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Монпэй данс удирдах заавар

1. Мобифинанс нь гэрээт хамтрагч (иргэн/байгууллага)–д Монпэй данс
нээж, дансыг удирдах, хянах эрх бүхий албан тушаалтанд
https://merchant.monpay.mn/-д нэвтрэн дансаа удирдах нэвтрэх нэр,
нууц үгийг үүсгэн өгнө.

2. Нэвтрэх эрхээ авсны дараа вэбээр нэвтэрч үйлчилгээний салбар тус
бүрийн мэдээллийг оруулж салбарын ажилтны эрхийг үүсгэнэ. Тухайн
үед системээс нэвтрэх нууц үг үүсгэгдэн салбарын ажилтны утасны
дугаар, имэйлд ирнэ. Салбарын ажилтан нь
https://merchant.monpay.mn/ хаягаар хандан нэвтрэх нэр болон нууц
үгийг оруулж вэб рүү нэвтэрнэ.

3. Гэрээт хамтрагч (иргэн/байгууллага) нь Мобифинанс-д хандан салбар
үүсгүүлэх боломжтой.

• Салбарын ажилтан нь системээс илгээгдсэн нэвтрэх нэр, нууц
үгээ бусдад задруулахгүй байж нэвтэрч орсны дараа заавал
солино.

4. Салбарын ажилтан нэвтэрч орсны дараа 6 оронтой гүйлгээний ПИН
кодоо шинээр үүсгэнэ.

• Гүйлгээний ПИН код гэдэг нь салбарын Монпэй данснаас
хэрэглэгчдэд урамшуулал олгоход ашиглагдах нууцлалын код юм.
Та Пин кодоо бусдад алдахаас сэргийлж сайтар нууцална уу.

• Та тохиргоо цэснээс гүйлгээний ПИН кодоо солих боломжтой.

САНАМЖ: 
Та нэвтрэх нууц үг болон пин кодоо 5 удаа буруу оруулвал таны нууц үг блоклогдоно. 
1800-1199, 75752255, e-money@mobicom.mn хаягт хандан сэргээлгэнэ. 

https://merchant.monpay.mn/
mailto:e-money@mobicom.mn


Салбарын эрхээр вэб-д нэвтэрч орсноор дараах үйлдлүүдийг хийх боломжтой

1. Цахим дансанд мөнгө олгох: Монпэй цахим дансанд урамшуулал олгох

2. Багцаар мөнгө олгох: Монпэй цахим дансанд урамшуулал олгох (багцаар)

3. Дүрмээр мөнгө олгох: Үнийн дүнгээс хамаарч тогтмол урамшуулал олгох

4. Бэлэн орлогын гүйлгээ: Монпэй цахим данснаас мөнгө Бэлэн мөнгө рүү хөрвүүлэх

5. Бэлэн зарлагын гүйлгээ: Бэлэн мөнгийг Монпэй цахим данс руу хөрвүүлэх

6. QR: Монпэй апликейшнаар төлбөр хүлээн авах (QR)

7. Бараа зарах: СМС-ТАН код

8. Хуулга: Өөрийн салбарын гүйлгээний хуулгыг харах

9. Нэвтрэх нууц үг, Гүйлгээний ПИН код солих

Салбарын эрхээр данс удирдах заавар



1. Цахим дансанд мөнгө олгох: Монпэй цахим дансанд урамшуулал олгох
Тухайн салбар нь төлөөлөгчийн Монпэй данснаас хэрэглэгчийг урамшуулан хэрэглэгчийн Монпэй дансанд мөнгө олгох боломжтой.
Мөн хэрэглэгчид мессэжээр очих сонордуулга болон эхлэл, төгсгөл хэсгүүдийг бөглөх боломжтой.
Хэрэглэгчид мөнгө олгохдоо Төрөл хэсгээс 

• Утасны дугаар
• Монпэй дансны дугаар гэх мэт хэрэглэгчийн мэдээллүүдээр гүйлгээ хийх боломжтой.

Дүн – Хэрэглэгчид шилжүүлэх дүн
Гүйлгээний тайлбар – Гүйлгээний хуулга дээр харагдах утга
Хэрэглэгчид хүргэх сонордуулгын эхлэл хэсэг - Хэрэглэгчид очих мессэжний эхлэл хэсэг
Хэрэглэгчид хүргэх сонордуулгын төгсгөл хэсэг - Хэрэглэгчид очих мессэжний төгсгөл хэсэг

Салбарын 6 оронтой гүйлгээний ПИН кодыг 
оруулснаар гүйлгээ амжилттай хийгдэнэ.



Жишээ файл татах холбоосоор загвар excel файлыг татна.
Загварын дагуу мэдээллийг бөглөөд Excel файл оруулахад багцаар урамшуулал олгох боломжтой.

2. Багцаар мөнгө олгох: Монпэй цахим дансанд урамшуулал олгох (багцаар)

Олон хэрэглэгчид 1 зэрэг урамшуулал олгох бол дээрх форматын дагуу мэдээллээ бөглөөд шилжүүлэхэд л хангалттай. 

Салбарын 6 оронтой гүйлгээний ПИН кодыг 
оруулснаар гүйлгээ амжилттай хийгдэнэ.

number amount desc system

99999999 1000 test1 PHONE

88888888 2000 test2 PHONE

99100123456 5000 test3 ACCOUNTNO



3. Дүрмээр мөнгө олгох

Үнийн дүнгээс хамаарч тогтмол мөнгөөр урамшуулал олгох
Хэрэглэгчийн Монпэй дансанд урамшуулал олгохдоо төлбөрийн үнийн дүнд интервал тогтоон тогтмол дүнгээр
урамшуулах боломж юм.

Хэрэглэгчид мөнгө олгохдоо Төрөл хэсгээс 
• Утасны дугаар
• Монпэй дансны дугаар гэх мэт хэрэглэгчийн мэдээллүүдээр гүйлгээ хийх боломжтой.

Салбарын 6 оронтой гүйлгээний ПИН кодыг 
оруулснаар гүйлгээ амжилттай хийгдэнэ.



4. Бэлэн орлогын гүйлгээ

Хэрэглэгчийн Бэлэн мөнгийг Монпэй данс руу шилжүүлэхдээ Бэлэн орлогын гүйлгээг хийнэ.

Салбарын 6 оронтой гүйлгээний ПИН кодыг 
оруулснаар гүйлгээ амжилттай хийгдэнэ.



Хэрэглэгчийн Монпэй данснаас мөнгө Бэлэн мөнгөнд хөрвүүлэхдээ Бэлэн зарлагын гүйлгээг хийнэ.

Анхаарах: Хэрэглэгчээс 300₮–н шимтгэл суутгагдана.

Жич: Монпэй төлөөлөгчийн гэрээ байгуулснаар дээрх үйлдлүүдийг хийх боломжтой болно. 

5. Бэлэн зарлагын гүйлгээ

Хэрэглэгчийн утасны дугаар, үнийн дүнг оруулснаар 6
оронтой тан код хэрэглэгчид очих ба тус кодыг Тан код
хэсэгт бичиж үргэлжлүүлснээр гүйлгээ амжилттай
хийгдэнэ.
Анхаарах: ТАН код нь 100 сек хүчинтэй, 1 л удаа
ашиглах боломжтой, буруу тан код оруулсан бол
дахин ТАН код илгээнэ.



6. QR: Монпэй апликейшнаар төлбөр хүлээн авах (QR)

Монпэй цахим мөнгө хүлээн авагчийн гэрээ байгуулснаар хэрэглэгчийн Монпэй апликейшнаар төлсөн
төлбөрийг хүлээн авах боломжтой. QR код үүсгэн төлбөр хүлээн авахын тулд 2 дэлгэцтэй буюу хэрэглэгч
QR кодыг уншуулах боломжтой байхыг анхаарна уу.

Үнийн дүнг оруулан QR-г үүсгэн хэрэглэгч QR-г уншуулснаар гүйлгээг хийх боломжтой.



7. Бараа зарах: СМС-ТАН код
Хэрэглэгчийн утасны дугаар, үнийн дүнг оруулснаар 6 оронтой тан код хэрэглэгчид очих ба тус кодыг Тан код 
хэсэгт бичсэнээр гүйлгээ амжилттай хийгдэнэ.

Анхаарах: Тан 1 код нь 100 сек хүчинтэй, 1 л удаа 
ашиглах боломжтой, буруу тан код оруулсан бол 
дахин ТАН код илгээнэ.



8. Өөрийн салбарын гүйлгээний хуулгыг харах

Тухайн салбарын борлуулалтын мэдээллийг цаг минутын хоцрогдолгүй харах боломжтой.

9. Нууц үг, гүйлгээний ПИН код солих 
• Нэвтрэх нууц үг хамгийн багадаа 8 тэмдэгт, жижиг том үсэг, тоо агуулсан байна.

• Гүйлгээний ПИН код нь 6 оронтой үсэг, тоо агуулсан байна.

• Дансны нууцлал аюулгүй байдлыг сайтар ханган ажиллахыг анхааруулна уу. Монпэй дансны нууцлалыг
бусдад алдсан, өөрийн данснаас эрх олгогдоогүй, маргаантай болон луйврын шинжтэй гүйлгээ
хийгдсэнийг мэдсэн тохиолдолд 1800-1199 дугаараар Мобифинанс-д нэн даруй мэдэгдэж дансыг түр
хаалгах, мэдэгдээгүйн улмаас үүсэх хохирлыг бүрэн хариуцахыг анхааруулж байна.



Гүйлгээ хийхэд анхаарах зүйлс

Салбарын нэвтрэх нэр, нууц үг, гүйлгээний ПИН кодын нууцлалыг сайтар хангах
• Системээс илгээсэн нууц үгийг нэвтэрч орсны дараа заавал солих
• Гүйлгээ хийхдээ хэрэглэгчийн утасны дугаар болон бусад мэдээллийг сайтар нягтлах

QR –аар төлбөр хүлээн авч байгаа бол:
• Мессэжээр ирж байгаа мэдэгдэл дээрх дүнг шалгах
• Хэрэглэгчийн утасны дугаар нууцлалтайгаар харагдах ба тухайн дугаарыг хэрэглэгчээс баталгаажуулан асуух

ПОС-оос ТАН код илгээж байгаа бол:
• ТАН КОД-г 1 л удаа ашиглах боломжтой байдаг тул буруу хийсэн бол ахин ТАН КОД илгээх
• Хэрэглэгчийн гүйлгээ амжилттай хийгдсэн мессежийг шалгах

Веб-ээр холбогдож гүйлгээ хийж байгаа бол:
• ТАН КОД-г 1 л удаа ашиглах боломжтой байдаг тул буруу хийсэн бол ахин ТАН КОД илгээнэ.
• Хэрэглэгчийн гүйлгээ амжилттай хийгдсэн мессежийг шалгах

СМС-ээр гүйлгээ хийж байгаа бол:
• Мессэжээр ирж байгаа мэдэгдэл дээрх дүнг шалгах
• Хэрэглэгчийн гүйлгээ амжилттай хийгдсэн мессежийг шалгах
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