
Хан-Уул зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ-ийн 2021 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр 
хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлын тайлан 

 

Тус байгууллага нь Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах орон сууцны болон гэр хороолол доторх авто замын засвар 
арчлалтыг гүйцэтгэх үүрэгтэй бөгөөд 2021 онд “Хан-Уул зам засвар, арчлалт” ОНӨААТҮГ нь Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 

захирамжын хэрэгжилтийг хангаж дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 

1. Хан-Уул дүүргийн 7 хороодын гэр хороолол доторх 51,502.5 м² зам талбайг хусаж тэгшлэн, дайргаар засварлах ажил  
2. Хан-Уул дүүргийн 4 хороодын Орон сууцны хороолол доторх 3594 м² авто зам болон зогсоолд нөхөөс засварын ажил 
3. Хан-Уул дүүргийн 5 хороодын Сургууль цэцэрлэгийн ойр орчимд хурд сааруулагч суурьлуулах, тэмдэг тэмдэглэгээ 

сэргээх ажил; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 ДУГААР ХОРОО 

 Жаргалантын 10 дугаар гудамж хусаж тэгшлэх, дайргаар засварлах ажил 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 

 



 Жаргалантын 11 дугаар гудамж хусаж тэгшлэх, дайргаар засварлах ажил 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 

 
 



 Жаргалантын 12 дугаар гудамж хусаж тэгшлэх, дайргаар засварлах ажил 
 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 

 



 Жаргалантын 13 дугаар гудамж хусаж тэгшлэх, дайргаар засварлах ажил 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 
 
 



 Жаргалантын 14 дугаар гудамж хусаж тэгшлэх, дайргаар засварлах ажил 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 

 
 



8 ДУГААР ХОРОО 
 Сонсголон 13 дугаар гудамж хусаж тэгшлэн, дайргаар засварлах ажил 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 Дэнж 2 дугаар гудамж хусаж тэгшлэн засварлах ажил 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 



 Дэнж 5 дугаар дугаар гудамж хусаж тэгшлэх, дайргаар засварлах ажил 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 Дэнж 7 дугаар дугаар гудамж хусаж тэгшлэх, дайргаар засварлах ажил 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 



10 ДУГААР ХОРОО 
 Морингийн 13-р дугаар гудамж хусаж тэгшлэх, дайргаар засварлах ажил 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

16 ДУГААР ХОРОО  
 Ухаа-9 дүгээр гудамж хусаж тэгшлэх, дайргаар засварлах ажил 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 



 Буянт Ухаа-10 дугаар гудамж хусаж тэгшлэх, дайргаар засварлах ажил 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 

 

 



 Буянт Ухаа-11 дугаар гудамж хусаж тэгшлэх, дайргаар засварлах ажил 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 
 
 



4 ДҮГЭЭР ХОРОО 
 Төв замаас 4-р хорооны хойд талаар баруун тийш явсан гудамж шороон замыг дайргаар засварлах 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 4-р хорооны хойд талаар баруун тийш явсан замаас урагшаа үерийн жалга дагуу явсан гудамж шороон замыг 
дайргаар засварлах ажил 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 



5 ДУГААР ХОРОО 
 Яармаг 3-р гудамж шороон замыг дайргаар засварлах ажил 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 Яармаг 4-р гудамж шороон замыг дайргаар засварлах ажил 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 



 Яармаг 5-р гудамж шороон замыг дайргаар засварлах ажил 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 Яармаг 7-р гудамж шороон замыг дайргаар засварлах ажил 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 



6 ДУГААР ХОРОО 
 Нүхт 27 дугаар гудамж шороон замыг дайргаар засварлах 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 Нүхт 30 дугаар гудамж шороон замыг дайргаар засварлах 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 



20 ДУГААР ХОРОО 
 ХУД-ын “Иргэдэд үйлчлэх төв” байрны ойр орчмын нөхөөс, зогсоолын хучилт засварлах 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 
 



Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 
 
 
 



Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 
 
 
 



ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ХУРД СААРУУЛАГЧ СУУРЬЛУУЛАХ АЖИЛ 
18 ДУГААР ХОРОО  

 УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ГУДАМЖ 
Засварын өмнө Засварын дараа 

 
 



Засварын өмнө Засварын дараа 

  

 
 
 
 
 



8 ДУГААР ХОРОО 
209-р цэцэрлэгийн зогсоолын будган тэмдэглэгээ шинээр хийх ажил 

 

   
19 ДҮГЭЭР ХОРОО 

52-р цэцэрлэгт Сургууль орчмын бүс гэсэн тэмдэг суурилуулах 
 

  



1 ДҮГЭЭР ХОРОО 
37,39,40   байрны зам 
37,39,40   байрны зам 

   
17 ДҮГЭЭР ХОРОО 

маршал таун хотхоны зам 
маршал таун хотхоны зам 

   



АВТО ЗАМ БОЛОН ЗОГСООЛД НӨХӨӨС ЗАСВАРЫН АЖИЛ 
21,22-р Байрны дунд 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
21-р Байрны үзүүр 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 



Ариун гоо сайхны салоны урд талын авто зам 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
20,21-р байрны дундах авто зам 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 



67-р цэцэрлэг дулааны шугамын сэтэлгээний нөхөн сэргээлтийн ажил 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 

 
 



2 ДУГААР ХОРОО 
7,8-р байрны хойд талаар ХУД-ын уулзвар хүртэлх авто зам 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 



Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 
 
 
 



Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 
 
 
 



8а-р байрны урд талын авто зогсоол 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
22-р байрны авто зогсоол 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 



29-р байрны авто зогсоол 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 
 
 



Жаргалант төвийн хойд талын авто зам 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
11 ДҮГЭЭР ХОРОО 

35-р цэцэрлэгийн авто зам 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 



 
Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 
 
 



19 ДҮГЭЭР ХОРОО 
56в,е-р байрны авто зам 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 
 



4 ДҮГЭЭР ХОРОО 
Нүхтийн авто замын хучилтын эвдрэлийг засварлах ажил 

Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 
 
 



Засварын өмнө Засварын явц Засварын дараа 

 


