
ЭМЧИЛГЭЭ (C-3-3)

ОЛГОХ ХҮРЭЭ: 

Эмнэлгийн байгууллагад эмчлүүлэх болон нөхөн сэргээх эмчилгээ хийлгэхээр зорьж буй иргэн, асран хамгаалагчаар 
өвчтөний ойрын гэр бүлгийн гишүүн (Эхнэр/нөхөр болон өөрийн эцэг эх, эмээ өвөө, хүүхэд, ач зээ) 

• Өвчтөнг зөвхөн засгийн газрын зардлаар тэтгэж байгаа тохиолдолд гэр бүлийн бус асран хамгаалагч дагалдах 
эрхтэй. 

• сран хамгаалагч нь өвчтөнтэй хамт БНСУ-ын хилээр нэвтрэхгүй тохиолдолд эмчилгээний виз (C-3-3) мэдүүлэх 
эрхгүй. 

Эмчилгээний бичиг гаргах эрх бүхий Монгол улсын эмнэлгийн байгууллагууд: 

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв, Хавдар судлалын үндэсний төв, Улсын 1, 2, 3 дугаар төв эмнэлэг, Интермед 
эмнэлэг, Грандмед эмнэлэг, УБ Сонгдо эмнэлэг

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТУУД

1. БНСУ-ын эмнэлгийн урилга эх хувиар
БНСУ-ын эмнэлэгт эмчид үзүүлэх цаг авсан нотлох бичиг баримт эх хувиар
Тухайн эмнэлгийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, мөн
Тухайн эмнэлэг гадаадын өвчтөнг эмчлэх эмчилгээний эрхийг нотлох бичиг баримтын хуулбар

2. Виз мэдүүлгийн маягт, Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5х4.5см хэмжээтэй өнгөт зураг

3. Гадаад паспорт эх хувиар, мөн хуулбар 1 хувь

4. Гадаад паспортын C-3-3 визтэй хэсгүүд болон хилийн шалган нэвтрүүлэх албаны тамгатай хэсгүүдийн хуулбар

5. Гэрлэлтийн лавлагаа (Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх)

6. Өмнө зорчихдоо эмчилгээ хийлгэсэн тухай нотлох бичиг баримт (эмнэлгийн онош, хугацаа болон эмчилгээ 
хийлгэсэн мэдээлэл хоорондоо уялдаа холбоотой байх)
7. Санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт
• Аж ахуйн нэгжийн захирал: Байгууллагын татварын тодорхойлолт 
• Байгууллагын ажилтан: Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт, ажлын газрын 

тодорхойлолт
• Бусад: Виз мэдүүлэгчийн нэр дээрх дансны сүүлийн 6 сарын хуулга(хамтран эзэмшигч байх боломжгүй)

* Дээрх санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт нь БНСУ-д эмчлүүлэх болон оршин суух бүх зардал төлөх 
чадварыг нотолж байх шаардлагатай. 

БНСУ-д өмнө нь эмчилгээний (C-3-3) визээр 1 ба түүнээс дээш удаа зорчсон иргэн (Зөвхөн өвчтөнд 
хамаарна)

Эмчилгээний визний төрөл (Зорчих тоо/Хүчинтэй хугацаа)
• Эмчилгээний хугацаа 90 хоног хүртэл үргэлжлэх тохиолдолд: Богино хугацааны виз (1удаа/3сар), хоёр 

удаагийн дабль виз (2удаа/6сар)



БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТУУД 

1. БНСУ-ын эмнэлгийн урилга эх хувиар
БНСУ-ын эмнэлэгт эмчид үзүүлэх цаг авсан нотлох бичиг баримт эх хувиар
Тухайн эмнэлгийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, мөн
Тухайн эмнэлэг гадаадын өвчтөнг эмчлэх эмчилгээний эрхийг нотлох бичиг баримтын хуулбар

2. Виз мэдүүлгийн маягт, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5х4.5см хэмжээтэй өнгөт зураг

3. Гадаад паспорт эх хувиар, мөн хуулбар 1 хувь

4. Урьдчилан төлсөн төлбөрийн баримт:
• Солонгос талын эмнэлгийн төлбөр урьдчилан авсан тодорхойлолт, төлбөр шилжүүлсэн баримт, дансны 

хуулга, карт болон бэлэн мөнгөний орлогын баримт гэх мэт(төлбөр төлөгч, хүлээн авагчийн нэр бичигдсэн 
байх)

ø Шууд хамаарал бүхий гэр бүлийн гишүүдийн нэрээр шилжүүлсэн байж болно.

5. Эмчилгээний бичиг гаргах эрх бүхий Монгол улсын эмнэлгийн байгууллагын онош 

6. Гэрлэлтийн лавлагаа (Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх)

7. Санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт
• Аж ахуйн нэгжийн захирал: Байгууллагын татварын тодорхойлолт 
• Байгууллагын ажилтан: Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт, ажлын газрын 

тодорхойлолт
• Бусад: Виз мэдүүлэгчийн нэр дээрх дансны сүүлийн 6 сарын хуулга(хамтран эзэмшигч байх боломжгүй)

* Дээрх санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт нь БНСУ-д эмчлүүлэх болон оршин суух бүх зардал төлөх 
чадварыг нотолж байх шаардлагатай.

2. Үзлэг (Мэс засал)-ийн төлбөрт 10,000,000 вон ба түүнээс дээш хэмжээний төлбөр урьдчилан төлсөн 
иргэн/өвчтөн

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТУУД 

1. БНСУ-ын эмнэлгийн урилга эх хувиар
БНСУ-ын эмнэлэгт эмчид үзүүлэх цаг авсан нотлох бичиг баримт эх хувиар
Тухайн эмнэлгийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, мөн
Тухайн эмнэлэг гадаадын өвчтөнг эмчлэх эмчилгээний эрхийг нотлох бичиг баримтын хуулбар

2. Виз мэдүүлгийн маягт, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5х4.5см хэмжээтэй өнгөт зураг

3. Гадаад паспорт эх хувиар, мөн хуулбар 1 хувь 

4. Эмчилгээний бичиг гаргах эрх бүхий Монгол улсын эмнэлгийн байгууллагын онош, мөн БНСУ-ын эмнэлгийн 
мэс засал хийлгэх цаг захиалгын бичиг

5. Гэрлэлтийн лавлагаа (Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх)

3. БНСУ-д мэс засал хийлгэх иргэн/өвчтөн



БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТУУД 

1. БНСУ-ын эмнэлгийн урилга эх хувиар
БНСУ-ын эмнэлэгт эмчид үзүүлэх цаг авсан нотлох бичиг баримт эх хувиар
Тухайн эмнэлгийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, мөн
Тухайн эмнэлэг гадаадын өвчтөнг эмчлэх эмчилгээний эрхийг нотлох бичиг баримтын хуулбар

2. Виз мэдүүлгийн маягт, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5х4.5см хэмжээтэй өнгөт зураг

3. Гадаад паспорт эх хувиар, мөн хуулбар 1 хувь 

4. Гэрлэлтийн лавлагаа (Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх)

5. Эмчилгээний бичиг гаргах эрх бүхий Монгол улсын эмнэлгийн байгууллагын онош

6. Санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт 
• Аж ахуйн нэгжийн захирал: Байгууллагын татварын тодорхойлолт 
• Байгууллагын ажилтан: Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт, ажлын газрын 

тодорхойлолт
• Бусад: Виз мэдүүлэгчийн нэр дээрх дансны сүүлийн 6 сарын хуулга(хамтран эзэмшигч байх боломжгүй)

* Дээрх санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт нь БНСУ-д эмчлүүлэх болон оршин суух бүх зардал төлөх 
чадварыг нотолж байх

4. Яаралтай, хүнд өвчтөн болон түүний хамт зорчиж буй гэр бүл, асран хамгаалагч

6. Санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт
• Аж ахуйн нэгжийн захирал: Байгууллагын татварын тодорхойлолт 
• Байгууллагын ажилтан: Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт, ажлын газрын 

тодорхойлолт
• Бусад: Виз мэдүүлэгчийн нэр дээрх дансны сүүлийн 6 сарын хуулга(хамтран эзэмшигч байх боломжгүй)

* Дээрх санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт нь БНСУ-д эмчлүүлэх болон оршин суух бүх зардал төлөх 
чадварыг нотолж байх

ХАМТ ЗОРЧИЖ БУЙ ГЭР БҮЛ ЭСВЭЛ АСРАН ХАМГААЛАГЧ:

*АСРАН ХАМГААЛАГЧ НЬ ӨВЧТӨНТЭЙ ХАМТ БНСУ-ЫН ХИЛЭЭР НЭВТРЭХГҮЙ ТОХИОЛДОЛД 
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ВИЗ (C-3-3) МЭДҮҮЛЭХ ЭРХГҮЙ. 

1. Виз мэдүүлгийн маягт, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5х4.5см хэмжээтэй өнгөт зураг

2. Гадаад паспорт эх хувиар, мөн хуулбар 1 хувь 

3. Эмнэлгийн урилга эх хувиар

4. Санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт болон ажлын газрын тодорхойлолт
• Аж ахуйн нэгжийн захирал: Байгууллагын татварын тодорхойлолт
• Байгууллагын ажилтан: Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт, ажлын газрын 

тодорхойлолт
• Бусад: Виз мэдүүлэгчийн нэр дээрх дансны сүүлийн 6 сарын хуулга(хамтран эзэмшигч байх боломжгүй)

* Дээрх санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт нь БНСУ-д эмчлүүлэх болон оршин суух бүх зардал төлөх 
чадварыг нотолж байх



БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТУУД 

1. БНСУ-ын эмнэлгийн урилга эх хувиар
БНСУ-ын эмнэлэгт эмчид үзүүлэх цаг авсан нотлох бичиг баримт эх хувиар
Тухайн эмнэлгийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, мөн
Тухайн эмнэлэг гадаадын өвчтөнг эмчлэх эмчилгээний эрхийг нотлох бичиг баримтын хуулбар

2. Виз мэдүүлгийн маягт, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5х4.5см хэмжээтэй өнгөт зураг

3. Гадаад паспорт эх хувиар, мөн хуулбар 1 хувь

4. Тэтгэврийн дэвтрийн хуулбар

5. Эмчилгээний бичиг гаргах эрх бүхий Монгол улсын эмнэлгийн байгууллагын онош

6. Гэрлэлтийн лавлагаа (Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх)

7. Санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт: 
• Виз мэдүүлэгчийн нэр дээрх дансны сүүлийн 6 сарын хуулга (хамтран эзэмшигч байх боломжгүй)

* Дээрх санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт нь БНСУ-д эмчлүүлэх болон оршин суух бүх зардал төлөх 
чадварыг нотолж байх

5. Өндөр насны тэтгэвэрт гарсан иргэн/өвчтөн

5. Гэрлэлтийн лавлагаа (Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх)

6. Төрөл садангийн лавлагаа (хамт зорчиж буй ойрын гэр бүлд хамаарахгүй)

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТУУД 

1. БНСУ-ын эмнэлгийн урилга эх хувиар
БНСУ-ын эмнэлэгт эмчид үзүүлэх цаг авсан нотлох бичиг баримт эх хувиар
Тухайн эмнэлгийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, мөн
Тухайн эмнэлэг гадаадын өвчтөнг эмчлэх эмчилгээний эрхийг нотлох бичиг баримтын хуулбар

2. Виз мэдүүлгийн маягт, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5х4.5см хэмжээтэй өнгөт зураг

3. Гадаад паспорт эх хувиар, мөн хуулбар 1 хувь

4. Өмнө нь үзүүлж байсан эмнэлгийн бичиг болон цаг захиалгын бичиг (эмнэлгийн онош, давтан үзлэг хийлгэх, 
эмнэлгийн хяналтад тогтмол орох шаардлагатай талаар дурдсан байна)

5. Гэрлэлтийн лавлагаа (Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх)

6. Сүүлийн 2 жилийн дотор 1-ээс дээш удаа БНСУ-д мэс засал хийлгэж байсан иргэн (Зөвхөн өвчтөнд 
хамаарна)



БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТУУД 

1. БНСУ-ын эмнэлгийн урилга эх хувиар
БНСУ-ын эмнэлэгт эмчид үзүүлэх цаг авсан нотлох бичиг баримт эх хувиар
Тухайн эмнэлгийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, мөн
Тухайн эмнэлэг гадаадын өвчтөнг эмчлэх эмчилгээний эрхийг нотлох бичиг баримтын хуулбар

2. Виз мэдүүлгийн маягт, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5х4.5см хэмжээтэй өнгөт зураг

3. Гадаад паспорт эх хувиар, мөн хуулбар 1 хувь

4. Сайн дурын байгууллагын албан хүсэлт

5. Эмчилгээний бичиг гаргах эрх бүхий Монгол улсын эмнэлгийн байгууллагын онош

6. Гэрлэлтийн лавлагаа, гэр бүлийн байдлыг нотлох бичиг баримт (Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх)

7. Санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт 
• Аж ахуйн нэгжийн захирал: Байгууллагын татварын тодорхойлолт
• Байгууллагын ажилтан: Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт, ажлын газрын 

тодорхойлолт
• Бусад: Виз мэдүүлэгчийн нэр дээрх дансны сүүлийн 6 сарын хуулга(хамтран эзэмшигч байх боломжгүй)

* Дээрх санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт нь БНСУ-д эмчлүүлэх болон оршин суух бүх зардал төлөх 
чадварыг нотолж байх

7. БНСУ-ын сайн дурын байгууллагын тусламжтай үнэ төлбөргүй мэс засал хийлгэх иргэн ба хамт 
зорчиж буй гэр бүл

6. Санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт 
• Аж ахуйн нэгжийн захирал: Байгууллагын татварын тодорхойлолт 
• Байгууллагын ажилтан: Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт, ажлын газрын 

тодорхойлолт
• Бусад: Виз мэдүүлэгчийн нэр дээрх дансны сүүлийн 6 сарын хуулга(хамтран эзэмшигч байх боломжгүй)

* Дээрх санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт нь БНСУ-д эмчлүүлэх болон оршин суух бүх зардал төлөх 
чадварыг нотолж байх

ø Ерөнхий бүрдүүлэх бичиг баримт: Эмнэлгийн урилга, Цаг захиалгын бичиг, Тухайн эмнэлгийн аж 
ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, Гадаад өвчтөн хүлээж авах эрх бүхий байгууллагын гэрчилгээ

ХАМТ ЗОРЧИЖ БУЙ ГЭР БҮЛ ЭСВЭЛ АСРАН ХАМГААЛАГЧ
*АСРАН ХАМГААЛАГЧ НЬ ӨВЧТӨНТЭЙ ХАМТ БНСУ-ЫН ХИЛЭЭР НЭВТРЭХГҮЙ ТОХИОЛДОЛД 

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ВИЗ (C-3-3) МЭДҮҮЛЭХ ЭРХГҮЙ.

1. Виз мэдүүлгийн маягт, сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5х4.5см хэмжээтэй өнгөт зураг

2. Гадаад паспорт эх хувиар, мөн хуулбар 1 хувь

3. Эмнэлгийн урилга эх хувиар

4. Санхүүгийн чадвар нотлох бичиг баримт болон ажлын газрын тодорхойлолт

5. Гэрлэлтийн лавлагаа (Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх)

6. Төрөл садангийн лавлагаа (хамт зорчиж буй гэр бүл) (Сүүлийн 45 хоногийн дотор олгосон байх)

ø Материал шалгах явцад нэмэлт бичиг баримт шаардах боломжтой
ø Виз мэдүүлэгч нь өөрийн эмчилгээний зорилго болон асран хамгаалагчийн зорчих зорилгыг 
тодорхойлсон нотлох бичиг баримтыг нэмэлтээр хавсаргаж болно


