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Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр УИХ нэгдсэн чуулганаар Гадаадын иргэний эрх 

зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, энэхүү өөрчлөлтүүд 2021 оны 6 

дугаар сарын 1-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр болж үйлчилж эхэлсэн.  

Орсон 

өөрчлөлтийн 

агуулга  

Тайлбар 

Гол нэмэлт өөрчлөлтүүд 

Нэг удаагийн орох 

гарах визийн 

хугацаа 

өөрчлөгдсөн. 

Монгол Улсад орох виз нь гадаадын иргэн тус улсын хилээр 

нэвтрэх хүртэл 90 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байсныг 150 

хоног болгон өөрчлөв. 

Цахим виз Монгол Улсад зорчих хүсэлтэй гадаадын иргэд https://evisa.mn/ 

-р виз мэдүүлэх боломжтой болсон. 

Цахим виз олгохтой холбогдох харилцааг Монгол Улсын визийн 

ангилал болон визийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох, 

Монгол Улсын виз олгох журмаар зохицуулна. 

Гадаадын иргэн уригч тал /иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд/ 

цаашид https://eimmigration.mn/ -д хандаж виз зөвшөөрлийн 11 

үйлчилгээ авна. 

Виз мэдүүлэх 

шаардлагагүй 

болсон. 

Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэн тус 

улсаас гараад буцаж орж ирэхэд гарах-орох виз мэдүүлэх 

шаардлагагүй болсон. 

Визийн ангиллыг 

Засгийн газар 

тогтоох  болно. 

Монгол Улсын Засгийн газар Монгол Улсын визийн ангилал 

болон визийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох болон 

Монгол Улсын виз олгох журам батлах эрхтэй болсон. 

Тухайн гадаадын иргэний хилээр нэвтрэх зорилгыг үндэслэн 

тодорхой ангиллын виз олгоно. Аялал жуулчлалыг дэмжих 

https://evisa.mn/
https://eimmigration.mn/
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зорилго бүхий өдрийн визийг хил дээр олгож болох бөгөөд 

тухайн виз нь зөвхөн хил орчмын жуулчинд хамаарна. 

Визийн төв 

байгуулна. 

Визийн төв нь визийн мэдүүлэг хүлээн авах, хүлээн авсан 

визийн мэдүүлгийг виз олгох байгууллагад олон улс, эсхүл 

тухайн улсдаа энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай 

зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдээр үнэн зөв, шуурхай дамжуулна. 

Виз, бүртгэл 

мэдээллийн 

нэгдсэн сан бий 

болгоно. 

Монгол Улс нь гадаадын иргэний виз, бүртгэл, мэдээллийн 

нэгдсэн сантай байх ба энэхүү сан дараах мэдээллээс бүрдэнэ: 

 Монгол Улсын виз мэдүүлсэн, виз олгосон, виз олгохоос 

татгалзсан мэдээлэл,  

 Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн мэдээлэл,  

 Монгол Улсад түр ирэгч, албан хэргээр болон хувийн 

хэргээр оршин суусан мэдээлэл,  

 Монгол Улсаас гарахыг түдгэлзүүлсэн, албадан гаргасан, 

албадан гаргахаас чөлөөлөгдсөн, болон 

 Монгол Улсад тааламжгүй этгээдээр зарлагдсан зэрэг 

гадаадын иргэний талаарх цаасан болон цахим 

мэдээлэл. 

Энэхүү сангийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр бүрдүүлэх, 

хөгжүүлэх болон төрийн мэдээллийн бусад сантай мэдээлэл 

солилцох дээр эрх бүхий байгууллага хамтран ашиглах 

боломжтой байна. 

Тодорхой 

үндэслэлийн 

хүрээнд Гадаадын 

иргэнийг албадан 

гаргахаас татгалзаж 

болно. 

 

 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр бус буюу 

хуурамч баримт бичгээр нэвтэрсэн нь нотлогдсон; 

 Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа нь дууссан боловч 

Монгол Улсаас гарч явахаас зайлсхийсэн; 

Дээр дурдсан зөрчил гаргасан гадаадын иргэн хувийн нөхцөл 

байдал, ар гэрийн гачигдал, хүн худалдаалах гэмт хэргийн 

хохирогч болсон, эсхүл эрүүл мэндийн хүндэтгэн үзэх 

шалтгааны улмаас хүсэлт гаргасан, эсхүл уг хүнийг шилжүүлэн 

өгснөөр түүнийг эрүүдэн шүүх бодит аюул тулгарахаар бол 

гадаадын иргэний хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг 

үндэслэн албадан гаргахаас чөлөөлөх эсэхийг гадаадын 
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иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын 

дарга шийдвэрлэнэ. 

Гадаадын иргэний 

бүртгэл, хяналтыг 

боловсронгуй 

болсон. 

 Гадаадын иргэнийг улсын хилээр нэвтрэх үед хил 

хамгаалах байгууллага нь биеийн давхцахгүй өгөгдлийг 

авч, улсын хилээр нэвтэрсэн зорчигчийн мэдээллийг 

мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэнэ. 

 Албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын 

иргэнд түүнийг харьяалах улсын товчлол, төрсөн он, сар, 

өдөр, хүйс зэрэг өгөгдлийг багтаасан хоорондоо 

давхцахгүй бүртгэлийн дугаарыг гадаадын иргэний 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 

олгоно. Энэхүү бүртгэлийн дугаарыг Төрийн 

байгууллагууд төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ ашиглана. 

 Гадаадын иргэнийг орон байраар хангасан иргэн, аж 

ахуйн нэгж, байгууллага түүнийг гадаадын иргэний 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад 48 

цагийн дотор бүртгүүлэх бөгөөд бүртгэлийг цахимаар 

хийж болно. 

Монгол Улсын 

хилээр 

нэвтрүүлэхгүй байх 

үндэслэл 

нэмэгдсэн. 

Монгол Улсад зорчих, эсхүл нэвтрэх зорилгоо тодорхойлж 

чадаагүй, зорчих зорилгодоо нийцээгүй ангиллын визтэй бол 

Монгол Улсад оруулахгүй байж болно. 

Оршин суух 

зөвшөөрөл 

хүчингүй болгох 

үндэслэл 

Харьяалах улсын эрх бүхий байгууллагаас гадаадын иргэний 

паспорт, түүнийг орлох баримт бичгийг хүчингүй болгосон 

тохиолдолд гадаад иргэний оршин суух зөвшөөрөл олгохоос 

болон уг зөвшөөрлийн хугацааг сунгахаас татгалзах буюу 

хүчингүй болгож болно. 

Дараах заалтууд хүчингүй болсон: 

 Уригч нь гадаадын иргэнд дипломат, албан зэргийн виз олгуулах хүсэлтийг 

гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад, 

энгийн зэргийн виз олгуулах хүсэлтийг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны байгууллагад тус тус гаргана. 
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 Виз нь дипломат, албан, энгийн гэсэн зэрэгтэй байна. 

 Монгол Улсад албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэнд олгох 

олон удаагийн визийн хүчинтэй байх хугацаа нь оршин суух зөвшөөрлийн 

хугацаагаар тодорхойлогдоно. 

 Монгол Улсад албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэнд 

олгосон гарах-орох визийн хүчинтэй байх хугацаа нь Монгол Улсаас гарснаас 

хойш 180 хүртэл хоног хүчинтэй байна.1 

 

Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтөөр Монгол Улсын визийн талаарх зохицуулалт илүү 

боловсронгуй олон улсын стандартад нийцдэг болсон. 

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл асуулт байвал ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн 

Партнер В.Болормаагийн bvolodya@gratanet.com  хаягаар эсвэл 976 70155031 утсаар 

холбоо барина уу. 

 

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. 

 

                                                           
1 Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль - ://www.legalinfo.mn/law/details/211 

https://www.legalinfo.mn/law/details/211

