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1. Монгол улс руу мөнгө шилжүүлэх

Хүлээн авагч нэмэх 
хэсэгт дарж 

Хүлээн авагчийн 
мэдээллийг оруулна

Та эхлээд хэрэглэгчээр 
бүртгүүлэн данс нээх 

шаардлагатай.
Бүртгэл дууссаны дараа 
дээрх myPay хуудсанд 

нэвтрэн гадаад 
шилжүүлэг хийнэ.
Данс нээх заавар
(Монгол хэл дээр)
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2. Хүлээн авагчийн мэдээллийг оруулах

Банкны SWIFT
кодыг оруулна

Хүлээн авах банкны
нэрийг оруулна

Хүлээн авагчийн 
мэдээллийг оруулна

Жишээ

Жишээ

Жишээ TDB  
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Жишээ

Бүртгүүлсэн мэдээлэлтэй 
танилцан бүртгүүлэх

хэсэгт дарж гүйлгээний 
утгыг цааш оруулна

3. Гадаад шилжүүлэг хийх гүйлгээний утгыг оруулах
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4. Гадаад шилжүүлэг хийх гүйлгээний утгыг оруулах

Хүлээн авагч
Илгээх валютын төрөл
Шилжүүлгийн зорилго 

зэргийг сонгоно
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Гүйлгээний утгатай 
танилцан доор байрлах 
дараагийн хэсэгт дарна

Таны PayForex
дансанд үлдэгдэл 

байхгүй тохиолдолд 
орлогын гүйлгээ хийх 

хэсэгт дарна

5. Гүйлгээний утгатай танилцан төлбөр төлөх хэсэгт шилжих

TDB  
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6. PayForex дансанд орлогын гүйлгээ хийх 
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PayForex дансанд орлогын 
гүйлгээ хийх хэд хэдэн арга 

байдаг бөгөөд энэ удаад 
сүлжээ дэлгүүрээр орлогын 

гүйлгээ хийх аргыг 
танилцуулж байна.



7.Сүлжээ дэлгүүрээр (Конбини) дамжуулан орлогын гүйлгээ хийх

Орлогын гүйлгээ хийх 
мөнгөн дүнгээ шалган 

цааш үргэлжлүүлнэ
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8. Сүлжээ дэлгүүрээр (Конбини) дамжуулан орлогийн гүйлгээ хийх

7-р хуудсанд гарсан код 
болон дугааруудыг ашиглан
LAWSON сүлжээ дэлгүүрт 

(Конбини) очиж тус 
зааврын дагуу орлогын 

гүйлгээ хийнэ

8



9. Орлогын гүйлгээг шалгаж, баталгаажуулах

Орлогын гүйлгээ дуусмагц 
баталгаажуулсан мэдэгдэл 

таны гар утас болон
/и-мэйлд очно.

Түүнчлэн гүйлгээний түүх 
цэснээс орлогын болон 

гадаад шилжүүлгийн бүх 
гүйлгээг хянах боломжтой.
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10. PayForex Дансны үлдэгдэлээсээ гадаад шилжүүлэг хийх

myPay хуудас руу нэвтрэн 
гадаад шилжүүлгийн 

төлбөрийг дансны 
үлдэгдэлээсээ төлөх 

боломжтой
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Жишээ

11. Гүйлгээний захиалга амжилттай дууслаа

Гадаад шилжүүлгийн 
захиалга амжилттай дууслаа.

Гүйлгээний түүх цэснээс 
орлогын болон гадаад 

шилжүүлгийн бүх гүйлгээг 
хянах боломжтой.
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THANKS FOR WATCHING

info@queenbeecapital.com +81 3 6809 2785 
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