
Гадаад иргэдийн визний хураамж  
 

Визний хураамжийг БНСУ-ын Засгийн газраас тогтооно. СВМТ нь БНСУ-ын ЭСЯ-ыг төлөөлж 
визний хураамжийг нэхэмжлэнэ. Визний хураамжийг ам доллараар төлөх ба тухайн виз 
мэдүүлэгчийн иргэний харьяаллаас хамаарч ялгаатай байна.  

• Визний хураамж нь виз шалгагдах үйл явцын төлбөр бөгөөд визний хариу татгалзсан 
тохиолдолд тус төлбөрийг буцааж олгохгүй. 

• Визний хураамжийн журмаас бусад үндэсний хэлэлцээр, харилцан үйлчлэх журам болон 
Хууль Зүйн Яамнаас гаргасан тогтоолд үндэслэн шаардлагатай тохиолдолд визний 
хураамжаас чөлөөлөх, эсвэл өөрчилж болно.  

 Визний хураамжийг доорх хүснэгтээс харна уу.  

(Валютын төрөл: америк доллар) 

ВИЗНИЙ ТӨРӨЛ  ТӨЛБӨР 
Нэг удаа нэвтрэх 90 хоног хүртэлх 40 

Нэг удаа нэвтрэх 90-ээс дээш хоногийн 60 
Хоёр удаа нэвтрэх дабль виз  70 

Олон удаа нэвтрэх виз 90 
 

 

БНСУ-ын Засгийн газраас зарим улс орнуудтай хийгдсэн харилцан үйлчлэх журам болон үндэсний 
хэлэлцээрт үндэслэн визний хураамж болон чөлөөлөлтийг доорх байдлаар тогтоосон болно.  

Визний хураамж – тусгай хэлэлцээр: 

 (Валютын төрөл: америк доллар) 

Улс  
НЭГ УДААГИЙН ВИЗ ХОЁР 

УДААГИЙН 
ДАБЛЬ ВИЗ 

ОЛОН 
УДААГИЙН 

ВИЗ 

90 
ХОНОГООС 

ДООШ 

90 ХОНОГООС 
ДЭЭШ 

     
     
Австри 50 50 90 100 
Австрали 80 120 130 150 
Азербайжан 50 80 120 150 
Гана  50 80 90 100 
Иран 50 80 90 120 
Киргиз 50 70 80 100 
ОХУ 50 80 90 120 
Сенегал 50 100 120 150 
Тажикизтан 50 50 70 80 
Англи  130 200 220 250 
АНУ 45 45 45 45 



Узбек 50 70 80 100 
Вьетнам  30 50 60 80 

Визний хураамжаас чөлөөлөх: 
 

Улс  Чөлөөлөгдөж буй нөхцөл 
Барбадос  
Тайвань 
Колумби 
Доминикан 
Итали 
Япон 
Либери 
Перу  
Испани  
Украйн 
 

Оршин суух хугацаа, зорчих тоо хамаарахгүй бүх төрлийн визэнд 
үйлчилнэ.  

АНУ Дипломат (A-1), Албан ажил (A-2), Олон улсын хэлэлцээр  (A-3) 
визэнд үйлчилнэ. 

БНХАУ 

Дипломатч мөн хамт зорчих түүний гэр бүл (хууль ёсны 
эхнэр/нөхөр, насанд хүрээгүй хүүхэд, эцэг эх мөн түүний 
эхнэр/нөхрийн эцэг эх) доорх тохиолдолд: 

- 3 жилийн A-1 виз;  
- 1 жилийн C-3-1 олон удаагийн виз. 

Венесуэл Дипломат/Албан пасспорт эзэмшигч 31 хоног болон түүнээс дээш 
оршин суух тохиолдолд хамаарна. 

Алжир  
Бенин  
Бразил 
Кипр  
Гватемал  
Мексик  
Парагвай 
Румын  
Уругвай 
 

Дипломат/Албан пасспорт эзэмшигч 91 хоногоос дээш оршин суух 
тохиолдолд хамаарна. 

Монгол  
Дипломат/Албан пасспорт эзэмшигч 31 хоногоос дээш оршин суух 
тохиолдолд хамаарна; 90 хоногоос доош бүх төрлийн визэнд 
хамааралтай. 

Швед 90 хоногоос доош бүх визэнд хамаарна. 
Израйл 90 хоногоос доош бүх визэнд хамаарна. 

Филиппин Богино хугацааны бизнес,  аялал жуулчлал 59 хоногоос доош  
тохиолдолд хамаарна. (C-3 ангиллын бүх визэнд хамаарна) 

Австрали Олон удаагийн богино хугацааны бизнес (C-3-4)-90 хоногоос доош 
хамаарна. 

Франц 
Хонконг  (H-1) визэнд хамаарна . 

Герман 
Их дээд сургуульд суралцах (D-2), Хэлний бэлтгэлд суралцах  (D-
4), Их дээд сургуулийн оюутан (D-4), Суурин төлөөлөгч (D-7), 
Хөрөнгө оруулагч  (D-8), Худалдаа эрхлэгч (D-9), Тусгай үйл 



ажиллагаа (E-7) маркетийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа 
тохиолдолд хамаарна. 

 

Визний хураамж (ам доллар) хүлээн авах Виз мэдүүлгийн төвийн (KVAC) дансны мэдээлэл: 

- Хүлээн авагч банк: Худалдаа хөгжлийн банк (TDB) 
- Хүлээн авагчийн нэр: International Organization for Migration Country Office in 

Mongolia (IOM) 
- Дансны дугаар (америк доллар): 404202901 
- Гүйлгээний утга: визний төлбөр {овог нэрээ бичих} мөн паспортын дугаар 

Визний хураамжийг төлөхөөс өмнө, ‘Хүлээн авагчийн нэр’ хэсэгт  “ОВОГ НЭР (АНГЛИАР БИЧИХ), 
ГАДААД ПАССПОРТЫН ДУГААР, KVAC VISA FEE”  бүрэн зөв бичигдсэн эсэхийг шалгана уу.  

Виз мэдүүлэгч нь төлбөрөө онлайн банкаар төлж төлбөрийн баталгаа болох баримтаа авчирч өгнө. 
Энэ тохиолдолд баримтан дээр тухайн банкны албан ёсны тамга даруулсан байх. Виз мэдүүлэхэд 
шаардлага бүхий бусад бичиг баримтын хамт банкны баримтаа өгнө.  

Аливаа нэмэлт үйлчилгээний төлбөр болон визний төлбөр, үйлчилгээний суурь хураамж зэрэг нь 
бүгд СВМТ-д нэгэнт визээ мэдүүлж бичиг баримтаа өгсөн бол визний хариунаас үл хамааран буцаан 
олгох боломжгүй. Шилжүүлгийн явцад гарсан алдаа зэрэг онцгой тохиолдолд асуудлыг СВМТ-ийн 
+976 7766 8888 дугаар луу залгаж лавлан шийдэж болно. СВМТ-ийн ажилтан буцаан олголтын 
тухай мэдээллийг танд өгнө. Буцаан олголтыг календарын 30 хоногийн дотор шийдэж олгоно. 

Сүүлд шинэчлэгдсэн мэдээллийг (KOREA VISA PORTAL) хаягын (ВИЗНИЙ 
ТАНИЛЦУУЛГА>ВИЗНИЙ ХУРААМЖ) хэсгээс  авна уу. 

https://visa.go.kr/main/openMain.do
https://www.visa.go.kr/openPage.do?MENU_ID=10103
https://www.visa.go.kr/openPage.do?MENU_ID=10103
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