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МОНГОЛ УЛС ДАХЬ АВСТРАЛИЙН ХУДАЛДААНЫ ТАНХИМ, ХАНДИВЫН 

БОДЛОГО 

1. Ерөнхий  
 

Монгол Улс дахь Австралийн Худалдааны Танхим (цаашид Танхим гэх) нь гишүүн 

байгууллагууддаа чиглэсэн ашгийн бус үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага 

юм. Танхим нь Монгол улсад нийгмийн сайн сайхныг түгээн дэлгэрүүлэх, хандивын үйл 

ажиллагаануудыг дэмжих чиглэлээр ажилладаг. 

2. Зорилт 

Тус “Хандивын Бодлого”-ын (цаашид Бодлого гэх) зорилт нь Монгол дахь сайн 
үйлсийн байгууллагуудад (цаашид Байгууллагууд гэх) хандив олгохтой холбоотой 
Танхимын эрх, үүргүүдийг тодорхойлоход чиглэнэ. 

3. Стратеги 

 

a) Энэхүү Бодлогын болон Танхимын төсвийн чадамжийн хүрээнд,Танхим нь 

хандив олгохоор батлагдсан Байгууллагуудад тусламж үзүүлэх замаар аливаа 

сайн үйлсийн аян, үйл ажиллагаа, төсөл, хөтөлбөрүүдийг (цаашид хамтад нь 

Төслүүд гэх) бүх бололцоогоо дайчлан дэмжиж ажиллана. 

b) Танхим нь Байгууллагуудаас санал хүлээж авах болон тэдэнтэй хамтран 

ажиллах санал тавьж болно. 

c) Танхим нь хуанлийн жил гарахаас өмнө дараах зүйлсийг тодорхойлно: 

I. Ирж буй жилд төсөвлөх хандивын хэмжээ, ба  

II. Тусгайлан хамтарч ажиллах Байгууллага болон Төслүүдийн жагсаалтыг 

гаргах 

4. Хэрхэн бүртгүүлэх вэ 
 

a) Байгууллага нь Танхимд төсөл эхлэхээс 30 хоногийн өмнө албан ёсоор 

хандивын хүсэлт (цаашид Хүсэлт гэх) тавих боломжтой бөгөөд энэхүү Бодлогын 

Хавсралт 1 буюу “Хандивын Хүсэлтийн Маягт”-ыг бөглөж өгөх хэрэгтэй. 

b) Хүсэлт бүр 6-р заалтад дурдсан үндсэн зарчим болон удирдамжуудыг тусгаж 

өгсөн байх. 

c) Байгууллагууд Хүсэлтээ “Танхимаар” шалгуулан батлуулахын тулд тус цахим 

шуудангаар info@austchammongolia.com руу илгээнэ.  

mailto:info@austchammongolia.com
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d) Хүсэлтийг хүлээж аван хянах хугацаандаа Танхим нь тухайн Байгууллагаас 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүсэх, уулзалтад урих боломжтой бөгөөд хүсэлт гаргасан 

Байгууллагыг энэ тал дээр Танхимтай хамтран ажиллахыг хөхиүлэн дэмжинэ 

 

5. Шийдвэр гаргах үйл явц 

5.1 Хүсэлтийг хянан үзэх 

 

Өөрөөр тогтоогоогүй тохиолдолд Танхим ирсэн Хүсэлт бүрд энэхүү Бодлого, Танхимын 

төсвийг харгалзан үзэж хөндлөнгийн хүчин зүйлээс шалтгаалахгүйгээр шударгаар 

үнэлгээ өгнө. 

5.2 Зөвшөөрөл 

 

a) Нэг сая төгрөгөөс доош хэмжээний хандивын Хүсэлтийг Танхимын хандивын 

комисс Хүсэлтийг хүлээж авснаас хойш ажлын 15 хоногт багтаан хэлэлцэнэ.  

b) Гурван сая төгрөгөөс дээш хэмжээний хандивын Хүсэлтийг Танхимын удирдах 

зөвлөл Хүсэлтийг хүлээж авснаас хойш 60 хоногийн дотор багтаан хэлэлцэнэ.  

c) 5.2 (а) -д заасан бүх хандив тусламжыг Хандивын комиссоор батлуулах ба 5.2 (б) 

дэх бүх хандивын хүсэлтийг Танхимын удирдах зөвлөлөөр батлагдсан байх 

ёстой. 

d) Хүсэлтийн талаар Танхимаас шийдвэр гарсан даруй Танхим шууд тухайн хүсэлт 

гаргагч Байгууллагуудад шийдвэрийн талаар мэдэгдэнэ. 

e) Хүсэлт нь зөвшөөрөгдсөн Байгууллага нь цаашид энэхүү Бодлого болон 

хандивын зарцуулалтын талаар Танхимаас ирэх заавар чиглэлийг дагах ёстой 

бөгөөд хандивыг зөвхөн тухайн батлагдсан Төслийн үйл ажиллагаанд зориулан 

зарцуулна. 

f) Танхимын удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр хүсэлт гаргасан хандивын мөнгөн 

хэмжээг өөрчилж болно.  

g) Танхимаас үзүүлэх хандивын хэмжээ Танхимын жил тутмын төсвөөс хэтрэхгүй 

байна. 

h) Танхим Байгууллагад сонголтын дагуу хандив тусламжийг дараах хоёр 

хэлбэрээр үзүүлж болно: 

I. мөнгөн тусламж болон 

II. биет тусламж үйлчилгээ (хүнс, бараа бүтээгдэхүүн, болонтусламж 

хандивын комисс, танхимын ТУЗ-өөс үзүүлэх аливаа үйлчилгээ г.м) 

6. Хандив олгох удирдамж 

6.1 Удирдамж 

Танхим нь аливаа хандив тусламж олгохдоо: 

(a) нийгмийн арга хэмжээ, үйл ажиллагааг дэмжих; 
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(b) эмзэг бүлгийн сайн сайхны төлөө дэмжих үйл ажиллагаа; 

(c) сайн дурын хандивын үйл ажиллагаа;  

(d) Танхимыг тогтвортой, аюулгүй, ёс зүйт, хариуцлагатай, шинийг эрэлхийлэгч 

байгууллага байх зорилтыг дэмжих; 

(e) Танхимаас үзүүлэх хандив тусламжийг ашигласнаар томоохон өөрчлөлт авчирч 

чадах Байгууллагуудыг дэмжих, ба; 

(f) Боловсрол, сургалт хөгжлийг дэмжих; 

(g) Эрүүл мэндийг дэмжих; 

 

(h) Зохион байгуулалт сайтай, хариуцлагын тогтолцоо, механизмаа цэгцтэй 

тодорхойлсон Байгууллагуудад хандивыг олгох бөгөөд энэхүү Бодлогод өөрөөр 

заагаагүй тохиолдолд доор дурдсан Байгууллага эсвэл Төсөлд хандив олгохгүй 

байх ба үүнд: 

(i) Арилжаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж ба компани; 

(j) төрийн байгууллага болон үйл ажиллагаа; 

(k) улс төрийн байгууллага, кампанит ажил, хувь улс төрч; 

(l) нийгэмд сөрөг хандлага, эргэлзээ төрүүлж болзошгүй Төслүүд; 

(m) шашин болон шашны холбогдолтой Төслүүд; Шашны байгууллагаас хийгдэж буй 

шашны бус шалтгаан зорилготой төсөл байж болно;  

(n) Монгол улсаас гадуур Төслүүд болон Байгууллагууд; 

(o) хандивыг Монгол улсаас гадуур явагдах үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд зарцуулах 

Төслүүд, ба 

(p) хэрэв байгууллага болон хувь хүн хандивыг өөрийн нийгмийн ба/ эсвэл хувийн 

үйл ажиллагаанд зориулах гэж байгаа бол. 

 

6.2 Хандивын үр дүн 

(a) Төсөлд эргэж үйлчлэх санхүүжилт олгохгүй. 

(b) Байгууллага бүр тухайн жилд нэг удаа хандивын Хүсэлт гаргах боломжтой. 

Онцгой тохиолдолд нэг байгууллагаас өөр өөр зорилт бүхий нэгээс дээш 

хандивын хүсэлт ТУЗ волон хандивын комиссоор хэлэлцэсний үндэс дээр авч 

болно;  

(c) Танхим хандив тусламж үзүүлсний хариуд хүлээн авагч Байгууллага нь олон 

нийтэд нээлттэйгээр талархал илэрхийлэх мөн/ эсвэл Танхимын дэмжлэгийг 

цохон тэмдэглэх үүрэгтэй. 

(d) Хандив тусламж нь Байгууллагад шууд очих ёстой бөгөөд Байгууллага зарлагын 

баримт, зарцуулалтын тайланг Танхимын хүсэлтээр гаргах ёстой. 

(e) Байгууллагууд хандивын зарцуулалт хийсэн үед эсвэл хандивыг зарцуулснаас 

хоёр сарын дараа эсвэл Төсөл дууссанаас хоёр (2) сарын дараа Танхимд 

зарцуулалтын тайлан гаргаж өгөх ёстой. Зарцуулалтын тайлан гаргаж өгөөгүй 

тохиолдолд Танхим ирээдүйд тухайн Байгууллагад дахин мөнгөн эсвэл биет 

тусламж үйлчилгээний хандив үзүүлэхгүй болно.  
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7. Хүүхэд хамгаалал  

 

(a) Танхим нь бага насны хүүхдийн хүчирхийлэл, мөлжлөгийг тэвчихгүй болно.  

(b) Хүсэлт гаргаж буй аливаа байгууллага нь хүүхдийн хүчирхийлэлээс цаг ямагт 

урьдчилан сэргийлж байх ёстой. Хандивын хүсэлтийн аливаа төслийн 

хэрэгжилтийн хүрээнд тухайн байгууллага хүүхдийг аливаа хүчирхийлэл, 

мөлжлөгөөс хамгаалах журам,хөтөлбөр гаргаж түүнийг дагаж мөрдөх ёстой.  

8. Зарлага болон Бүртгэл 

 

(a) Хандивын зардлуудыг Танхимын Санхүүгийн ажилтан хянана 

(b) Танхим хандив олгох болгонд Танхимын Санхүүгийн ажилтан тус зардлыг 

оруулан улирлын тайлан бэлтгэнэ. 

(c) Санхүүгийн ажилтан нь санхүүгийн жилд Танхимаас олгогдсон бүх хандив 

тусламжийн бүртгэлийг хийх бөгөөд тус бүртгэл нь хандив хүлээн авсан 

Байгууллага болон Төслүүдийн мэдээлэл, хандивын дүн эсвэл биет тусламжийн 

тухай мэдээлэл болон хандивын зорилтын талаар мэдээллүүдийг багтаана. 

(d) Танхимын Нярав нь хандивын бүртгэлийг хадгалах, санхүүжилтээр орж ирсэн 

хөрөнгийг хадгалах, болон Бодлого-ын дагуу бүх төлбөр тооцоог хийх үүрэгтэй. 

(e) Танхимын Санхүүгийн ажилтан нь Танхимын оффисоор дамжуулан сонгогдсон 

Байгууллагад хийх төлбөрийн шилжүүлгийг удирдан хянана. 

(f) Хандивын бүртгэлийн хуулбаруудыг бэлтгэх ба Танхимын гишүүд хүссэн үедээ 

харах боломжтой байх. 

9. Онцгой тохиолдол болон Гэнэтийн санхүүжилт 

 

(a) Танхимын удирдах зөвлөл Монгол улсын хэмжээгээр тохиолдсон гэнэтийн 

гамшиг болон онцгой байдалд өртсөн хүмүүст дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 

санхүүжилт татах үйл ажиллагаа явуулж болно. 

(b) Бүх санхүүжилт татах арга хэмжээнүүдийг Танхимын хандивын зөвлөл бие даан 

зохион байгуулна. 

 

Огноо: 2018 оны 5-р сарын 22  

Нэмэлт мэдээлэл 

Энэхүү Бодлогын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол info@austchammongolia.com цахим 

шуудангаар холбогдоно уу. Танхим нь энэхүү бичиг баримтад өөрчлөлт хийх эрх эдэлнэ. 
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Хавсралт 1 - Хандивын Хүсэлтийн Маягт 
Хандивын Хүсэлтийн Маягт 

Монгол Улс дахь Австралийн Худалдааны Танхимын Хандивын Бодлоготой уншиж 

танилцана уу. Зөвхөн Бодлогын шаардлагуудыг хангасан хүсэлтүүдийг хэлэлцэх 

болохыг анхаарна уу. 

 

ХЭНД: Монгол Улс дахь Австралийн Худалдааны Танхим 

ЦАХИМ ШУУДАН: info@austchammongolia.com 

 Details/ Мэдээлэл  

1.  Байгууллага/хандивын аяны нэр  

2.  Холбогдох хүний нэр  

3.  Албан тушаал/ эрхэлсэн ажил  

4.  Бүртгэлтэй хаяг  

5.  Холбогдох утасны дугаар  

6.  Холбогдох цахим шуудан  

 

1. Та өөрийн байгууллага, төсөл, хөтөлбөрийн гол чиглэлийг тодорхойлон бичнэ үү? Хэрэв 

боломжтой бол та өөрийн байгууллага, төсөл, хөтөлбөрийн талаар танилцуулга эсвэл бичиг 

баримтуудыг хавсаргана уу? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Таны хүсэж буй тусламж: 

    Мөнгөн тусламж, мөнгөн тусламжийн хэмжээ: ₮-өөр 

    Биет тусламж (хүнсний зүйл, бараа) 

 

 

3. Та өөрийн хүсэлтээ дэлгэрэнгүй тайлбарлана уу? Таны хүсэлт манай БОДЛОГОД хэрхэн 

нийцэж байгааг тайлбарлана уу? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


