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Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам 

1.  Ерөнхий ойлголт 

Технологийн дэвшилд суурилсан санхүүгийн үйлчилгээг санхүүгийн зах зээлд 

нэвтрүүлэх үйл явцыг бүхэлд нь финтек гэнэ. Финтекийн тусламжтайгаар санхүүгийн 

зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтэрснээр санхүүгийн байгууллагууд илүү 

бага зардлаар, өргөн цар хүрээг хамарсан үйл ажиллагаа явуулах боломжтой юм.  

Сэндбокс зохицуулалт нь зах зээлийн уг хурдтай өөрчлөлт, хөгжилд саад 

учруулалгүйгээр, финтек компаниудад нийцсэн, хэрэглэгчдийг хамгаалсан 

зохицуулалтын орчныг боловсруулахад чиглэдэг бөгөөд нөгөөтэйгүүр сэндбокс нь  

рэгтекийн нэг хэлбэр юм. Рэгтек нь "зохицуулалт" болон "технологи" гэх нэр томьёоны 

нийлэмж бөгөөд санхүүгийн салбарын зохицуулалт, нийцлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 

чиглэсэн технологийн нэг хэлбэр юм. Санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүд 

дижиталчлагдахын хэрээр мэдээллийн нууцлал, кибер халдлага, мөнгө угаах болон 

бусад хууран мэхлэх үйл ажиллагаа ихэсдэг. Энэ цаг үед рэгтек компаниуд нь үүлэн 

систем /cloud system/, их өгөгдөл / big data/-ийн сан зэрэг технологийг ашиглан 

санхүүгийн байгууллагуудыг эрсдэлээс хамгаалах, тэдгээрийн эрсдэлийг удирдах үйл 

явцыг хялбаршуулахад дэмжлэг үзүүлдэг.  

Сэндбокс / Sandbox/-ын орчин нь харьцангуй шинэ зохицуулалтын механизм юм. 

Сэндбоксыг хэрэгжүүлснээр зохицуулагч байгууллагууд зах зээлд гарч буй шинэ 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг эхнээс нь таньж мэдэн, түүнд тохирсон оновчтой 

зохицуулалтыг тодорхойлох, шинэ төрлийн зах зээлийг ойлгох чадвартай болдог.  

2. Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам 

Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар Монгол банкны 

ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Сангийн сайд, Хадгаламжийн 

даатгалын корпорацийн гүйцэтгэх захирлын хамтарсан 2021 оны 3 дугаар сарын 01-

ний өдрийн А-63/64/32/А/27 тушаалаар Сэндбокс зохицуулалтын орчны журмыг 

баталсан. Энэхүү журмын зорилго нь санхүүгийн үйлчилгээнд шинээр нэвтэрч буй 

технологид суурилсан шинэлэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, бизнес загварыг  Монгол 

Улсын зах зээлд нэвтрүүлэх зорилгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монгол банкны 

хяналт зохицуулалт дор хязгаарлагдмал хүрээг хамарсан бодит орчинд, тодорхой цаг 

хугацаанд турших боломжийг олгох сэндбокс зохицуулалтын орчинг бий болгох, 
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оролцогчдод тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, холбогдох харилцааг зохицуулдаг.  

Сэндбоксод оролцох этгээд (цаашид “Оролцогч” гэх) нь дараах шаардлагыг хангасан 

байна: 

• Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд байх; 

• Банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтрүүлсэн өр төлбөргүй; 

• Хувьцаа эзэмшигч, удирдах түвшиний албан тушаалтан нь өмнө нь мөнгө угаах, 

эдийн засгийн гэмт хэрэгт ял шийтгэлгүй;  

• Хувьцаа эзэмшигчийн оруулж буй хувь хөрөнгө нь Мөнгө угаах, терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан шаардлага хангасан байна. 

Сэндбоксын үргэлжлэх хугацаа 1 жил байх бөгөөд Оролцогчийн хүсэлтийг үндэслэн 1 

жил хүртэл хугацаагаар нэг удаа сунгаж болно.  

Сэндбоксод орох 

Сэндбоксод орох хүсэлтийг жилд хоёр удаа буюу 3 болон 9 саруудын ажлын эхний 

10 хоногийн хугацаанд Сэндбоксын нэгж хүлээн авдаг. Хүсэлт гаргагч монгол хэл дээр 

дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ: 

• Сэндбоксод орох хүсэлтээ илэрхийлсэн албан бичиг; 

• Өргөдөл; 

• Бизнес төлөвлөгөө; 

• Дотоод хяналтын хөтөлбөр; 

• Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, тэдгээрийг хэрэглэгчдэд хүргэх арга хэлбэр болон 

хэрэглэгчийг таниж мэдэх, эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлж, эрсдэлийг 

бууруулахад чиглэсэн журам; 

• Улсын тэмдэгтийн хураамж; 

• Бусад баримт бичиг. 

Хүсэлт гаргагч нь хүсэлт гаргаснаас хойш товлосон хугацаанд бизнес төлөвлөгөө, 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологийн шийдлээ Сэндбоксын зөвлөлд биечлэн 

танилцуулах үүрэгтэй.  

Сэндбоксын нэгж нь хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор сэндбоксын 

шаардлага хангасан эсэхийг хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэх бөгөөд хэрэв 
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Оролцогчийг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд төлбөрийг Сэндбоксын зөвлөлийн шийдвэрт 

үндэслэн буцаан олгодог. 

Сэндбоксоос гарах 

Сэндбоксын үргэлжлэх хугацаа дууссан эсхүл сэндбоксын үргэлжлэх хугацааг 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэрээр, эсхүл Оролцогчийн хүсэлтээр 

хугацаанаас өмнө дуусгавар болгосон бол сэндбоксоос гарна. Дараах тохиолдолд 

Оролцогчийг хугацаанаасаа өмнө сэндбоксоос гарна:  

• Хууль тогтоомж, журмын заалтыг зөрчсөн; 

• Оролцогч нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон нөхцөл, 

хязгаарлалтыг зөрчсөн; 

• Оролцогч нь бусдыг төөрөгдүүлсэн, буруу ташаа мэдээлэл өгсөн, эсхүл 

мэдээллийг нуун дарагдуулсан нь илт болсон; 

• Оролцогчийн санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь журамд заасан 

шаардлагад нийцэхгүй болсон. 

Оролцогчийг хугацаанаас нь өмнө сэндбоксоос гаргах тохиолдолд Оролцогчид 30-аас 

доошгүй хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдэх ба шалтгаан, шийдвэрийг дэлгэрэнгүй 

байдлаар хүргэнэ. Оролцогч сэндбоксоос гарах үедээ хэрэглэгчдэд үйл ажиллагаа 

дуусгавар болсон талаар мэдэгдэнэ. Мөн хэрэглэгчийн санхүүгийн хохирлыг 

тохиролцсон дүнгээр нөхөн барагдуулах үүрэгтэй.  

Хэрэглэгчийг хамгаалах 

Оролцогч нь хэрэглэгчийг хамгаалсан арга хэмжээг зайлшгүй авах шаардлагатай 

бөгөөд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ санал болгохдоо дараах нөхцөлийг заавал 

мэдэгдэх үүрэг хүлээнэ:  

• Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тухайн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл аваагүй талаар; 

• Хэрэглэгчдэд учирч болох эрсдэл; 

• Хэрэглэгч санхүүгийн хохирол хүлээсэн тохиолдолд буцаан олгох нөхөн 

олговрын хэмжээг харилцан тохиролцсон байх; 

• Санхүүгийн зохицуулах хороо нь Оролцогчдын бусдын өмнө хүлээх үүргийг 
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хариуцахгүй болох тухай. 

Оролцогч нь хэрэглэгчийн зөвшөөрлийг зөвхөн бичгээр авах бөгөөд бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний санал нь хэрэглэгчийг төөрөгдүүлхүйц, хоёрдмол утга агуулаагүй, энгийн 

үг хэллэг ашигласан байх бөгөөд хэрэглэгч уншиж ойлгосны үндсэн дээр тухайн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авах шийдвэрээ өөрөө, бие даан гаргах ёстой.  

 

 

Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм ГРАТА Интернэшнлийн 

Монгол дах оффис болох Өмгөөллийн “ГРАТА Интернэшнл Монголиа” ХХН энэхүү 

хууль зүйн мэдээллийг бэлтгэсэн. Энэхүү хуулийн зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл 

өгөх зорилготой бөгөөд тодорхой асуудалд нарийвчлан дүн шинжилгээ хийгээгүй 

болно. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг уншигч нь ямар нэгэн үйлдэл хийхээсээ өмнө 

өөрсдийн нөхцөл байдалд тохирсон мэргэжлийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэхүү 

хууль зүйн мэдээллийг ашигласны улмаас үүссэн аливаа үр дагавар, хохирлыг бид 

хариуцахгүй. 
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