
 
Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн  
ХЗхорооны 2022 оны 12-р сарын 01 –ны өдрийн  

№2(22) тоот тушаалын 02 дугаар хавсралт 
 

 
Монгол-Японы Төвийн танхим ашиглан үйл ажиллагаа 

зохион байгуулах төлбөр 
 

(Танхим ашиглан үйл ажиллагаа зохион байгуулах төлбөрт телевизийн хурлын 

системээс бусад тоног төхөөрөмж ашиглах төлбөр багтсан болно.) 

 

Танхимын нэр Багтаамж Төлбөр 
(1 цагт) 

Ашиглаж болох техник 
хэрэгсэл 

Их танхим 
(1 давхар, хэмжээ: 
бүтэн) 

Ширээтэй 144-154 суудал 
Ширээгүй 140-210 суудал 
(222m2) 

Ажлын өдөр: 105,000 ₮ 
Амралтын өдөр: 135,000₮ 

Ширээ, сандал,  
микрофон, прожектор 
гэх мэт 

Их танхим (1 давхар, 
хэмжээ: 2/3) 

Ширээтэй 84-96 суудал 
Ширээгүй 40-140 
суудал(148 m2) 

Ажлын өдөр: 82,500 ₮ 
Амралтын өдөр: 105,000₮ 

Дээрхийн адил 

Их танхим (1 давхар, 
хэмжээ:1/3) 

Ширээтэй 24 суудал 
Ширээгүй 30-40 суудал 
(75 m2 ) 

Ажлын өдөр: 52,500 ₮ 
Амралтын өдөр: 67,500₮ 

Дээрхийн адил 

204 тоот болон 205 
тоот өрөө 
(2 давхар) 

Ширээтэй 64 суудал  
Ширээгүй 80-100 суудал 
(108 m2) 

Ажлын өдөр: 67,500₮ 
Амралтын өдөр: 87,000₮ 

Ширээ, сандал,  
микрофон, прожектор 
гэх мэт 

204 тоот эсвэл 205 тоот 
өрөө 
(2 давхар) 

Ширээтэй 32 суудал  
Ширээгүй 40-50 суудал 
(54 m2) 

Ажлын өдөр: 45,000 ₮ 
Амралтын өдөр: 58,500₮ 

Дээрхийн адил 

202 тоот өрөө  
(2 давхар, хурлын 
зориулалттай) 

Ширээтэй 12 суудал  
 (32.5 m2) 

Ажлын өдөр: 22,500₮ 
Амралтын өдөр: 30,000₮ 

Ширээ, сандал гэх мэт 

203 тоот өрөө  
(2 давхар) 

Ширээтэй 12 суудал  
(32.5 m2) 

Ажлын өдөр: 22,500 ₮ 
Амралтын өдөр: 30,000₮ 

Ширээ, сандал, 
прожектор гэх мэт 

Хүлээн авах танхим  
(1 давхар) 

 
(123.5 m2) 

Ажлын өдөр: 30,000 ₮ 
Амралтын өдөр: 39,000₮ 

Ширээ, сандал, 
зарлалын самбар гэх 
мэт 

Хүлээн авах танхим 
(1 давхар) 
Шалгалтын бүртгэл          

1-2 ширээ, 1-4 сандал  
Ажлын өдөр: 15,000 ₮ 
Амралтын өдөр: 19,500₮ 

1-2 ширээ, 2-4 сандал, 
зарлалын самбар 

206 тоот өрөө  
Компьютерын 
сургалтын танхим   
(2 давхар) 

20 суудал 
(54 m2) 

Ажлын өдөр: 67,500 ₮ 
Амралтын өдөр: 87,000₮ 

Сургалтын зориулалттай 
компьютер 20, багшийн 
компьютер 1, ухаалаг 
самбар 

Телевизийн хурлын 
систем  

 

Ажлын өдөр 
Тест: 142,500₮ 
Ашиглалт: 82,500₮  
Амралтын өдөр 
Тест: 185,000₮ 
Ашиглалт: 107,250₮  
Жич: Ашигласан тахимын 
үнийг нэмж тооцох 

 

 


