
 

   
 

МОНГОЛ ДАХЬ ФРАНЦЫН  
ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ 

 
 

ЕВРОПЫН ХОЛБОО, ЕВРОПЫН ЭЗ-Н НИЙГЭМЛЭГИЙН ГИШҮҮН ОРНУУДЫН ИРГЭДИЙН ГЭР БҮЛИЙН 

ГИШҮҮДИЙН ФРАНЦ УЛСАД ЗОРЧИХ БОЛОН СУУРЬШИХ ТОХИОЛДОЛД МЭДҮҮЛЭХ БОГИНО 

ХУГАЦААНЫ ВИЗ  

 
• 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 төлөхгүй 

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

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

 

 1.  Дор дурдсан бичиг баримтаас мэдүүлэгт хавсаргасан бичиг баримтынхаа өмнөх дөрвөлжинд 
хэрээс тавьж тэмдэглэнэ үү 

 2.  Бүрэн гүйцэд бөглөж гарын үсэг зурсан визний мэдүүлгийн маягт /зураг наасан байх/ 

 3.  Шаардлага хангасан 35ммХ45мм-ийн хэмжээтэй 1% цээж зураг  

 4.  /ЭХ ХУВЬ + ХУУЛБАР/: Паспорт :  
- 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 

 5.   ХУУЛБАР : Виз мэдүүлэгчийн ЕХ/ЕЭЗН-ийн гишүүн орны иргэнтэй гэр бүлийн холбоотойг 
нотолсон баримт : 

• Иргэний бичиг баримтууд  

эцэг эх нь салсан тохиолдолд /18-с доош насны насанд хүрээгүй хүүхдэд/ 

• Эцэг эхийн аль нэгний асрамжинд байгааг нотлох баримт  

 6.  ХУУЛБАР : Виз мэдүүлэгчийн гэр бүлийн хүн ЕХ/ЕЭЗН-ийн гишүүн орны иргэн гэдгийг 
нотлох баримт : 

• Эсвэл тухайн улсын иргэний үнэмлэх : 

• Эсвэл паспорт ; 

• Эсвэл харьяа тойргийн дипломат төлөөлөгчийн ба консулын газрын тодорхойлолт ; 

• Эсвэл бусад нотлох бичиг баримт. 

 7.  ХУУЛБАР : ЕХ/ЕЭЗН-ийн гишүүн орны иргэний Франц улсад оршин сууж буйг нотлох 

баримт :  

• Ажлын гэрээ эсвэл байрны түрээсийн гэрээ эсвэл үл хөдлөх хөрөнгө /байр/ эзэмших эрхийн 
гэрчилгээ 

• Франц улсад оршин сууж буй талаар бичсэн тайлбар захидал  

 8.  ХУУЛБАР : Виз мэдүүлэгч нь ЕХ/ЕЭЗН-ийн гишүүн орны иргэнээс “бүрэн хамааралтай” 

амьдардгийг нотлох баримт /21-ээс доош насны хүүхдүүд болон эцэг эх/ : 

• ЕХ/ЕЭЗН-ийн гишүүн орны иргэний зүгээс виз мэдүүлэгч өөрөөс нь хамааралтай 
амьдардгийг нотолж бичсэн өргөдөл 

      ЭСВЭЛ 

• Энэ талаар ЕХ/ЕЭЗН-ийн гишүүн орны иргэнд өөрийнх нь харъяалалтай улсын эрх бүхий 
байгууллагаас олгосон бичиг баримт  

 

 

 
Энх тайвны өргөн чөлөө - 15, Чингэлтэй дүүрэг 

Ш/Х 687 - Төв Шуудан, Улаанбаатар хот 15160, Монгол улс 
Утас : (+976) 11 324519, (+976) 11 329633 
Цахим хуудас: www.ambafrance-mn.org 

 


