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МОНГОЛ ДАХЬ ФРАНЦЫН  
ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ 

 

ФРАНЦ УЛСАД АЖИЛЛАХ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХҮМҮҮСИЙН  

БОГИНО ХУГАЦААНЫ ВИЗ  
 

(ЭНГИЙН ПАСПОРТ)   

 

• Визийг төлөвлөж буй аялал эхлэхээс дор хаяж 15 хоногийн өмнө мэдүүлсэн байх 

шаардлагатай.  

• Мэдүүлэгт хавсаргах бичиг баримтыг доорх дарааллын дагуу цэгцэлсэн байна.  

• Визний мэдүүлгийн хураамж (буцааж олгогдохгүй) : 80 евро, харин 6-12 насны хүүхэд 40 евро, 

6-аас доош насны хүүхэд үнэгүй (хураамжийг виз мэдүүлэхдээ зөвхөн төгрөгөөр бэлнээр төлөх 
бөгөөд ханш 15 хоног тутам өөрчлөгдөж байдгаас шалтгаалан харгалзах үнийн дүнг та тус ЭСЯ-ны 
Визний хэлтсээс асууж тодруулна уу) 

• Хавсаргах бичиг баримт дутуугаас виз татгалзах магадлал өндөр болохыг анхаарна уу.  

• Виз хүсэгч нь өөрийн биеэр ирж мэдүүлгээ өгөх шаардлагатай бөгөөд ингэхдээ доорх бичиг 
баримтуудыг хавсаргасан байна :  

 
� Бүрэн гүйцэд бөглөсөн визний мэдүүлгийн маягт /зураг наасан байх/ 
� Шаардлага хангасан 35ммХ45мм-ийн хэмжээтэй 1% цээж зураг  
� Паспорт (хувийн мэдээлэл агуулсан нүүр хэсэг, сунгалттай болон визтэй хуудаснуудын хуулбар) : 

- Мэдүүлж буй визний дуусах өдрөөс хойш 6 сараас доошгүй хугацаанд 
хүчинтэй байх 

- Дор хаяж 2 чөлөөтөй хуудастай байх 
- Олгосон огнооноос хойш 10 жил өнгөрөөгүй байх 

� Төрсний гэрчилгээ (эх хувь, хуулбар, франц хэл дээрх орчуулгын хамт) 
� Өмнөх паспортууд (эх хувь + хувийн мэдээлэл агуулсан нүүр хэсэг, сунгалттай болон визтэй 

хуудаснуудын хуулбар) (хэрэв үрэгдүүлсэн, эсвэл өмнө нь паспорт авч байгаагүй бол Улсын 
Бүртгэлийн Ерөнхий Газраас лавлагаа авчрах + орчуулга) 

� Гэр бүлийн байдлын харуулсан иргэний бичиг баримт (гэрлэлтийн баталгаа – эх хувь, хуулбар, 
франц хэл дээрх орчуулга) 

� Дор хаяж 6 сарын хугацаагаар ашигласан өөрийн банкны дансны хуулга (эх хувь), эсвэл 
хадгаламжийн дэвтэр (эх хувь, хуулбар) 
 
 

� Франц улсад ажиллах байгууллагатай хийсэн ажлын гэрээ /уг гэрээ нь заавал Хөдөлмөрийн 

яамны харьяа тухайн муж дахь байгууллагаар (DDTEFP) баталгаажигдсан байх ёстой/  
� Франц улсад байх хугацаанд гарах зардлыг бүрэн хариуцах талаар уригч буюу ажил олгогч 

байгууллагын гаргасан тодорхойлолт 
� Франц улсад байх хугацаандаа байрлах орон байрны баталгаа : зочид буудлын захиалга гм. 
� Шенгений орнуудад хүчин төгөлдөр бүхий эрүүл мэнд, эмчилгээ, нутаг оронд нь зөөн тээвэрлэх 

даатгалын гэрээ /даатгалын дүн нь 30,000 евро-оос доошгүй байх/ (эх хувь, хуулбар) 
� Онгоцны ирэх буцах тийз, эсвэл баталгаажсан захиалга (эх хувь, хуулбар) 
 

 

ХЭРВЭЭ ТА АЛБАН ГАЗРЫН АЖИЛТАН, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ БОЛ :  
� Хөдөлмөрийн гэрээ, сүүлийн 3 сарын цалингийн тодорхойлолт, эсвэл ажилласан жил, цалингийн 

хэмжээг тусгасан ажил олгогчийн тодорхойлолт, амралт буюу чөлөө олгосон зөвшөөрөл (эх хувь, 
франц хэл дээрх орчуулга). 

 ХЭРВЭЭ ТА ОЮУТАН, СУРАГЧ БОЛ :  
� Сургуулийн тодорхойлолт (эх хувь, франц хэл дээрх орчуулга). 

 ХЭРВЭЭ НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХҮҮХЭД БОЛ :  

� Нотариатаар гарын үсгийн баталгаа хийлгэсэн эцэг эхийн зөвшөөрөл (эцэг, эх тус тусдаа) - (эх 

хувь, франц хэл дээрх орчуулга).  


