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Худалдааны салбар үүсч хөгжсөний 

100 жилийн ойн ажпын хүрээнд 85-аас дээш настай худалдаа, 
нийтийн хоолны салбарт ажиллаж байсан ахмадуудад хүндэтгэл 

үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17 3, Засгийн газрын 2019 оны 204 дүгээр тогтоолын 1 
дүгээр хавсралтаар баталсан “Түүхэн үйл явдал тэмдэглэлт өдрийн жагсаалт”-ын 2.53, уг 
тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх журам”-ын 1.6 дахь заалт, Ой тэмдэглэх тухай Засгийн газрын 2020 
оны 250 дугаар тогтоол, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2, 3 
дугаар хэсгийн 3.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. Монгол Улсад худалдааны салбар үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойн ажлын 
хүрээнд Нийслэл Улаанбаатар хотод одоо амьдарч буй худалдаа, нийтийн хоолны 
салбарт ажиллаж байсан 85-аас дээш настай 170 ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлж, шагнаж 
урамшуулах, дүүргүүдийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн ажпыг дүгнэж 
шалгаруулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах ажпыг 2021 оны 12 дугаар 
сарын 17-ны өдөр зохион байгуулахыг Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс 
/Т.Золжаргал/-т үүрэг болгосугай.

2. Худалдааны салбар үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойн ажпын хүрээнд Худалдаа, 
нийтийн хоолны салбарт ажиллаж байсан 85-аас дээш настай ахмадуудад хүндэтгэл 
үзүүлэх болон дүүргүүдийн ажлыг дүгнэж шагнаж урамшуулах, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр сурталчилах ажлыг зохион байгуулах ажпын зардлын төсвийг хавсралт ёсоор 
баталсугай.

3. Энэхүү тушаалын хавсралтад дурдсан ажлыг зохион байгуулахад шаардагдах 
8.215.000 /найман сая хоёр зуун арван таван мянга/ төгрөгийг мэдээлэл, сурталчилгааны 
зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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МОНГОЛ УЛСАД ХУДАЛДААНЫ САЛБАР ҮҮСЧ Н АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ КИНО, ШТОРКИЙГ ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР 

СУРТАЛЧИЛАХ АЖЛЫН ТӨСВИЙН ТООЦОО

№ Зардлын нэр
Тоо хэмжээ Нэг бүрийн үнэ 

/төгрөг/
Нийт үнэ 
/төгрөг/

Худалдаа, нийтийн хоолны 85-аас дээш насны ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх

1 ХүНДЭТГЭ1
хэмжээнд
хангах

т үзүүлэх арга 
тайз, дэлгэцээр 1 удаа 3.215.000 3.215.000

Хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр Худалдааны 100 
жилийн ойн арга хэмжээний 
түүхэн кино, шторкийг 
сурталчилах

10 хоног 500.000 5.000.000

НИЙТ 8.215.000


