
           2021 Мёнжи их сургуулийн Солонгос хэлний боловсролын төв 

             Визний нэгдсэн бүртгэлийн талаарх мэдээлэл (онлайн) 

 

 Сайн байна уу Мёнжи их сургуулийн Солонгос хэлний боловсролын төв байна. 

 Мёнжи Их Сургуулийн Солонгос хэлний боловсролын төв нь оюутнуудын гадаад 

иргэний бүртгэлийн үнэмлэх болон виз сунгалтыг саадгүй олгох зорилгоор онлайн 

бүртгэл явуулах учир доорх хугацаа болон анхаарах зүйлтэй сайтар танилцаж бүртгүүлэх 

шаардлагтай оюутанууд бүртгэлийн хугацаанд багтаж бүртгүүлээрэй. 

 

 1. Бүртгэлийн хугацааны мэдээлэл 

 1) Гадаадын иргэний үнэмлэх олгох бүртгэл:  6-р сарын 10 (Пүрэв) ~ 6-р сарын 14 

(Даваа) 

 * Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт өргөдөл гаргаж болно. 

 

 2.  Бүртгэлийн төлбөрийн талаархи мэдээлэл 

 

№ Хамрах хүрээ 비자업무 төлбөр 

1 
гадаадаас хэлний бэлтгэлийн(D-4)визээр хилээр орж 

ирсэн оюутнууд 

гадаад 

иргэний 

бүртгэлийн 

үнэмлэх 

40000 

вон 

*Валютын ханш, хураамжийн улмаас нэмэлт төлбөр гарч болзошгүй 

 

3. Бүртгүүлэх линк :   

www.hirevisa.com/mjuklec 

- бүртгэлийн материал болон журмыг дээрх линкээс шалгах боломжтой 

- Алдаагүй бүртгүүлэхийн тулд линк нь доторх мэдээллийг сайтар шалгаарай. 

 

<Анхаарах > 

 1. Бүх өргөдлийн журмыг имэйлээр мэдэгдэх болно. Хүлээн авагч байгуулга бүртгэлийн үйл 

явцад удирдан чиглүүлэх тул Өргөдөл гаргахдаа хүчинтэй имэйл хаягаа бүртгүүлээрэй 

 

2. Өргөдөл гаргах баримт бичиг, нэмэлт баримт бичиг 

ирүүлэх зэрэг журамтай холбоотой бүх лавлагаа авахыг 

хүсвэл Hier Visa програмын линк хуудсаар эсвэл доорх асуулт, 

хариултын сувгаар холбогдоорой. 

 (Солонгос, хятад, англи хэлний зөвлөгөө авах боломжтой) 

Hirevisa Q&A: https://hirediversity.oqupie.com/portals/1286 

http://www.hirevisa.com/mjuklec
https://hirediversity.oqupie.com/portals/1286


(дараах хуудсан дахь оршин суугаа газрын баримт бичгийнзааврыг заавал уншаарай) ⬇ 

оршин суугаа газрын баримт бичгийн заавар 

Сөүл кампус:  

1. stay4you-д байрлаж байгаа бол: 

бүртгүүлэхдээ оршин сууж буй байрны төрөлийг  “C. 숙박시설” -г сонгож материалаа бүртгүүлээрэй. 

* 1) 사업자등록증, 2) STAY4U 계약서, 3) 거주확인서, 3н хуудас бичиг баримтийг STAY4U ажилы

н байр нь  дээр очиж өөрчлөх (215тоот) 

 

2. Мёнжи их сургуулийн харьяа гаднах дотуур байрнд байрлаж байгаа бол:  

бүртгүүлэхдээ оршин сууж буй байрны төрөлийг “E. найз болон танилийн гэр” -г сонгож материал

аа бүртгүүлээрэй. 

* 1) 임대차 계약서, 2) 외부원룸계약서, 3) 거주/숙소제공 확인서, 4) 거주지제공자 신분증, хуудас би

чиг баримтийг мёнжи их сургуулийн ажилын байр нь  дээр очиж өөрчлөх   (мёнжи их су

ргууль 5-р байр 행정동 4 давхар) 

* Зөвхөн байраа хувиараа түрээсэлж байрны эзэн болон үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын газартай 

гэрээ хийсэн тохиолдолд  “A, Хувийн орон сууц“ сонгоход болно.  

 

Юнин кампус: 

1. Гаднах дотуур байрнд байрлаж байгаа бол(엘펜하임):  

бүртгүүлэхдээ оршин сууж буй байрны төрөлийг “B.Дотуур байрг сонгож материалаа бүртгүүлээрэй. 

. 

* 1) сургуулиас гадуур байлдаж байгааг батлах бичиг, 1 хуудасыг 엘펜하임 Э-март 24цагын 

дэлгүүртэй барилнийн 5да 

вхарын хариуцсан ажилын байр нь дээр очиж өөрчлөх

 




