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Агаарын бохирдлыг бууруулах, нийслэлийн

иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон

өнгөрүүлэх, эрүүл цэвэр эко орчинг

бүрдүүлэх, орчин үеийн залууст үндэсний

хэв шинж, агууллагатай амралтын орчин

бүрдүүлэх зорилготой.
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Зайсангийн гүүрний зүүн талд Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо 

5,0 га 



Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо 

Богд хан уул, Бага тэнгэрийн амны 

баруун хойд талд 3,68 га 



Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо 

Уурхайчдын зам дагуух шинэ 

гүүрний баруун талд 2,5 га талбай, 

зүүн талд 4,3 га талбайн  



Төв талбайн голд дугуй дүрслэлийг европ цаг

тооллын 12 хуваалт, монгол цаг тооллын 360

градусаар 6 хуваалттай хамтатган, зэрэгцүүлэн

дүрсэлсэн нь бага насны хүүхдүүдэд зүг чиг заах,

монгол уламжлалт цагийг таниулах танин мэдэхгүйн

ач холбогдолтой.

Төв дундаа арга билэг байх бөгөөд зүлэг, усан

оргилуур хослуулан өндөр нам түвшинд байршуулж

сууж тухлах суудал төлөвлөж өгсөн нь амрагч,

чөлөөт цагаа өнгөрүүлж байгаа олон нийтийн тав

тухыг хангах, таатай сэтгэгдэл өрнүүлэх нь

зорилготой.

Мөн Арга билэгийг тойроод солонгын 7 өнгийг

бэлэгдсэн бэлэгдэл бүхий цэцгийн мандалыг өлзий

хээтэй явган замаар холбон чимэглэн зохиомжилсон.

Ногоон байгууламж, усан байгууламж, байгалийн

сайханд усны чимээнд алжаал тайлах, сэтгэл уужрах

аятай таатай бүхнийг бодолцон урласан билээ.

Талбай бүрт Усан зам Монгол үндэсний хээгээр хийгдсэн, 15 см гүнзгий хайргатай урсгал устай усан

замын шийдэл нь бага насны хүүхдүүдэд сонирхолтой, зуны халуун бүх насныхны зохилон цагаа

өнгөрүүлэх дуртай газар нь болно гэдэгт итгэлтэй байна



Усан байгууламж, ногоон байгууламж, уламжлалт

өнгө төрх, авто зогсоол, нийтийн бие газар, хогийн

сав, цэвэр цэмцгэр орчин.

Хүрэлцээтэй авто зогсоол.



Цэцгэн хээтэй зам бүхий талбай дундаа төв талбайн

ижил арга билэг, усан оргилуур ногоон

байгууламжийн хослол тойрсон цэцгэн мандал, өлзий

хээт зам гоёмсог өнгөний зохицол, хүүхдийн

тоглоомын талбай, чийрэгжүүлэх элсний талбай,

авто зогсоол, сүүдрэвч, шатрын талбай

Цэцгэн хээт замын гурвалсан дугуй дүрст цэцгэн хэлбэрт

хагас тойрогт олуулаа тойрч суух хүрэлцээтэй сандалтай

дундаа олон өнгөт цэцгэн мандал, чулуун замтай, мэдээж хог

хаягдалаа хийх хогийн сав, нийтийн бие засах газрыг

шийдсэн



Төв дундаа арга билэг байх бөгөөд

зүлэг, усан оргилуур хослуулан өндөр

нам түвшинд байршуулж сууж тухлах

суудал төлөвлөж өгсөн нь амрагч,

чөлөөт цагаа өнгөрүүлж байгаа олон

нийтийн тав тухыг хангах, таатай

сэтгэгдэл өрнүүлэх нь зорилготой.

Монгол уламжлалт хээт зам сүүдрэвч,

усан зам, ногоон байгуулалмж, авто

зогсоол, нийтийн бие газар, хогийн сав, цэвэр

цэмцгэр орчин.

Хүрэлцээтэй авто зогсоол.

Усан хөшиг, усан оргилуур, өнгөт цэцгийн мандал, хөгжлийн

бэрхшээлтэй иргэний тэнгэнцэртэйгээ хамт савлуур дээр тоглох савлуур

гэх мэт

Шинэлэг технологийн хувьд шөнийн цагаар гэрэл цацруулан поспортох

өнгөөр хүрээ үүсгэх эрчим хүчний хэмнэлттэйгээр шөнийн цагаар ч

үзэсгэлэнтэй харагдахыг тооцсон.


