
ТМТ статус : Сайт дээр нийтлэгдсэн 

 
46312-001 - МОН: Төлбөрийн системийн шинэчлэлийн төсөл 

Төслийн нэр Төлбөрийн системийн шинэчлэлийн төсөл 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Тусламжийн хэлбэр / Төслийн 
төрөл 

Зээл 

Төслийн дугаар 46312-001 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр / 
Мөнгөн дүн [Идэвхтэй] 

Зээл 3072- МОН: Төлбөрийн системийн шинэчлэлийн төсөл 

     Ердийн хөрөнгийн эх үүсвэр 20.00 сая ам.доллар 
 

Холбогдох стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ХҮР)  

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхын хөгжил (ЗАС) 

Салбар / Дэд салбар Санхүү/Банкны систем ба банк бус санхүүгийн байгууллагууд 

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн тэгш эрхийн үзэл 
баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах нь 

Жендэрийн тэгш эрхийн үзэл баримтлалын агуулга байхгүй 
(ЖАгүй) 

Төслийн тодорхойлолт Төлбөр тооцооны одоогийн систем нь банк хоорондын төлбөр 
тооцоо болон арилжааны төлбөр тооцооны дэд бүтцээс бүрдэж 
байна. Банкны төлбөр тооцооны хувьд банк хоорондын их дүнтэй 
гүйлгээ бодит цагийн горимоор хийгдэх нэг бүрчилсэн төлбөр 
тооцооны систем (RTGS) болон бага дүнтэй гүйлгээний систем 
(LVPS)-ээс бүрддэг. Үнэт цаас, гадаад валютын арилжаа, дуудлага 
худалдаа тус системээр дамжин хийгдэж байна. Гэхдээ эдгээр 
системд одоогийн тогтолцоонд байгууллагын удирдлагын систем, 
үнэт цаас/бондын барьцаа зэрэг хамрагдаагүй юм. Мөн түүнчлэн 
Ерөнхий дэвтэр систем (General Ledger system) нь хуучирсан бөгөөд 
түүнийг оролцогч банкуудын Монголбанк дахь харилцах 
дансуудтай холбох шаардлага тулгарч байна. Бага дүнтэй 
гүйлгээний төлбөр тооцооны хувьд Монголбанкны Цахим 
шилжүүлгийн систем (ETS)-д суурилсан ба худалдан авалтын цэг / 
автомат теллер төхөөрөмж (EFTPOS/ATM) дээр хийгддэг бөгөөд 
карт ба мерчантын удирдлага, EMV (Europay, Mastercard ба Visa) 
болон хосолмол картын гүйлгээг дэмжих чадвартай хэдий ч ийм 
төрлийн гүйлгээг хийдэг болохын тулд ETS системийг шинэчлэх 
шаардлагатай. 

 

Төлбөр тооцооны өнөөгийн системийг Дэлхийн банкнаас 
хэрэгжүүлсэн “Санхүүгийн чадавхийг дэмжих” төслийн хүрээнд 
2009 онд нэвтрүүлсэн бөгөөд тус төслийн хүрээнд хийгдсэн хамгийн 
сайн үр дүнтэй үйл ажиллагааны нэг нь болсон. Гэхдээ, төсөл хаах 
үед төлбөр тооцооны системийг зах зээлийн шаардлага хөгжих 
хэрээр, мөн тухайн системийн техникийн боломж хязгаар, 
тулгамдах бодлогын асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд цаашид 
нэмж хөгжүүлэх шаардлагатайг онцолж байв. Шийдвэрлэх 
шаардлагатай асуудлуудад дараах зүйлс багтсан, үүнд:  

 

(i) одоогийн програм хангамж ирээдүйд үйлчилгээний цар хүрээ 
тэлэхийг шингээх чадвар болон системийн өргөтгөл шинэчлэлийн 
хувьд програм хөгжүүлэгчээс хэт хамаарсан байдлыг өөрчлөх 
шаардлага;  
(ii) цахим төлбөр тооцооны шинэ үйлчилгээ, зах зээлийн 
хувьсаж буй эрэлт хэрэгцээнд нийцэж, ил тод байдлыг хангах 
мөнгөний болон хөрөнгийн зах зээлийн хэрэгслүүд нэвтрэх, орчин 
үеийн өндөр хурдтай сүлжээгээр холбогдсон орчинд бэлэн 
мөнгөний эргэлт багасах өөрчлөлтийг дэмжих чадвар бүхий 
нээлттэй, уян хатан, модуль бүтэцтэй архитектур шийдлийн 
хэрэгцээ;  
(iii) үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хоорондох өрсөлдөөн болон 
харилцан ажиллах чадварыг дэмжих Эко системийг хөгжүүлэх 
шаардлага, үүнд үйлчилгээний цогц байдал алдагдахаас сэргийлж, 
масштабын эдийн засгийн зарчмын үйлчлэлийг идэвхжүүлэхийн 
тулд өрсөлдөгч байгууллагууд хэрэгжүүлэх боломжтой байвал 



зохино;  
(iv) холбогдох олон улсын стандартуудтай уялдсан дотоодын 
шаардлагуудад илүү нийцэх нэвтрэлтийн горим, дотоодын 
стандартуудыг хөгжүүлэх шаардлага;  
(v) сүлжээ болон системийн алдаа (компьютер гацах), хакер 
довтлогод өртөх зэрэг системийн эмзэг байдлыг шийдвэрлэх 
бизнесийн тасралтгүй залгамж чанар, гамшгийн удирдлагын 
төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгцээ;  
(vi) цахим гарын үсэг ашиглах, цахим шилжүүлэг хийх зэргийг 
зохицуулах хууль эрх зүй/зохицуулалтын зохистой орчин бий 
болгож, хяналт зохицуулалт, зах зээлийн сахилга бат, дүрэм 
журмын ил тод байдлыг хангах эрх бүхий байгууллагатай болох.  

 

Төлбөр тооцооны тухай хуулийг боловсруулж байна. Дурдвал зохих 
нэг зүйл бол, одоогийн төлбөр тооцооны системийн үйл 
ажиллагааны зардал нь гүйлгээ тус бүрд Бүгд Найрамдах Солонгос 
Улс дахь өртөг зардалтай харьцуулахад 20 дахин үнэтэй бөгөөд 
жилд 10 хувиар өссөөр байна.  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

 

Төслийн үр нөлөө Монгол Улс даяар төлбөр тооцооны орчин үеийн үйлчилгээ хөгжиж, 
тэдгээрийг хөдөө орон нутаг, хилийн чанад дахь иргэд, банкны 
харилцагч биш хүмүүс өргөнөөр ашиглах боломжтой болно.   

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Бүтээмж өндөртэй, бага орлоготой иргэдэд 
төлбөрийн дарамт учруулахгүй, үндэсний 
төлбөр тооцооны цогц үйлчилгээний систем 
бүрэлдэнэ.  

Банк хоорондын бага дүнтэй гүйлгээ болон 
төлбөрийн картын гүйлгээ нэмэгдэж байгаа бөгөөд 
Автомат клиринг хаус систем болон карт свитчийн 
систем нэвтэрснээр улам нэмэгдэх төлөвтэй байна. 
ХБ дараах төлбөр тооцооны системийг шинэчлэх 
төлөвлөгөөтэй байна: (i) Автомат клиринг хаус 
систем (ACH+); (ii) Үнэт цаасны төвлөрсөн 
хадгаламжийн төвийн систем (CSD); (iii) Бодит 
цагын горимтой нэг бүрчилсэн төлбөр тооцооны 
систем (RTGS). Шинэчилсэн RTGS системийг 2018 
оны 1 сард нэвтрүүлсэн.  

 

Монголбанкны зүгээс 2019 онд харилцан ажиллах 
чадвар бүхий мобайл төлбөр тооцооны шинэлэг 
систем нэвтрүүлэхээр төлөвлөсөн.  

 

Үндэсний төлбөр тооцооны тухай хуулийг Монгол 
Улсын Их Хурал 2017 оны 5 сард баталсан.  

 

Төлбөр тооцооны терминалын тоо нэмэгдсэн нь 
төслийн төсөөлөлтэй нийцэж байна.  

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагаа Төслийн хэрэгжилтийн байдал (гүйцэтгэл, үйл 
ажиллагаа ба тулгарч буй асуудлууд) 

 Хөндлөнгийн үйлчилгээ, техникийн 
дэмжлэгээр хангана.  
 Банк хоорондын төлбөр тооцооны системийн 
дэд бүтэц сайжирна.  
 Хууль эрх зүй, зохицуулалтын орчин бүрдэнэ.  
 Бага дүнтэй гүйлгээний төлбөр тооцооны 
системийн дэд бүтэц ба дэмжих системүүд 
шинэчлэгдэнэ.  

2017 оны 3-р сарын 24-нд, Монголбанк Үндэсний 
цахим гүйлгээний төв (ҮЦГТ)-д зориулан тоног 
төхөөрөмж худалдан авах, шилэн кабелийн 
сүлжээний өргөтгөл (Сүлжээний цагираган 
топологи) суурилуулах (NETC/Goods /2016-018) 
гэрээг байгуулсан. Мөн түүнчлэн, ҮЦГТ-ийн 
сүлжээний үндсэн тоноглол, сүлжээний аюулгүй 
байдлыг хангах тоног төхөөрөмж (дундын 
төхөөрөмж буюу рүүтер, сүлжээний свитч, 
гуравдугаар үеийн “галын хана” сүлжээний 
хамгаалалт) худалдан авах (NETC/Goods/2016-
019) гэрээ байгуулсан.   

 

2017 оны 11-р сарын 29-нд, ХБ нь үндэсний Т-



картыг EMV/NFC технологи руу шилжүүлэх ажлын 
техникийн шаардлага, тодорхойлолтыг 
боловсруулах гадаад зөвлөх сонгон шалгаруулсан.  

 

2018 оны 1-р сарын 3-нд, ХБ нь Улаанбаатар ба 
Дархан хотууд дахь дата төвүүдийг засварлах, 
өргөжүүлэх ажлын зураг төсөл, техникийн 
тодорхойлолтыг боловсруулахаар Топика ХХК 
дотоодын зөвлөх компанийг сонгон шалгаруулсан.  
Зөвлөх компани нь барилга засварын ажил, тоног 
төхөөрөмж, системийн суурилалтад хяналт тавина. 
Улаанбаатар, Дархан дахь дата төвүүдийн засвар, 
барилга угсралтын ажил 2019 оны 12 сард дуусах 
төлөвлөгөөтэй.   

 

2017 оны 9-р сарын 20-нд, Монголбанкнаас 
санхүүгийн байгууллагуудын Нээлттэй түлхүүрийн 
дэд бүтэц (PKI) боловсруулах олон улсын нээлттэй 
сонгон шалгаруулалтыг зарласан.   

 

2017 оны 9-р сарын 18-нд, Монголбанкнаас Шууд 
кредит, Шууд дебит, Эгшин зуурын хөрөнгийн 
шилжүүлэг гүйлгээ дэмжих Автомат клиринг хаус 
систем (ACH+) хөгжүүлэх олон улсын нээлттэй 
сонгон шалгаруулалт зарласан. Сонгон 
шалгаруулалтын үнэлгээний эцсийн шинэчилсэн 
тайлан (BER)-г Монголбанкнаас 2018 оны 3-р 
сарын 6-д баталсан.   

 

2017 онд, ХБ-аас дараах гурван төрлийн сургалтыг 
зохион байгуулсан: 

 

(i) EMV Чип картын сургалт, 2017 оны 9-р 
сарын 3-10-д Малайзын Куала Лумпур хотноо 
Бартес Интернэшнл Лимитед компани зохион 
байгуулсан тус сургалтыг Монголбанкны төлбөр 
тооцоо хариуцсан 2 ахлах мэргэжилтэн амжилттай 
дүүргэж, EMV хөтөлбөрийн гэрчилгээ авсан; 

 

(ii) SIBOS Зөвлөгөөн, санхүүгийн болон төлбөр 
тооцооны үйлчилгээний салбарт зориулан SWIFT-
ийн зохион байгуулдаг жил бүрийн өндөр 
зэрэглэлийн зөвлөгөөн Канадын Торонто хотноо 
2017 оны 10-р сарын 15-20-ны хооронд болж, 
Төслийн захирал оролцсон; 

 

(iii) Цахим мөнгийг зохицуулах бодлогын 
семинар, Bank of Japan банкнаас 2017 оны 12-р 
сарын 14-19-д Японы Токио хотноо зохион 
байгуулж, Төслийн зохиуцуулагч сургалтад 
оролцсон болно.  

 

Үндэсний төлбөр тооцооны тухай хуулийг 2017 
оны 5-р сарын 31-д Монгол Улсын Их Хурал 
баталсан. 2017 оны 12 сард, шинэ хууль 
батлагдсантай холбогдуулан Монголбанкнаас 
дараах гурван журмыг шинэчилсэн:  
(i) Их дүнтэй төлбөрийн системийн журам; 
(ii) Бага дүнтэй төлбөрийн системийн журам;  
(iii) Банкны төлбөрийн картын журам.  

 

2018 оны 7-9 сард ХБ нь ТХН-ийн 2 зөвлөх, 



төлбөрийн системийн 2 шинжээч сонгон 
шалгаруулахаар зарлаж, шалгаруулалт хийсэн.  

Газарзүйн байршил Улс даяар 

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин С 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

     Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

     Байгаль орчин Хамаарахгүй 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Хамаарахгүй 

     Уугуул иргэд Хамаарахгүй 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед Төслийн төлөвлөлтийн үед Монголбанк ба Үндэсний төлбөр 

тооцооны төвтэй тогтмол зөвлөлдсөн.  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед АХБ ба хэрэгжүүлэгч, гүйцэтгэгч байгууллага хооронд тогтмол 
харилцаа холбоотой ажилладаг. Зээлийн гүйцэтгэлийн эхний 
үнэлгээг 2017 оны 4-р сарын 10-14-д хийсэн. Дунд хугацааны 
үнэлгээг 2018 оны 2-р сарын 26-аас 3-р сарын 2-ны хооронд 
хийсэн.  

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ  

    Худалдан авалт  

Анх зарласан огноо  

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Энхболдын Энэрэлт  
(eenkhbold@adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Монголбанк (Төв банк) 

    

 

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   
батлах 

   2012 оны 12-р сарын 21 

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

  2012 оны 10-р сарын 25-26   
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   2012 оны 12-р сарын 20 

    Төслийг батлах    2013 оны 11-р сарын 26 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2018 оны 2-р сарын 26 

 

3072 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл - 
3072-МОН 

2013 оны 
11-р сарын 
26 

2014 оны 3-р 
сарын 14 

2015 оны 8-р 
сарын 14 

2017 оны 6-р 
сарын 30 

2019 оны 12-р 
сарын 31 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 22.50 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 20.00 2018 оны 

12-р сарын 6 

5.28 0.00 26.39% 

 Хамтрагч тал 2.50 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 
12-р сарын 6 

3.68 0.00 18.39% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 



Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ  Хангалттай Хангалттай Хангалттай  Хангалттай 

 

 

Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр 
илгээсэн огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9-р сарын 14 Энхболдын Энэрэлт Энхболдын Энэрэлт  
  2018 оны 3-р сарын 26 Энхболдын Энэрэлт Энхболдын Энэрэлт  
  2017 оны 9-р сарын 11 Энхболдын Энэрэлт Энхболдын Энэрэлт  
  2017 оны 4-р сарын 24 Энхболдын Энэрэлт Энхболдын Энэрэлт  
  2017 оны 3-р сарын 14 Энхболдын Энэрэлт Энхболдын Энэрэлт  
  2017 оны 1-р сарын 24 Энхболдын Энэрэлт Энхболдын Энэрэлт  
  2016 оны 9-р сарын 28 Энхболдын Энэрэлт Энхболдын Энэрэлт  
  2016 оны 3-р сарын 31 Жиакомо Жианетто Жиакомо Жианетто  
  2015 оны 9-р сарын 17 Жиакомо Жианетто Жиакомо Жианетто  
  2015 оны 3-р сарын 27 Жиакомо Жианетто Жиакомо Жианетто  
  2014 оны 9-р сарын 30 Сүн Минь Ли Сүн Минь Ли  
  2014 оны 9-р сарын 30 Сүн Минь Ли Сүн Минь Ли  
  2014 оны 2-р сарын 28 Сүн Минь Ли Сүн Минь Ли  
  2013 оны 9-р сарын 23 Сүн Минь Ли Сүн Минь Ли  
  2013 оны 9-р сарын 19 Сүн Минь Ли Сүн Минь Ли  

 


