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МОНГОЛ ДАХЬ ФРАНЦЫН  
ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ 

 

“АЯЛАГЧ” АНГИЛЛЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ВИЗ 

 

• Визний мэдүүлгийг шийдвэрлэх хугацаа хэд хэдэн долоо хоног байхыг анхаарна уу. 

• Гадаад хэл дээрх бүх бичиг баримтуудыг франц хэл дээр орчуулсан байна. 

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

• Визний мэдүүлгийн хураамж (буцааж олгогдохгүй) : 99 евро (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)  

• Виз хүсэгч нь өөрийн биеэр ирж мэдүүлгээ өгөх шаардлагатай бөгөөд консулын ажилтантай 

хийх ярилцлагын цагийг мэдүүлэг өгсний дараа товлоно.  

 

Мэдүүлэгтээ доорх бичиг баримтуудыг дарааллын дагуу  хавсаргасан байна : 

 

1. /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 

2. Бүрэн гүйцэд бөглөсөн урт хугацааны визний мэдүүлгийн маягт /зураг наасан байх/ 
3. Шаардлага хангасан 35ммХ45мм-ийн хэмжээтэй 1% цээж зураг  

4. /ЭХ ХУВЬ + ХУУЛБАР/ : Иргэний бичиг баримтууд 

  - Төрсний гэрчилгээ /монгол/ 

  - Гэрлэлтийн гэрчилгээ /монгол/ 

  - Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ /монгол/ 

  - Гэр бүл цуцлуулсан бол гэр бүл цуцалсан гэрчилгээ 

  - Гэр бүлийн хүн нас барсан бол нас баралтыг бүртгэсэн гэрчилгээ гэх мэт... 
 
5. /ЭХ ХУВЬ + ХУУЛБАР/  : Санхүүгийн байдлыг харуулсан нотлох баримтууд (орлого, түрээс, тэтгэвэр 
тэтгэмж гэх мэт) 
 
6. /ЭХ ХУВЬ + ХУУЛБАР/ : Оршин суугаа улс дах өөрийн нийгэм ЭЗ-ийн байдал : (амралт, тэтгэвэр, 
эрхэлж буй ажил, сургууль, судалгааны ажил гэх мэт) 
 
7. /ЭХ ХУВЬ + ХУУЛБАР/ : Францад ямар нэгэн цалинтай ажил эрхлэхгүй талаар гаргасан өргөдөл 

 

8. 2 ХУУЛБАР : Францад буй орон байрны талаарх бичиг баримт (эзэмших эрхийн гэрчилгээ, түрээсийн 
гэрээ, урьж буй этгээдийн санхүүгийн баталгаа гэх мэт гэх мэт.) 
 
9. /ЭХ ХУВЬ + ХУУЛБАР/ : Францад байх хугацандаа хамрагдсан байх эрүүл мэндийн даатгал (даатгал, 
нийгмийн даатгалд хамрагдсан гэх мэт)     
 
10. ХУУЛБАР : Насанд хүрээгүй хүүхэд дагалдаж яваа бол уг хүүхдийг Францад сургуульд бүртгүүлсэн 
бүртгэл 
 

11. /ЭХ ХУВЬ + ХУУЛБАР/ : Цагдаагийн газрын тодорхойлолт 
 

 
Виз зөвшөөрсөн тохиолдолд тухайн виз нь 4-өөс 12 сарын хугацаанд оршин суух эрх олгоно. Виз эзэмшигч 
нь Франц улсын нутаг дэвсгэрт очсон даруйдаа харьяа мужийн цагаачлалын албанд /OFII/ бүртгүүлнэ. 

 

 


