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Legal briefing on Combating money laundering 
and terrorism financing of Mongolia 

 

Монгол улсын мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 

хураангуй 

 

By having failed to adequately comply with the recommendations of the Financial Action Task 

Force (FATF) on concerning anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) 

measures, Mongolia has been added to the FATF’s grey list along with Iraq and Zimbabwe on 

October 4, 2019. The FATF is an inter-governmental body established in 1989 to combat money 

laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international 

financial system. 

Мөнгө угаахын эсрэг, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх арга хэмжээний тал дээр 

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийг бүрэн 

гүйцэд даган биелүүлж чадаагүйн улмаас Монгол улс 2019 оны 10 сарын 4-ны өдөр Ирак 

болон Зимбабве улсын хамт Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын 

байгууллагагын саарал жагсаалтад орсон. Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын 

байгууллага нь 1989 онд олон улсын санхүүгийн тогтолцооны бүрэн бүтэн байдалд 

халдаж буй мөнгө угаах, санхүүгийн терроризмтэй тэмцэхээр байгуулагдсан засгийн газар 

хоорондын байгууллага юм. 

Since the completion of its mutual evaluation report (MER) in 2017, Mongolia has made 

progress on a number of its MER recommended actions to improve technical compliance and 

effectiveness. Mongolia completed 35 out of 40 technical compliances and seven out of 11 

indicates. 

2017 оны Харилцан үнэлгээний тайлан гарснаас хойш Монгол улс тайланд тусгагдсан 

зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээнүүдийн техникийн гүйцэтгэл болон үр нөлөөтэй байдалд 

ахиц дэвшил гаргаад байна. Монгол улс 40 техникийн нийцлийн асуудлаас 35 арга 

хэмжээг биелүүлж, гүйцэтгээд байгаа бөгөөд нийт 11 үзүүлэлтийн 7-г нь биелүүлжээ. 

Experts who worked on assessment of Mongolia’s request for technical compliance re-ratings 

and the preparation considered Mongolia is risking all foreign transactions and investments, 

slowing down the economy and leading to further uncertainty. 

Монгол улсын гаргасан гүйцэтгэлийн дахин үнэлгээ хийх болон бэлтгэх хүсэлтийн дагуу 

ажилласан үнэлгээний мэргэжилтнүүд манай улс бүхий л гадаадын шилжүүлэг болон 

хөрөнгө оруулалтаа эрсдэлд оруулж, эдийн засаг удааширч цаашлаад тодорхойгүй 

нөхцөл байдалд хүргэж болзошгүй хэмээн үзжээ. 
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Mongolia once succeeded in getting out of the grey list in 2014 after taking actions on money 

laundering. Mongolia has worked to address weaknesses in its technical compliance with the 

FATF’s standards since 2017. 

Монгол улс 2014 онд мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга хэмжээ авснаар саарал 

жагсаалтнаас амжилттайгаар гарч байсан удаатай. Харин 2017 оноос хойш Санхүүгийн 

хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагагын стандарт шаардлагад үл нийцээд буй 

техникийн гүйцэтгэлийн сул талуудаа сайжруулахаар ажиллаж байна. 

After Mongolia get into the Grey list, jointly the Mongol Bank (Central Bank of Mongolia) and 

Mongolian government are aiming to exit from FATF grey list in 2020 by making the progress in 

addressing the technical compliance deficiencies identified in its MER which was adopted on 

July 2017. 

Саарал жагсаалтад орсны дараагаар Монгол банк болон Монгол улсын Засгийн газар 

хамтран 2020 онд саарал жагсаалтнаас гарах зорилготойгоор 2017 оны 07 сард Харилцан 

үнэлгээний тайланд тусгагдсан техникийн гүйцэтгэлийн дутагдалтай асуудлуудыг 

шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. 

One of the action undertaken to combat money laundering and terrorism financing is approval of 

Procedure on Prevention activities from Money laundering and Terrorism financing under 

Appendix 1 of Decree No A/26 by the President of Mongol Bank in 2019. 

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажлын хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн 

арга хэмжээнүүдийн нэг нь 2019 оны Монгол Банкны ерөнхийлөгчийн А/26 тоот тушаалын 

нэгдүгээр хавсралтаар баталсан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс 

сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам юм. 

Mongolian legislations on the Combating money laundering and terrorism financing included 

following regulations: 

МУ-ын Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулинд дараах 

зохицуулалтуудыг тусгасан: 

1. International convention on the suppression of the financing of Terrorism convention (1999): 

The Convention was adopted without a vote by the United Nations General Assembly in New 

York on 9 December 1999 (resolution 54/109). It entered into force on 10 April 2002 and, as of 

31 October 2008, 167 States were parties to thereto. This instrument aims to facilitate the 

prosecution of persons accused of involvement in the financing of terrorist activities, by obliging 

States parties to prosecute them or extradite them to another State that has established its 

jurisdiction to try them. It also requires States parties to take a number of measures to prevent 

http://www.gratanet.com/


www.gratanet.com 

 

 

 

 

and counteract the financing of terrorism. Mongolia signed on the convention on November 12, 

2001, and the Convention entered into force on February 25, 2004. 

1.Терроризмыг санхүүжүүлэхийг хориглох тухай олон улсын конвенц (1999): 

Энэхүү Конвенц нь 1999 оны 12 сарын 09-нд санал хураалгүйгээр НҮБ-ын Ерөнхий 

Ассемблэй баталж (54/109 тогтоол), 2002 оны 4 сарын 10-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон. 

2008 оны 10 сарын 31-ны байдлаар 167 орон нэгдэн орсон. Тус хэм хэмжээ нь 

терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанд холбогдон буруутгагдсан этгээдийг яллах, 

гишүүн орнуудад тэднийг яллах эсхүл энэ талаар зохицуулалт бүхий өөр улсад 

шилжүүлэн өгөхийг үүрэг болгосон байдаг. Гишүүн орнууд терроризмыг санхүүжүүлэхийг 

эсэргүүцэх болон урьдчилан сэргийлэх хэд хэдэн арга хэмжээнүүдийг аваад байна. 

Монгол улс тус конвенцид 2001 оны 11 сарын 12-ны өдөр нэгдэн орж, 2004 оны 2 сарын 

25-ны өдрөөс конвенц хүчин төгөлдөр болсон. 

2. Law of Mongolia on Combating money laundering and terrorism financing (2013): Mongolia 

adopted the comprehensive law on combatting money laundering and terrorism financing under 

International convention on the suppression of the financing of terrorism on 8 July, 2006. On 31 

May 2013, the Parliament of Mongolia approved a revised version of the Law of Mongolia on 

Combatting money laundering and terrorism financing. Mongolia has two national cooperation 

and coordination mechanisms for its AML/CFT regime. The National Cooperation Council is 

responsible for ensuring the implementation of the Law on Combating Money Laundering and 

Terrorism Financing, while the National Counter Terrorism Coordinative Council is mandated to 

coordinate the implementation and monitoring of the money laundering and terrorism financing. 

2. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль (2013): 

МУ нь 2006 оны 7 сарын 8-ны Терроризмыг санхүүжүүлэхийг хориглох тухай олон улсын 

гэрээний дагуу Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг 

баталсан. 2013 оны 5 сарын 31-нд УИХ-аас Мөнгө угаах болон терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан. Монгол улсад 

мөнгө угаахын эсрэг/терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хүрээнд үндэсний хэмжээнд 2 

хамтын ажиллагааны болон зохицуулалтын механизм бий. Хамтын Ажиллагааны Үндэсний 

Зөвлөл нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангахад хариуцлага хүлээдэг бол Үндэсний терроризмтэй 

тэмцэх зөвлөл нь мөнгө угаах болон терроризмын санхүүжүүлэлтийн хяналт, хэрэгжилтийг 

зохицуулах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг. 

The Revised Law introduces new concepts including politically-exposed persons, "ultimate 

(beneficial) owner" and "shell banks". Further it expands the definition of money laundering, so 

that obtaining or holding of assets known to be illegally obtained will be deemed money 

laundering in 2018. 
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Хуулийн шинэчилсэн найруулгад “улс төрд нөлөө бүхий этгээд”, “эцсийн өмчлөгч” болон 

“халхавч банк” гэсэн шинэ ойлголтуудыг тусгаж өгсөн. Цаашлаад, мөнгө угаах гэх 

тодорхойлолтыг дэлгэрэнгүй болгож, 2018 онд хууль бусаар олж авсан хөрөнгийг мэдсээр 

байж олж авсан, эзэмшсэн тохиолдолд мөнгө угаах гэмт хэрэг хэмээн үздэг болсон. 

Financial institutions that are subject to reporting obligations under the Revised Law ("Reporting 

Entities") to verify the beneficial owners of their customers. In particularly, legal and business 

consulting service providers are obliged to undertake a client identification procedure and to 

report transactions exceeding a certain threshold to the Financial Intelligence Unit of Mongol 

Bank. Generally, banking and financial institutions are required to report on transactions above 

MNT 20 million (app USD 7283) to the Financial Intelligence Unit within 5 days after occurrence 

of such transactions. However, the regulations broadened the scope of the reporting entities, 

where legal and/or business consultancy service providers are part of reporting entities. 

Шинэчилсэн хуулийн дагуу (“Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд”) санхүүгийн байгууллагууд 

үйлчлүүлэгчдийнхээ эцсийн өмчлөгчийг тогтоож, тайлагнах үүрэгтэй. Тодруулбал, хуулийн 

болон бизнесийн зөвлөх байгууллагууд харилцагчийг таньж мэдэх, хөрөнгө битүүмжлэх, 

болон түдгэлзүүлсэн гүйлгээг Монгол Банкны Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдэгдэнэ. 

Ер нь банк болон санхүүгийн байгууллага нь 20 саяас дээш (ойролцоогоор 7,283 ам 

доллар)төгрөгийн үнийн дүнтэй гүйлгээг 5 хоногийн дотор Санхүүгийн мэдэллийн албанд 

тайлагнах үүрэгтэй. Ямартай ч тус зохицуулалтад мэдээллэх үүрэгтэй этгээдийн хамрах 

хүрээг өргөжүүлж, хуулийн болон бизнесийн зөвлөх байгууллагууд нь мэдээллэх үүрэгтэй 

этгээдэд багтсан. 

Procedure on Prevention activities from Money laundering and Terrorism financing under 

Appendix 1 of Decree No A/26 by the President of Mongol Bank (2019): The revised edition of 

law of Mongolia on combatting money laundering and terrorism financing introduced many 

changings on the old regulations in 2018-2019 and introduced the new procedure on Prevention 

activities from Money laundering and Terrorism financing in 2019(hereinafter “Procedure”). In 

overall, following key changes introduced by the resolution. 

Монгол Банкны ерөнхийлөгчийн А/26 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралтад заасан Мөнгө 

угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

журам (2019): Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг 

шинэчилсэн найруулгад хуучин 2018-2019 оны хуулинд олон өөрчлөлт орсон бөгөөд 

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх шинэ журмыг (цаашид “Журам” гэх) танилцуулсан. Дараах гол өөрчлөлтүүд 

тусгагдсан байна. 

Reporting entities: The Law of Mongolia on Combatting Money laundering and Terrorism 

financing imposed reporting and “know your costumer” verification obligations on certain 

regulated financial institutions such as banks, non-banking financial institutions, securities  
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market participants, insurance companies and savings and loan cooperatives. 

Мэдээллэх үүрэгтэй байгууллагууд: Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх хуулинд санхүүгийн тайлагнах үүрэг болон “харилцагчаа таньж мэдэх” гэсэн 

хяналт шалгалтын үүргийг банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, үнэт цаасны зах 

зээлийн оролцогчид, даатгалын компаниуд болон хадгаламжийн ба зээлийн хоршоо гэх 

мэт тодорхой төрлийн санхүүгийн байгууллагуудад оногдуулсан байна. 

Under the Procedure, the reporting entities broadened as banks, financial institutions, insurance 

companies, licensed security market entities, natural persons or legal persons conducting 

pawnbroker activities, savings and credit cooperatives and natural or legal persons conducting 

foreign currency exchange activities etc. These legal entities should report to the Financial 

Information Unit about any transactions that they suspect of money laundering or financing of 

terrorism or any cash transactions of 20 million tugrugs (or equivalent foreign currency). 

Журмын дагуу, банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, үнэт цаасны зах зээлийн 

оролцогчид, даатгалын компаниуд, мөнгө хүүлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувь хүн болон 

хуулийн этгээдүүд, хадгаламж зээлийн хоршоо болон валют солих үйл ажиллагаа 

явуулдаг хувь хүн эсхүл хуулийн этгээдүүд зэрэг нь мэдээллэх үүрэгтэй этгээд болно. 

Эдгээр хуулийн этгээдүүд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой гэж 

үзэх үндэслэлтэй сэжигтэй гүйлгээ эсхүл 20 сая төгрөгөөс дээш (эсхүл түүнтэй тэнцэх 

гадаад валют)төгрөгөөс дээш гүйлгээг Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй. 

State authority: In accordance with Law on Combating money laundering and financing of 

terrorism, the Financial Information Unit (FIU) was established and built the foundation of 

combating money laundering and financing of terrorism. The core functions of FIU is to receive 

reports of suspicious transactions from financial institutions, other natural persons and entities, 

to analyze them, and to disclose the results to local law-enforcement organizations and foreign 

FIUs to combat money laundering. This law is chiefly based upon the FATF Recommendations 

(49 recommendations). According to the law, the FIU was established within the structure of the 

Bank of Mongolia. The creation of FIU is divided into three types based on its structure and 

function including the law-enforcement (law-enforcement-type FIU), the administrative 

(administrative-type FIU) and the judicial (judicial- or mixed-type FIU). 

Төрийн байгууллагын бүрэн эрх: Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх тухай хуульд зааснаар, Санхүүгийн мэдээллийн алба (СМА) нь мөнгө угаах болон 

терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зорилготой байгуулагдсан. СМА-ны гол чиг үүрэг нь 

мэдээллийг хүлээн авах, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, дүн шинжилгээний үр дүнд мөнгө 

угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж сэжиглэсэн гүйлгээ, гүйлгээний 

оролдлогын талаарх мэдээллийг эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлэх юм.  

 Энэхүү хууль нь Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагаас гаргасан  
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\зөвлөмжид (49 зөвлөмж) үндэслэсэн. Хуульд зааснаас үзэхэд, СМА нь Монгол банкны 

дэргэд ажиллана. СМА-ны бүтэц зохион байгуулалтаар нь хууль сахиулах (Хууль сахиулах 

төрлийн СМА), захиргааны (Захиргааны хэлбэрийн СМА) болон шүүхийн (Шүүхийн эсхүл 

холимог төрлийн СМА) гэсэн 3 төрөлд хуваадаг. 

1. Law-enforcement-type FIU conducts operations that are in compliance of the Egmont 

principles and usually a part of an investigation, police agency which is responsible for 

undercover operations and investigations. 

 Хууль сахиулах төрлийн СМА нь Эгмонтын зарчмыг хэрэгжүүлэх, мөн ихэвчлэн   

мөрдөн шалгах, нууц ажиллагааг хариуцдаг цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. 

2. Administrative-type FIU performs its duties in compliance with Egmont principles within 

the structure of Central bank, financial supervisory committee or works as an 

independent FIU. This type of FIU typically enforces compliance with preventive 

measures for the banks and financial institutions although does not have the functions 

concerning investigation and undercover operations. 

Захиргааны хэлбэрийн СМА нь Эгмонтын зарчмын хүрээнд төв банк, Санхүүгийн 

зохицуулах хорооны бүтэц чиг үүргийн дагуу эсхүл бие даасан үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлдэг. Энэ хэлбэрийн СМА нь банк санхүүгийн байгууллагуудад урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ болон хууль хэрэгжилтийг биелэлтийг хангадаг бөгөөд 

харин мөрдөн шалгах, нууц ажиллагаа явуулах чиг үүрэггүй юм. 

3. Judicial and mixed-type FIU conducts all the above-mentioned operations, additionally 

carries out confiscation and seizing within the structure of the judicial or prosecutorial 

authority. 

Шүүхийн болон холимог төрлийн СМА нь дээр дурьдсан бүхий л үйл ажиллагааг 

явуулдаг бөгөөд дээрээс нь шүүхийн болон прокурорын бүрэн эрхийн хүрээнд чиг 

үүргээ хэрэгжүүлдэг байна. 

The FIU is performing its activities for ensuring the implementation of the international principles 

and standards pursuant to the Law on Combating Money Laundering and Financing of 

Terrorism. 

СМА нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, олон улсын зарчим, стандарт 

шаардлагад нийцүүлэн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай 

хуулийг  
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хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг явуулдаг байна. 

Conclusion: The Procedure expands scope and nature of the existing AML/CFT regime with 

increased reporting requirements and investigative authority. This is reflected in the introduction 

of concepts that are known in most AML/CFT regimes, specified as regulations on reporting 

entities. With the reporting entities, the Financial Intelligence Unit ("FIU") at the Mongol Bank will 

be promoted by certain institutions to implement AML/CFT legislation and to investigate 

suspicious transactions. The adoption of the Revised Law and Procedure are positive step 

towards Mongolia having a comprehensive and effective AML/CFT regime that according to the 

international conventions and standards. 

 

Дүгнэлт:    Журамд одоо байгаа мөнгө угаахын эсрэг/ терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх бодлогын хүрээг тэлж өгсөн бөгөөд тайлагнан мэдээлэх шаардлагыг нэмэгдүүлж, 

мөрдөн шалгах бүрэн эрхийг тусгасан байна. Энэ нь мөнгө угаахын эсрэг/ терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлогын үзэл санааны тусгал байх ба  мэдээлэх үүрэгтэй 

этгээдүүдийг нарийвчлан зохицуулсан байна. Мэдээлэх байгууллагуудын хамт Санхүүгийн 

мэдээллийн алба болон Монгол Банк нь сэжигтэй гүйлгээг хянан шалгах, мөнгө угаах 

болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх эрхтэй. Хуулийн 

шинэчилсэн найруулга болон Журам нь Монгол улсын хувьд олон улсын гэрээ, стандартад 

нийцсэн үр нөлөө бүхий иж бүрэн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 

бодлогод хүрэх дэвшилтэт алхам болсон. 

 

 

For more information or any queries, please feel free to contact V.Bolormaa, Partner of Grata 

International Law Firm by bvolodya@gratanet.com or 976 99085031. 

Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл, Grata International хуулийн фирмийн партнер 

В.Болормаатай bvolodya@gratanet.com эсхүл 976 99085031 утсаар холбогдоорой.  
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