ хийгдсэн газар, байршлын зургийн дэс 
дугаар (№) хүснэгтийн дэс дугаарыг (№) илтгэнэ. 

№ Зураг Байршил Зөвлөмж 

1 

 

Шангрилла зочид 
буудлын хойд талын 
явган хүний гарц.(авто 
замын урд хэсэг) 

• Явган хүний гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Гарцан дээр харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан 
анхааруулах товруут хавтан 
төлөвлөх 

• Явган замын тууш дагууд 
харааны бэрхшээлтэй хүнд 
зориулсан хөтөч замыг 
төлөвлөх 

2 

 

Шангрилла зочид 
буудлын зүүн талын 
явган хүний гарц 

• Явган хүний гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Гарцан дээр харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан 
анхааруулах товруут хавтан 
төлөвлөх 



• Явган замын тууш дагууд 
харааны бэрхшээлтэй хүнд 
зориулсан хөтөч замыг 
төлөвлөх 

3 

 

Шангрилла зочид 
буудлын зүүн талын 
явган хүний гарц 

• Явган хүний гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Гарцан дээр харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан 
анхааруулах товруут хавтан 
төлөвлөх 

• Явган замын тууш дагууд 
харааны бэрхшээлтэй хүнд 
зориулсан хөтөч замыг төлөвлөх 

4 

 

Шангрилла зочид 
буудлын зүүн талын 
явган хүний гарц 

• Явган хүний гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 

8.3 %-с ихгүй алгуур болгон 

засварлах 

• Гарцан дээр харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан 
анхааруулах товруут хавтан 
төлөвлөх 

• Явган замын тууш дагууд 
харааны бэрхшээлтэй хүнд 
зориулсан хөтөч замыг төлөвлөх 

5 

 
Шангрилла зочид 
буудлын зүүн талын 
явган хүний гарц, 
ардчилсан намын байр 

• Явган хүний гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 

8.3 %-с ихгүй алгуур болгон 

засварлах 

• Гарцан дээр харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан 
анхааруулах товруут хавтан 
төлөвлөх 

• Явган замын тууш дагууд 
харааны бэрхшээлтэй хүнд 
зориулсан хөтөч замыг төлөвлөх 

• Явган замын гарцан дээр 
автомашин байрлуулсан 
тохиолдолд гарцыг тогтмол 
чөлөөлөх 

 

6 

 

Ардчилсан намын 
байрны хойд хэсэг дэхь 
явган хүний зам 

• Явган замын гарцан дээр 
автомашин байрлуулсан 
тохиолдолд гарцыг тогтмол 
чөлөөлөх 

• Явган зам дээр байрласан 
саадыг чөлөөлөх /бохирын 
худаг,гэрлэн шон, авто замын 
тэмдэг тэмдэглэгээ гэх мэт/ 



• Харааны бэрхшээлтэй хүнд 
зориулсан хөтөч замыг шинэчлэх 

7 

 

Хүүхдийн ордны баруун 
хойд уулзвар 

• Явган хүний гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 

8.3 %-с ихгүй алгуур болгон 

засварлах 

• Гарцыг шинэчлэн засварлах 

• Гарцан дээр харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан 
анхааруулах товруут хавтан 
төлөвлөх 

• Явган замын тууш дагууд 
харааны бэрхшээлтэй хүнд 
зориулсан хөтөч замыг төлөвлөх 

8 

 

Чойжин ламын сүм 
музейн баруун талын 
туслах замын урд 
уулзвар 

• Явган хүний гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 

8.3 %-с ихгүй алгуур болгон 

засварлах 

• Гарцыг шинэчлэн засварлах 

• Гарцан дээр харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан 
анхааруулах товруут хавтан 
төлөвлөх 

• Явган замын тууш дагууд 
харааны бэрхшээлтэй хүнд 
зориулсан хөтөч замыг төлөвлөх 

• Явган хүний зам дээр байрласан 
шатыг чөлөөлөх 

9 

 

Чойжин ламын сүм 
музейн баруун талын 
туслах замын урд 
уулзвар 

• Явган хүний зам дээр байрласан 
шатыг чөлөөлөх 

10 

 

Шангрилла зочид 
буудлын хойд талын 
явган хүний гарц.(авто 
замын хойд хэсэг) 

• Явган хүний гарцны хашлагыг 
авто замын зорчих хэсгийн 
гадаргуутай нэг түвшинд болгон 
төлөвлөх 

• Явган замын гарцны налууг 

8.3 %-с ихгүй алгуур болгон 

засварлах 

• Гарцан дээр харааны 
бэрхшээлтэй хүнд зориулсан 
анхааруулах товруут хавтан 
төлөвлөх 



11 

 

Шангрилла зочид 
буудлын хойд талын 
явган хүний зам.(авто 
замын хойд хэсэг) 

• Явган зам дээр байрласан 
автомашиныг тогтмол чөлөөлөх 

 


