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     1. Танилцуулга 

1.1 Ерөнхий 
  ХААН Банк нь Датабанк болон Хэрэглэгчийн систем нийлүүлэгчийн холбоотой 
(Хэрэглэгчийн систем нийлүүлэгчийн холбоо гэдэг нь програм хангамж үйлдвэрлэгч компаниудын 
холбоо юм) хамтарч худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудад ePOS карт уншигч машины 
үйлчилгээг түргэн шуурхай, найдвартай нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 

ePOS үйлчилгээ нь Картаар үйлчлэгч байгууллага (КҮБ)-д дараах давуу талыг санал болгон 
ажиллаж байна. Үүнд: 

• Дотоодын бүх төрлийн картыг хүлээн авна. 

• КҮБ-ын үйлчилгээний лавлах төв 7011-1717 дугаар 7/24 цагийн турш төлбөр тооцоо болон 
ePOS төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний талаарх дуудлагыг хүлээн авч шийдвэрлэнэ. 

• КҮБ нь кассын төхөөрөмжөө ePOS карт уншигчтай холбож, ХААН БАНК болон ХСН-тэй 
хамтарсан үйлчилгээг авснаар ePOS карт уншигч дээр гараар дүн оруулахгүй бөгөөд орон 
алдаж гүйлгээ хийх эрсдэлээс хамгаалагдана. 

• КҮБ үйлчилгээндээ хөнгөлөлт, урамшууллын хөтөлбөр хэрэгжүүлж картаар 
үйлчлүүлэгчийн худалдан авалтад ePOS карт уншигчаар дамжуулан хөнгөлөлт, 
урамшуулал эдлүүлэх боломжтой. 

• Картаар үйлчлүүлэгч бэлэн бусаар төлбөр төлөлтийг хийсний дараагаар иргэний E-
BARIMT-ын баримтыг ePOS карт уншигчаас автоматаар илгээх боломжтой.   

• ePOS төхөөрөмжөөр үйлчлүүлэн цаасгүй цахим и-баримт авах боломжтой. 

1.2 ePOS карт уншигчийн гадаад бүтэц 

1.3 Асаах ба унтраах 
ePOS зарт уншигчийг унтраах ба асаах ямар нэгэн товчлуур байхгүй ба ePOS зарт уншигчийг 
холбосон USB холболтыг салгаж унтраана.  
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1.4 Карт уншуулах заавар 

1.5 Картын төрлүүд 

 
- Төгрөгийн карт 
- Mastercard 
- Visa 
- Unionpay 
- JCB 

2. Ашиглах заавар 

2.1 Үндсэн цэсний тайлбар 

Үндсэн цэс рүү МENU товчлуурыг дарж орно. 

        

Үндсэн цэс Цэсний тайлбар

1. Гүйлгээний дүн харах Энэ цэснээс Борлуулалтын болон Буцаалтын дүнг 
харна.

2. ePOS үйлчилгээний тухай Үйлчилгээний танилцуулга

3. Төхөөрөмжийн мэдээлэл 
харах

Төхөөрөмжийн нэр, терминал дугаар, Мерчант 
дугаар,  Сериал дугаарын мэдээлэлийг харна.
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А. Соронзон туузтай карт Б. Чиптэй карт



2.2 ePOS карт уншигчаар худалдан авалтын гүйлгээ хийх заавар 
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ePOS асаалттай 
байх ү еийн дэл г эц 
д э э р х б а й д а л т а й 
харагдана. Холбосон 
компьютер унтарсан үед 
автоматаар унтрана.

Датабэйнк

2017/01/01     15:31:28

К а с с ы н 
п р о г р а м д э э р э э с 
үйлчлүүлэгчийн төлбөр 
хийх үнийн дүнг “Бэлэн 
б у с ” т ө л б ө р и й н 
хэлбэрээр хэвлэнэ гэж 
сонголтыг хийж “Төлбөр 
төлөх” товчийг дарахад 
кассын програмаас 
төлөх дүн ePOS руу 
илгээгдэж байгаа үед 

К а с с ы н 
програмаас ePOS руу 
бэлэн бусаар төлөх дүнг 
амжилттай дамжуулах 
ү е д д э э р х ц о н х 
харагдана. Гүйлгээний 
д ү н г ү й л ч л ү ү л э г ч 
н я г т а л ж к а р т а а 
уншуулна.

  5000.00 ₮  

К а р т а а 
у н ш у у л с н ы д а р а а 
үйлчлүүлэгч өөрийн 
картын пин кодыг ePOS 
төхөөрөмж дээр оруулж  
ногоон товчыг дарж 
г ү й л г э э г э э 
баталгаажуулна.

  5000.00 ₮  

     **** 

Гүйлгээ хийгдэж 
б а н к н а а с х а р и у 
мэдээлэл хүлээгдэж 
байгаа үед дэлгэцэнд 
“Түр хүлээнэ үү” гэсэн 
бичиг харагдана.

Гүйлгээ амжилттай 
болсон тохиолдолд 
д а р а а ү й л д э л р ү ү 
шилжин цахим баримт 
бүртгүүлэх хэсэг гарч 
ирнэ. Улаан товчлуурыг 
дарснаар та цаасан 
б а р и м т а а к а с с ы н 
програмааас хэвлэн 
авах боломжтой

1 2 3

4 5 6




 

Кассын програмаас Байгууллага дээр баримт хэвлэх болон Цахим баримт авахгүй тохиолдолд 7, 8, 
9-р үйлдэл хийгдэхгүй.	

     3. Цаасгүй цахим баримт 

Цаасгүй, цахим баримт үйлчлүүлэгчид олгох боломжтой. Гүйлгээ хийгдэж дууссаны дараа 
“Та цахим баримт авах уу” гэж асууна.  

Авах бол ногоон товчлуур буюу ENTER товчлуурыг даран цахим баримтаа тухайн 
үйлчлүүлэгч өөрийн бүртгүүлсэн и-мэйл хаягаараа хүлээн авах боломжтой болно. 
Үйлчлүүлэгч цахим баримт авахын тулд  

1. ebarimt.mn-д бүртгэлтэй утаснаасаа 131313 дугаарт цахим баримт хүлээн авах и-мэйл 
хаягаа илгээж баталгаажуулна. 

2. ePOS банкны карт уншигч ПОС машин дээр картаар гүйлгээ хийх үедээ ebarimt.mn-д 
бүртгэлтэй утасны дугаараа холбон тохируулна. 

3. Таны худалдан авалтын цахим баримт ebarimt.mn системд бүртгэлтэй утасны дугаараар 
автоматаар бүртгэгдэх бөгөөд 131313 дугаарт бүртгүүлсэн имэйл хаягт цахим байдлаар 
илгээгдэнэ. 
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Цахим баримт 
а в а х а а р н о г о о н 
товчлуурыг дарсны 
дараа ebarimt.mn -тэй 
х о л б о г д ож б а й г а а 
т о х и о л д о л д “ Т ү р 
х ү л э э н э ү ү ” г э ж 
дэлгэцэнд харагдана.

e B a r i m t . m n - д 
б үр т г э л т э й у т а с ны 
дугаараа үйлчлүүлэгч 
хийснээр та өөрийн и-
баримтаа eBarimt.mn-д 
бүртгүүлэхээс гадна 
ц а а с г ү й б а р и м т а а          
и - м э й л х а я г а а р а а 
хүлээн авах боломжтой 
болно.

Утасны дугаараа 
о р у у л ж Н о г о о н 
товчлуурыг дарсны 
дараа хэрвээ таны и-
б а р им т амжил т т а й 
бүртгэгдсэн тохиолдолд 
“Баримт амжилттай 
бүрт гэ гдлээ ” гэсэн 
ме с с еж д э л г э ц э н д 
харагдана.

99123456
Баримт амжиллтай  
      бүртгэгдлээ 

           ENTER 

7
 8
 9



     4. Буцаалтын гүйлгээ 

Кассын програмаас буцаалт хийх комманд өгөхөд ePOS дээр буцаалт гүйлгээ хийгдэнэ. Амжилттай 
хийгдсэний дараа “Буцаалт амжилттай бүртгэгдлээ” төлөв харагдана. 

*Сеттлемент буюу хаалт хийсэн тохиолдолд буцаалтын гүйлгээг хийх боломжгүй. 
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1
 2

Буцаалт амжилттай 
бүртгэгдлээ



       5. Сеттлемент буюу хаалт хийх  

Кассын програмаас сеттлемент авах коммандыг өгөхөд кассын програмаас гарах тайланд нэгтгэгдэн гарна.
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6. КҮБ-ын анхаарах зүйлс 

6.1 Карт уншуулахад анхаарах зүйлс 

Картаар үйлчлүүлэгч картаар гүйлгээ хийхэд КҮБ-ын зүгээс дараах зүйлсийг анхаарна. Үүнд: 

1. КҮБ нь худалдаа, үйлчилгээний төлбөрийг ямар төрлийн төлбөрийн хэрэгсэл ашиглан 
төлөхийг карт эзэмшигчээс лавлах; 

2. Картыг карт эзэмшигч өөрөө пин пад төхөөрөмж дээр уншуулж, ПИН кодыг зөвхөн тухайн 
карт эзэмшигчээр оруулах боломжоор хангах. 

3. ePOS карт уншигч дээр хийгдэж буй худалдан авалтын гүйлгээг заавал Пин код болон карт 
эзэмшигчийн гарын үсгийг баримтад зуруулж, баталгаажуулах ба карт эзэмшигч мөн 
эсэхийг тодорхойлох; 

4. Карт уншуулсан эхний оролдлогын хариу ирэх (амжилттай болон амжилтгүй) хүртэл 
картыг дахин уншуулахгүй байх; 

5. Кассын програмаас ХААН банкны баримт гарч ирээгүй тохиолдолд үйлчилгээг зогсоох; 

6. Кассын програмд бэлэн бус гүйлгээний дүнг сайтар шалгасны дараагаар “Төлөх” товчийг 
дарахад пин пад төхөөрөмж рүү уг дүнг дамжуулах учраас гүйлгээний дүнг сайтар шалгах; 

7. Карт эзэмшигчээс ямар нэгэн нэмэлт шимтгэл авахгүй; 

8. Гүйлгээ хийсний дараа харилцагч цахим и-баримт авах тохиолдолд зөвхөн банкны баримт 
авах ба цахим и-баримт аваагүй тохиолдолд харилцагч и-баримт болон банкны баримтыг 
хамтад нь авна; 

9. Пин пад төхөөрөмжийг зөвхөн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт буюу КҮБ-ын 
тодорхойлолтод заасан байршилд ашиглах. Хэрэв төхөөрөмжийн байршил өөрчлөгдсөн 
тохиолдолд Датабэйнк-д заавал мэдэгдэх; 

10. КҮБ нь карт эзэмшигчийн гүйлгээ хийснийг нотлох баримтуудыг тухайн гүйлгээ хийсэн 
өдрөөс хойш 12 сар хадгалах; 

11. Луйврын шинжтэй саналыг хүлээн авахгүй байх (Пин пад төхөөрөмжийг КҮБ-ын үйл 
ажиллагааны чиглэл, түүнээс олох ашиг орлогоос бусад тохиолдолд ашиглахгүй байх) 

12. КҮБ нь гээгдсэн, хулгайд алдсан, хүчингүй картаар гүйлгээ хийхийг завдсан аливаа 
үйлдлийг илрүүлсэн тохиолдолд тухайн картыг хураан авах, ХААН банкны Харилцагчийн 
Мэдээллийн Төвийн 1800-1917 дугаарт мэдэгдэх; 

13. Сэжигтэй гүйлгээнд анхаарах зүйлс: 

a. Нэг үйлчлүүлэгч нэг өдөрт өндөр дүнтэй гүйлгээг олон удаа хийх; 

b. Үлдэгдэл хүрэхгүй байхад үлдэгдлээ тааруулж худалдан авалт хийх сонирхолтой 
байх; 

c. Нэг үйлчлүүлэгч олон төрлийн картаар гүйлгээ хийх; 

d. Сэжигтэй санагдсан гүйлгээ гарвал: 
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¬ Картын арын нүүрэнд зурагдсан карт эзэмшигчийн баталгаат гарын үсгийг 
баримт дээрх гарын үсэгтэй тулгах; 

¬ Үйлчлүүлэгчийн бичиг баримтыг карт дээрх нэртэй тулгах; 

¬ Үйлчлүүлэгчийн бичиг баримтыг хуулбарлаж авах; 

¬ Гүйлгээний баримтанд карт эзэмшигчийн гарын үсгийг зуруулах. 

6.2 ePOS карт уншигч ашиглахад анхаарах зүйлс 

1. ePOS карт уншигчийг кассын машинтай байнгын холбоотой байлгах; 

2. ePOS карт уншигчийн дэлгэцэн дээрх аливаа мэдээллийг уншиж танилцаж байх. Ямар 
нэгэн байдлаар банкны холболт тасарсан үед энэ тухай мэдээлэл дэлгэцэн дээр гарах 
учраас гүйлгээ хийхээс өмнө дэлгэцийг шалгах; 

3. ePOS карт уншигчийг хүчтэй унагах, шингэн зүйл асгах, биет зүйлээр цохиж гэмтээхээс 
сэргийлэх; 

4. Барьер, кассын дэргэд суурилуулж ашиглах үед цахилгаан хангамж, дагалдах хэрэгслийн 
холболтыг аюулгүй байлгах үүднээс тэгш, тогтвортой тавцан дээр байрлуулах; 

5. ePOS карт уншигчийг хараа хяналтгүй газар үлдээхгүй байх. Хариуцах эзэнтэй байлгаж 
цоож түгжээтэй ширээ, шүүгээ эсвэл лангуунд байрлуулах; 

6. ePOS карт уншигчийг пин код оруулах хэсгийг камерын өмнө буюу камерын бичлэг 
хийгддэг газар байрлуулахаас зайлсхийх.  

7. КҮБ-ын ажилтан нь халдлага болон холбогдох эрсдэлийн талаар сургалтад суусан байх. 
Мөн КҮБ нь дотооддоо мэдээлэл хийсэн байх; 

8. ePOS карт уншигчийг цэвэр, цэмцгэр ашиглахад анхаарах; 

9. ePOS карт уншигчийг засварлахаар ирсэн ажилтны бичиг баримтыг шалгах, шаардлагатай 
тохиолдолд 7011-1717 дугаарт залгаж шалгуулах. ePOS төхөөрөмжид үзүүлсэн засвар, 
үйлчилгээний мэдээллийг энэхүү гарын авлагын “Хавсралт 2”-т тэмдэглүүлж архивлах; 

10. ePOS карт уншигчийн байршлыг зөвшөөрөлгүй солихгүй байх, байршил өөрчлөгдсөн 
тохиолдолд Датабэйнкинд мэдэгдэх; 

11. ePOS карт уншигчийг гуравдагч этгээдэд дамжуулах болон сольж ашиглахгүй байх. 
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6.3 Хариу мэдээллүүдийн хүснэгт 

Үйлчлүүлэгч карт уншуулж пин кодоо оруулсны дараа гүйлгээ амжилтгүй хийгдсэн тохиолдолд 
дараах алдааны код банкнаас ирнэ. 

Картын гүйлгээ амжилттай болж баримтаа E-BARIMT руу автоматаар илгээх үед дараах хариу E-
BARIMT-аас дараах код ирнэ. 

7. КҮБ-ын санал хүсэлт, дуудлага хүлээн авах     

                                                 
7011-1717-т төхөөрөмжийн гэмтэл, засвар үйлчилгээ, төлбөр тооцооны талаарх дуудлага өгөхдөө 
КҮБ-ын гэрээний дугаар болон кассын програмаас хэвлэгдэх банкны баримтан дээрх терминал 
дугаарыг операторт бүртгүүлэх шаардлагатай. 

Алдааны код Алдааны тайлбар

117, 206, 920 Картын нууц код буруу

116 Дансны үлдэгдэл хүрэлцэхгүй

123 Картын өдрийн гүйлгээний лимит буюу тоо хэтэрсэн

101, 201 Картын хугацаа дууссан

200, 202 Хүчингүй карт

205 Гүйлгээ хийхээс татгалзах

208 Блоклогдсон карт

914 Буцаах гүйлгээ олдоогүй

915 Буцаах гүйлгээний дүн буруу

909, 005 Холболт амжилтгүй боллоо

Код Тайлбар

400 Баримт амжилттай бүртгэгдлээ

450 Баримт илгээгдэж чадсангүй. Дахин оролдоно уу.

483 eBarimt-ийн утасны дугаар бүртгэлгүй байна

451 eBarimt-ийн мэдээллээ дутуу оруулсан байна

�КҮБ-ын	үйлчилгээний	лавлах	утас:	7011-1717	



 

      

�КҮБ-ын	үйлчилгээний	лавлах	утас:	7011-1717	

КҮБ-д очих хувьИргэнд очих хувь



                Хавсралт 1  

КҮБ-ын зааварчилгаатай танилцсан: 

KҮБ-ын нэр:           ………………………………………………………………………………………… 

Албан тушаал:        ………………………………………………………………………………………… 

Нэр:                         ………………………………………………………………………………………… 

Гарын үсэг:             ………………………………………………………………………………………… 

Огноо:                     ………………………………………………………………………………………… 

КҮБ-ын зааварчилгаатай танилцуулсан: 

Датабэйнкийг төлөөлж:   ………………………………………………………………………………… 

Албан тушаал:                  .………………………………………………………………………………… 

Нэр:                                   .………………………………………………………………………………… 

Гарын үсэг:                      .………………………………………………………………………………… 

Огноо:                              ..………………………………………………………………………………… 

Төлбөрийн картын аюулгүй байдлын талаар зааварчилгааг уншиж танилцсан бөгөөд уг 
зааварчилгааг дагаж мөрдөн ажиллана. Мөн бусад ажилтнууддаа танилцуулах болно. 

    Тийм     Үгүй 

КҮБ-ын нэр:

Терминалын дугаар:

Сериал дугаар:

Сүлжээний төрөл:

Сүлжээний ID:

�КҮБ-ын	үйлчилгээний	лавлах	утас:	7011-1717	



ДАТАБЭЙНК-д үлдэх хэсэг   

�КҮБ-ын	үйлчилгээний	лавлах	утас:	7011-1717	

ДД ePOS сериал Үйлчилгээ үзүүлсэн Шалтгаан Шийдвэрлэсэн 
эсэх

Огноо



КҮБ-ын зааварчилгаатай танилцсан: 

KҮБ-ын нэр:           ………………………………………………………………………………………… 

Албан тушаал:        ………………………………………………………………………………………… 

Нэр:                         ………………………………………………………………………………………… 

Гарын үсэг:             ………………………………………………………………………………………… 

Огноо:                     ………………………………………………………………………………………… 

КҮБ-ын зааварчилгаатай танилцуулсан: 

Датабэйнкийг төлөөлж:   ………………………………………………………………………………… 

Албан тушаал:                  .………………………………………………………………………………… 

Нэр:                                   .………………………………………………………………………………… 

Гарын үсэг:                      .………………………………………………………………………………… 

Огноо:                              ..………………………………………………………………………………… 

Төлбөрийн картын аюулгүй байдлын талаар зааварчилгааг уншиж танилцсан бөгөөд уг 
зааварчилгааг дагаж мөрдөн ажиллана. Мөн бусад ажилтнууддаа танилцуулах болно. 

    Тийм     Үгүй 

               Хавсралт 2 

Үйлчилгээ үзүүлсэн тэмдэглэл 

КҮБ-ын нэр:

Терминалын дугаар:

Сериал дугаар:

Сүлжээний төрөл:

Сүлжээний ID:

�КҮБ-ын	үйлчилгээний	лавлах	утас:	7011-1717	



�КҮБ-ын	үйлчилгээний	лавлах	утас:	7011-1717	


