
ÃÀÄÀÀÄ ÒӨËÁӨÐÈÉÍ ÄÀÀËÃÀÂÀÐ
INTERNATIONAL REMITTANCE ORDER

Ò Ө Ë Á Ө Ð È É Í  Ä À À Ë Ã À Â Ð Û Ã  Ä À Ð Ì À Ë  Ò Î Ì  Ү Ñ Ã Ý Ý Ð  Á Ө Ã Ë Ө Í Ө .  F I L L  I N  T H E  F O R M  I N  B L O C K  C A P I T A L  L E T T E R S

2. Òөëáөð / Payment

Ìөíгөíèé íýгæ / Currency

Ìөíгөí äүí үñгýýð
/ Amount in words

Ìөíгөí äүí òîîгîîð
/ Amount in figures

Òөëáөðèéг / Will pay

Áàíкíû кîä / Bank code

Áàíкíû кîä / Bank code

Äàíñíû äугààð
/ Account ¹

Äàìæууëàг÷ áàíкíû øèìòгýëèéг гуéâууëàг÷ õàðèуöíà.
/ The ordering customer will bear correspondent banking charges.

Áàíк õàðèëöàг÷èéí өгñөí ìýäýýëëèéí äàгуу òөëáөðèéг гүéöýòгýíý. Õàðèëöàг÷èéí äуòуу áуþу áуðуу өгñөí ìýäýýëëýýñ үүñýí гàðàõ õîõèðëûг áàíк õàðèуöàõгүé.

The remittance will be effected according to instructions given by customer.The bank is not liable for any losses or / and expenses occured due to customer’s insufficient or incorrect intructions.

Äàìæууëàг÷ áàíкíû øèìòгýëèéг гуéâууëàг÷ õàðèуöàõгүé.
/ The ordering customer will bear no responsibilities for correspondent banking charges.

îí / year ñàð / month öàг / hour ìèíуò/ minuteөäөð / day

SWIFT кîä / SWIFT code

SWIFT кîä / SWIFT code

áýëíýýð
/ cash

1 ýçýìøèг÷ / single õàìòðàí ýçýìøèг÷ / joint

äàíñààð
/ from account

Äàíñíû òөðөë
/ Account type

3. Äàìæууëàг÷ áàíк / Intermediary bank

Õүëýýí àâàг÷èéí áàíкíû äàíñíû äугààð
/ Beneficiary bank’s account number

4. Õүëýýí àâàг÷èéí áàíк / Beneficiary’s bank

5. Õүëýýí àâàг÷ / Beneficiary

6. Òөëáөðèéí çîðèуëàëò / Details of payment

7. Øèìòгýë / Fees

8. Íýìýëò ìýäýýëýë / Sender to receiver information

9. Èëгýýг÷èéí гàðûí үñýг / Signature of sender

10. Áàíкíû òýìäýгëýгýý / For bank use only

Ãүéëгýý õèéñýí / Verified and remitted by Íîñòðî äàíñ / Nostro account Õүëýýí àâñàí îгíîî / Date of receipt

Ãүéëгýý õèéñýí îгíîî / Date of remittanceØèìòгýë / Fees

Òàìгà / Stamp

Õÿíàñàí / Supervised by

Íýð / Name

Õàÿг / Address

Ðåгèñòðèéí ¹ /
Registration #

Íýð / Name

Õàÿг / Address

Óòàñ / Contact phone

уòàñ / phone

уòàñ / phone

Öàг / Time   ............../..............Îгíîî / Date   ............/.............../..............

1.

2.

Íýð / Name

Õàÿг / Address

Íýð / Name

Õàÿг / Address

Ñàëáàð / Branch

1. Ãуéâууëàг÷ / Ordering customer

Óòàñ / Contact phone

Áàéгууëëàгûí ðåгèñòðèéí ¹/Company registration #:
/Õýðýâ àæ àõуéí íýгæ áîë/if a business/



ЭРХЭМ ХАРИЛЦАГЧ ТА ГАДААД УЛС ОРНУУД РУУ МӨНГӨ 
ШИЛЖҮҮЛЭХ ГЭЖ БАЙГАА БОЛ ДООРХ МЭДЭЭЛЭЛД АНХААРАЛ ХАНДУУЛНА УУ.

• Хэрэв та гадаад худалдаа эрхэлдэг бөгөөд таны харилцагч төлбөрийн данс солигдсон, өөрчлөгдсөн үндэслэлээр өөр 
дансанд төлбөрийг шилжүүлэхийг хүссэн цахим шуудан хүлээн авсан бол энэ нь үнэн эсэхийг харилцагч талаасаа 
заавал утсаар тодруулж асуух шаардлагатайг анхаараарай.

• Хэрэв та хэн нэгэн гадаад улсын иргэнтэй онлайнаар харилцаж хувийн зураг болон бичлэгээ алдсанаасаа болж ямар 
нэгэн дарамт шахалтанд орж энэхүү шилжүүлгийг хийх гэж байгаа бол энэ талаар яаралтай Цагдаагийн байгууллагад 
мэдэгдэнэ үү.

• Хэрэв та санамсаргүй байдлаар хонжворт сугалаанд түрүүлсэн, их хэмжээний бэлэн мөнгө хүлээж авахаар болсон 
тухай мэдээллийг компьютер болон өөрийн гар утсанд хүлээн авч энэхүү гүйлгээг урьдчилгаа хэлбэрээр шилжүүлэх гэж 
байгаа бол энэ нь цахим луйврын гэмт хэрэг байж болохыг анхаарна уу.

Хэрэв дээрх тохиолдлуудын аль нэг нь таньд тохиолдсон, тохиолдсон байж болзошгүй гэсэн сэжиг, таамаг байвал та 
Цагдаагийн байгууллагын 11-311606, 102 дугааруудад хандаж мэдээлэл, зөвлөгөө авах болон Цагдаагийн байгууллагын 
цахим өргөдөл, гомдол хүлээн авах www.service.police.gov.mn вэб сайтаар та өөрийн өргөдлийг ирүүлэх боломжтой.

Эрүүгийн Цагдаагийн Газрын 
Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэс

МАЯГТ БѲГЛѲХ ЗААВАР
Гуйвуулагч / Ordering customer хэсэгт мѳнгѳ шилжүүлж байгаа иргэний бүтэн 
нэр овог/ байгууллагын бүтэн нэр, хаяг, утасны дугаар, регистрийн дугаарыг 
бүрэн бөглөнө.
Тѳлбѳр / Payment-Мѳнгѳний нэгж / Currency хэсэгт валютын кодыг бичнэ.
Жишээ нь:   АНУ-ын Доллар  USD
  Eвропын Евро  EUR  
  ОХУ-ын Рубль  RUB
  БНХАУ-ын Юань  CNY
  Японы Иен   JPY
                                 Английн Фунт  GBP
  БНСУ-ын Вон  KRW
Дамжуулагч банк / Intermediary bank хэсэгт Хүлээн авагчийн банкны 
харилцагч банкны мэдээллийг бѳглѳнѳ.
Банкны код / Bank code-гэсэн хэсэгт тухайн улсуудад хэрэглэгддэг банкны 
клирингийн код ѳгѳгдсѳн тохиолдолд бѳглѳнѳ.
Жишээ нь:

АBA/FW-АНУ-ын банкны   9 оронтой код
AT-Австрийн банкны   5 оронтой код
AU/BSB- Австралийн банкны   6 оронтой код
BLZ-Германы банкны   8 оронтой код
BIК- ОХУ-ын    9 оронтой код
SC-Английн банкны    6 оронтой код
IBAN-Европын холбооны улсуудад хэрэглэгддэг код

SWIFT код / SWIFT code гэсэн хэсэгт банкны SWIFT кодыг бичнэ. Энэ нь олон 
улсын банкны код бѳгѳѳд гадаад харилцаатай бүх банк SWIFT кодтой байдаг.
Жишээ нь:  CHASUS33 
Хаяг / Address хэсэгт банкны нэр, код, SWIFT кодоос бусад мэдээллийг 
бѳглѳнѳ.

 гэсэн хэсэгт мѳнгѳ хүлээж авах 
банкны свифт код , банкны нэр хаяг, бусад мэдээллийг бѳглѳнѳ. 

 хэсэгт мѳнгѳ хүлээн авагчийн бүтэн нэр, дансны 
дугаар эсвэл IBAN код, хаяг болон утсыг бичнэ.
Тѳлбѳрийн зориулалт / Details of payment хэсэгт гүйлгээний утгыг тодорхой 
бичнэ.
Шимтгэл / Fees
Дамжуулагч банкны шимтгэлийг гуйвуулагч хариуцах сонголт хийсэн 
тохиолдолд мѳнгѳний дүн хүлээн авагчдаа бүтэн дүнгээр очих эсэхэд банк 
баталгаа өгөхгүй. 
Дамжуулагч банкны шимтгэлийг гүйвуулагч хариуцахгүй тохиолдолд хүлээн 
авагчийн банкинд шилжүүлж байгаа дүнгээс хасагдаж очих болно.

Анхаарах зүйлс: 
Рублийн гуйвуулгын хувьд дараах мэдээллүүд зайлшгүй байх шаардлагатай. 
Үүнд:
1. BIK код- ОХУ-ын банкны код, 9 оронтой
2. 30101ххххххххххххххх- Хүлээн авагчийн банкны клирингийн дансны 

дугаар, 20 оронтой
3. INN, KPP дугаар-ОХУ-ын татвар төлөгчийн код
4. VO-код-Гүйлгээний утгыг ангилсан код, 5 оронтой
5. Рублийн /RUB/ ‘Гадаад төлбөрийн даалгавар’-ыг криллээр бичсэн байх.

Юанийн шилжүүлгийн хувьд  Хүлээн авагчийн мэдээлэл дээр паспорт, 
эсвэл регистрийн дугаар заавал бичигдсэн байх.
Хятадын хууль тогтоомж, санхүүгийн зохицуулалтын дагуу 50,000.00 
ам.доллар-с дээш дүнтэй төлбөрийг хувь хүнд олгохыг хориглосон 
байдаг.

INSTRUCTIONS
Full Name, address, phone number and passport/ID number of the sender/individual 

“Гуйвуулагч/ Ordering customer”
Please write the currency code in the “Мѳнгѳний нэгж/Currency” of “Тѳлбѳр/
Payment” section.
For instance: American Dollar   USD
  European Euro  EUR
  Russian Ruble  RUB
  Chinese Yuan  CNY                                 
  Japanese Yen  JPY
                                 British Pound  GBP
  South Korean Won  KRW

“Дамжуулагч банк/ Intermediary bank” section, if applicable.

“Банкны код / Bank code” section.
For instance:

АBA/FW-9 digit bank code used in the USA
AT-5 digit bank code used in Austria
AU/BSB-6 digit bank code used in the Australia
BLZ-8 digit bank code used in Germany
BIC-9 digit bank code used in Russia
SC-6 digit bank code used in United Kingdom 
IBAN-bank code used in EU countries

Fill the bank SWIFT code in the “SWIFT код / SWIFT code” section. This is the 
International bank code and most international banks have a SWIFT code.
For instance: CHASUS33
All other information except bank name, code and SWIFT code must be provided in 
the “Хаяг / Address” section.

“Хүлээн авагчийн банк / 
 section.

Please write the full name, account number/IBAN , address and contact number of 
the recipient in the  section.
Please write the description of the transfer in the “Тѳлбѳрийн зориулалт / Details 
of payment” section.
“Шимтгэл / Fees”
The ordering customer will bear correspondent banking charges, the Bank does not 

The ordering customer will bear no responsibilities for correspondent banking 
charges (in this case intermediary bank’s charges will be deducted from the 
transferred amount).

the “Нэмэлт мэдээлэл / Sender to receiver information” section.

Notice: 
Please provide the following information when you make a Russian ruble transfer:
1. BIK code – Russian bank code with 9 digits
2. 

digits
3. INN, KPP number - Russian tax payer’s code
4. 
5. 

you make a transfer to China: passport/ID number for individuals/companies. 
According to cross border regulation of China, it prohibits individual payments 
in excess of $ 50,000.00.


