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1.БИЗНЕС (C-2) 

A. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигчийн хувьд 

Д/Д Бүрдүүлэх материал (Үндсэн материал) Тайлбар 
1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар -1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл Эрхэлж буй ажил болон аяллын зорилгыг дэлгэрэнгүй бичнэ 

(Тогтсон загвар байхгүй) 

5 Виз мэдүүлэгчийн 

Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 

Татвар төлсөн тухай тодорхойлт дээрх компаний нэр адилхан байх 

шаардлагатай 
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Татвар төлсөн тодорхойлолт 

Сүүлийн нэг сарын дотор олгогдсон байх ба компаний нэр, хаяг, утас, ерөнхий 

захирлын нэр, өмнөх 2 улирлын татвар төлсөн байдал зэргийг харуулсан байх 

шаардлагатай (Үндэсний татварын албанаас олгоно.) 

7 Виз мэдүүлэгчийн банкны баталгааны бичиг болон хадгаламжийн 

дэвтрийн хуулбар 

5,000 ам доллараас дээш үлдэгдэлтэй лавлагаа ба сүүлийн 3 сарын гүйлгээний 

хуулбартай хадгаламжийн дэвтрийг хуулбарын хамт хавсарган өгнө. 

 

 

 

8 

 

 

 

Солонгос дахь уригч талаас хүлээн авах урилга 

- ЭСЯ-ны маягтыг ашиглах 

 Урилган дээр уригчийн хувийн тамгыг дарж, хувийн тамгыг батлах 

гэрчилгээний эх хувийг хавсаргах 

 Урилгыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй 

- Улсын болон орон нутгийн төрийн байгууллага урьсан бол тухайн 

байгууллагаас олгосон албан бичгийг урилганы оронд хүлээн зөвшөөрнө. 

 

 

 

9 

 

 

 

Солонгос дахь уригч талын санхүүгийн чадавхийг 

баталсан бичиг баримт 

Компаний ажилтан урих тохиолдолд 

Ажлын газрын тодорхойлолт, цалин болон татварын тодорхойлолт (хувь хүний 

орлогын тодорхойлолт, өмнөх оны шимтгэлийн баримт, сар бүрийн цалингийн 

хэмжээг тодорхойлохын тулд сүүлийн 6 сарын цалингийн гүйлгээний 

хуулганаас аль нэгийг сонгон өгөх) 

Хувиараа бизнес эрхлэгч урих тохиолдолд 

Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа эрхэлж буйг нотлох гэрчилгээний лавлагаа 

болон татвар төлсөн тодорхойлолт (тухайн харьяа дүүргийн татварын албанаас 

олгодог)  
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Бизнесийн зорилгыг баталсан бичиг баримт 

 

Бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах гэрээ, бизнесийн төлөвлөгөө, бараа 

бүтээгдэхүүн экспортолж, импортлох зөвшөөрөл, хилээр бараа материал 

оруулж ирсэн тээврийн бичиг, B/L хуулбар зэргийг хавсаргана. 



3 

 

 

B. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй хувиараа бизнес эрхлэгч 
Д/Д Бүрдүүлэх материал (Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл Эрхэлж буй ажил болон аяллын зорилгыг дэлгэрэнгүй бичнэ 

(Тогтсон загвар байхгүй) 
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Виз мэдүүлэгчийн эрхэлж буй 

ажил хөдөлмөртэй холбоотой бичиг баримт 

-Түрээслэгч байгууллагаас авсан түрээсийн тодорхойлолт(Олонд танигдаагүй 

жижиг аж ахуйн нэгжийн хувьд түрээслүүлэгчийн талаарх материалыг нэмж 

өгнө) эсвэл түрээсийн гэрээ,ажлын байрны гэрээний хуулбар (ажлын байрны 

хаяг, холбогдох утас, гэрээ байгуулагч талуудын нэр, гэрээ байгуулсан он сар 

өдөр, сарын түрээсийн төлбөр зэрэг тэмдэглэгдсэн байх) 

- Өөрийн эзэмшлийн газар бол батлах бичиг баримт 

6 Виз мэдүүлэгчийн банкны баталгааны бичиг болон хадгаламжийн 

дэвтрийн хуулбар 

5,000 ам доллараас дээш байх ба сүүлийн 3 сарын гүйлгээний хуулбартай 

хадгаламжийн дэвтрийг хуулбарын хамт хавсарган өгнө. 
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Солонгос дахь уригч талаас хүлээн авах урилга 

- ЭСЯ-ны маягтыг ашиглах 

 Урилган дээр уригчийн хувийн тамгыг дарж, хувийн тамгыг батлах 

гэрчилгээний эх хувийг хавсаргах 

 Урилгыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй 

- Улсын болон орон нутгийн төрийн байгууллага урьсан бол тухайн 

байгууллагаас олгосон албан бичгийг урилганы оронд хүлээн зөвшөөрнө. 
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Солонгос дахь Уригч талын санхүүгийн чадавхийг баталсан бичиг 

баримт 

Компаний ажилтан урих тохиолдолд 

Ажлын газрын тодорхойлолт, цалингийн тодорхойлолт (хувь хүний орлогын 

тодорхойлолт, өмнөх оны шимтгэлийн баримт, сар бүрийн цалингийн хэмжээг 

тодорхойлохын тулд сүүлийн 6 сарын цалингийн гүйлгээний хуулганаас аль 

нэгийг сонгон өгөх) 

Хувиараа бизнес эрхлэгч урих тохиолдолд 

Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний лавлагаа болон татвар төлсөн тодорхойлолт 
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Бизнесийн зорилгыг баталсан бичиг баримт 

 

Бараа материал худалдан авах гэрээ, бизнесийн төлөвлөгөө, бараа 

бүтээгдэхүүн экспортолж импортлох зөвшөөрөл, хилээр бараа материал 

оруулж ирсэн тээврийн бичиг, B/L хуулбар зэргийг хавсарган өгнө 
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C. Компаний ажилтан 
Д/Д Бүрдүүлэх материал (Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз мэдүүлэгчийн ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн 

даатгалын дэвтрийн хуулбар эхийн хамт  

 

5 Виз мэдүүлэгчтэй холбоотой тухайн байгууллагын томилолтын 

бичиг 

 

6 Компанийн аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 

хуулбар 

Татвар төлсөн тодорхойлолт дээрх компаний нэр адилхан байх шаардлагатай 
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Компаний татвар төлсөн тодорхойлолт 

Сүүлийн нэг сарын дотор олгогдсон байх ба компаний нэр, хаяг, утас, ерөнхий 

захиралын нэр, өмнөх 2 улирлын турш татвар төлсөн байдал зэргийг 

тодорхойлсон байх шаардлагатай (Үндэсний татварын албанаас олгоно.) 

 

 

8 

 

 

Солонгос дахь уригч талаас хүлээн авсан урилга 

- ЭСЯ-ны маягтыг ашиглах 

 Урилган дээр уригчийн хувийн тамгыг дарж, хувийн тамгыг батлах 

гэрчилгээний эх хувийг хавсаргах 

 Урилгыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй 

- Улсын болон орон нутгийн төрийн байгууллага урьсан бол тухайн 

байгууллагаас олгосон албан бичгийг урилганы оронд хүлээн зөвшөөрнө. 
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Солонгос дахь уригч талын эдийн засгийн чадварыг баталсан бичиг 

баримт 

Компаний ажилтан урих тохиолдолд 

Ажлын газрын тодорхойлолт, цалингийн тодорхойлолт (хувь хүний орлогын 

тодорхойлолт, өмнөх оны шимтгэлийн баримт, сар бүрийн цалингийн хэмжээг 

тодорхойлохын тулд сүүлийн 6 сарын цалингийн гүйлгээний хуулганаас аль 

нэгийг сонгон өгөх) 

Хувиараа бизнес эрхлэгч урих тохиолдолд 

Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний лавлагаа болон татвар төлсөн тодорхойлолт 
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Бизнесийн зорилгыг баталсан бичиг 

 

Бараа материал худалдан авах гэрээ, бизнесийн төлөвлөгөө, бараа 

бүтээгдэхүүн экспортолж импортлох зөвшөөрөл, хилээр бараа материал 

оруулж ирсэн тээврийн бичиг, B/L хуулбар 

11 Виз мэдүүлэгчийн банкны баталгааны бичиг болон хадгаламжийн 

дэвтрийн хуулбар 

3,000 ам доллараас дээш үлдэгдэлтэй лавлагаа ба сүүлийн 3 сарын гүйлгээний 

хуулбартай хадгаламжийн дэвтрийг эх хувийн хамт хавсарган өгнө. 
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2.Богино хугацааны нийтлэг (C-3) статус 

A. Төрөл садныдаа зочлох, хуриманд оролцох (Гадаадын иргэнтэй гэрлэгсэд) 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт болон гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл Уригч болон уригдагчийн төрөл садны холбоо болон урьсан зорилго зэргийг 

дэлгэрэнгүй бичих шаардлагатай (Тогтсон загвар байхгүй) 
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Солонгос дахь Уригч талын урилга 

- ЭСЯ-ны маягтыг ашиглах 

 Уригч нь солонгос хүн (үүнд Солонгосын иргэншилтэй Монгол  

иргэн багтана) 

Урилган дээр уригчийн хувийн тамгыг дарж уригчийн хувийн 

тамгын гэрчилгээний хуулбарыг хавсарган өгнө 

(Урилгыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй) 

 Уригч нь солонгос хүнтэй гэр бүл болсон Монгол Улсын иргэний 

хувьд 

Нотариатаар баталгаажуулсан урилга болон солонгос нөхрийн/эхнэр/  

урьж буйг хүлээн зөвшөөрсөн өргөдлийг хавсарган өгнө 

(тогтсон загвар байхгүй) 
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Монгол эхнэр/нөхөр/-ийн гадаадын иргэний түр оршин суух 

үнэмлэхний хуулбар (хоѐр тал) 

Солонгосын иргэншилтэй Монгол иргэн нь Солонгос иргэний үнэмлэхний 

хамт өмнө нь гадаад иргэний бүртгэлд байсан лавлагаа (Хилийн Шалган 

Нэвтрүүлэх Албанаас олгоно)-г хавсаргана 

(Уг лавлагаа нь англи галигаарх тухайн Монгол хүний нэрийг шалгахын тулд 

шаардлагатай) 

7 Солонгос дахь уригчийн гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа Монгол , Солонгос иргэдийн гэрлэснийг батлах лавлагаа (Солонгосоос олгоно) 

8 Урьж буй монгол хүнтэй төрөл садан болох лавлагаа Солонгост байгаа Монгол иргэнтэй төрөл садны лавлагаа (Монголоос олгоно) 
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Уригдаж буй монгол хүний эдийн засгийн чадварыг тодорхойлсон 

бичиг баримт 

Эцэг, эх, өвөө эмээ, хүүхэд гэх мэт ойрын төрөл садны хувьд эдийн засгийн 

чадварыг баталсан бичиг баримт хавсаргах шаардлагагүй 

 Эдийн засгийн чадварыг баталсан бичиг баримт: Банкны баталгааны 

бичиг(3,000 ам доллараас дээш) болон хадгаламжийн дэвтрийг 

хуулбарын хамт(сүүлийн 3 сараас дээш хийсэн гүйлгээ) 

 Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн даатгалын дэвтрийг 

хуулбарын хамт хавсарган өгнө. 
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Хуримын урилга эсвэл хуримын ордонтой хийсэн гэрээ Хуримын ѐслолд оролцох  
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Солонгос дахь уригч талын эдийн засгийн чадварыг баталсан бичиг 

баримт 

Компаний ажилтан урих тохиолдолд 

Ажлын газрын тодорхойлолт, цалингийн тодорхойлолт (хувь хүний орлогын 

тодорхойлолт, өмнөх оны шимтгэлийн баримт, сар бүрийн цалингийн хэмжээг 

тодорхойлохын тулд сүүлийн 6 сарын цалингийн гүйлгээний хуулганаас аль 

нэгийг сонгон өгөх) 

Хувиараа бизнес эрхлэгч урих тохиолдолд 

Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний лавлагаа болон татвар төлсөн тодорхойлолт 

 

※ Танилындаа зочлох нь төрөл садныдаа зочлох ангилалд хамрагдах боловч энэ тохиолдолд уригдагчийн санхүүгийн чадавхийг харуулсан материалыг 

чухалчилна. 
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B. Төрөл садныдаа зочлох (Солонгост суралцаж буй оюутан урих) : 1 семистр суралцсаны дараа хүн урих эрхтэй 
Д/Д Бүрдүүлэх материал (Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт,  гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл Уригч болон уригдагч нарын төрөл садны холбоо болон урьсан зорилго 

зэргийг дэлгэрэнгүй бичих (Тогтсон загвар байхгүй) 

5 Уригч Монгол иргэний урилга ЭСЯ-ны маягтыг заавал ашиглах 

(Урилгыг нотариатаар баталгаажуулсан байх шаардлагатай) 

6 Гадаадын иргэний түр оршин суух үнэмлэхний хуулбар (хоѐр тал)  

7 Уригч талын сургуулийн тодорхойлолт Солонгосоос олгоно 

8 Уригч талын дүнгийн тодорхойлолт Солонгосоос олгоно 

9 Урьж буй хүн болон уригчийн хоорондын төрөл садангийн лавлагаа Солонгос дахь монгол хүнтэй төрөл садан болох лавлагаа (Монголоос олгоно) 

 

 

 

10 

 

 

 

Уригдаж буй хүний эдийн засгийн чадварыг батлах бичиг баримт 

17-оос доош насны насанд хүрээгүй хүүхдүүд, 60- аас дээш насны 

эцэг, эх виз мэдүүлвэл санхүүгийн чадавхийг баталсан бичиг баримт 

шаардлагагүй 

 Эдийн засгийн чадварыг баталсан бичиг баримт: Банкны баталгааны 

бичиг(3,000 ам доллараас дээш) болон хадгаламжийн дэвтрийг 

хуулбарын хамт (сүүлийн 3 сараас дээш хийсэн гүйлгээ)  

 Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн даатгалын дэвтрийг 

хуулбарын хамт хавсарган өгнө. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

C. Төрөл садныдаа зочлох (Солонгост хөрөнгө оруулагч урих) 
Д/Д Бүрдүүлэх материал (Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл Уригч болон уригдагч нарын төрөл садны холбоо болон урьсан зорилго 

зэргийг дэлгэрэнгүй бичих (Тогтсон загвар байхгүй) 

5 Уригч Монгол иргэний урилга ЭСЯ-ны маягтыг заавал ашиглах 

(Урилгыг нотариатаар баталгаажуулсан байх шаардлагатай) 

6 Гадаадын иргэний түр оршин суух үнэмлэхний хуулбар (хоѐр тал)  

7 Уригч талын аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний лавлагаа Солонгосоос олгоно 

8 Уригч талын татвар төлсөн тодорхойлолт Солонгосоос олгоно 

9 Урьж буй хүн болон уригчийн хоорондын төрөл садангийн лавлагаа Солонгос дахь Монгол хүнтэй төрөл садан болох лавлагаа (Монголоос олгоно) 

 

 

 

10 

 

 

 

Уригдаж буй хүний эдийн засгийн чадварыг батлах бичиг баримт 

17-оос доош насны насанд хүрээгүй хүүхдүүд, 60- аас дээш насны эцэг, эх 

болон эхнэр нөхөр гэх мэт ойрын төрөл садны хувьд санхүүгийн чадавхийг 

баталсан бичиг баримт шаардлагагүй 

 Эдийн засгийн чадварыг баталсан бичиг баримт: Банкны баталгааны 

бичиг(3,000 ам доллараас дээш) болон хадгаламжийн дэвтрийг 

хуулбарын хамт (сүүлийн 3 сараас дээш хийсэн гүйлгээ)  

 Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн даатгалын дэвтрийг 

хуулбарын хамт хавсарган өгнө. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

D. Төрөл садныдаа зочлох (Бусад төрлийн ангиллаар оршин суугч урих) 
Д/Д Бүрдүүлэх материал (Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл Уригч болон уригдагч нарын төрөл садны холбоо болон урьсан зорилго 

зэргийг дэлгэрэнгүй бичих (Тогтсон загвар байхгүй) 

5 Уригч Монгол иргэний урилга ЭСЯ-ны маягтыг заавал ашиглах 

(Урилгыг нотариатаар баталгаажуулсан байх шаардлагатай) 

6 Гадаадын иргэний түр оршин суух үнэмлэхний хуулбар (хоѐр тал)  

7 Уригч талын ажлын газрын тодорхойлолт Солонгосоос олгоно 

8 Уригч талын цалингийн тодорхойлолт болон татвар төлсөн бичиг Солонгосоос олгоно 

9 Урьж буй хүн болон уригчийн хоорондын төрөл садангийн лавлагаа Солонгос дахь Монгол хүнтэй төрөл садан болох лавлагаа (Монголоос олгоно) 

 

 

 

10 

 

 

 

Уригдаж буй хүний эдийн засгийн чадварыг батлах бичиг баримт 

17-оос доош насны насанд хүрээгүй хүүхдүүд, 60- аас дээш насны эцэг, эх 

болон эхнэр нөхөр гэх мэт ойрын төрөл садны хувьд санхүүгийн чадавхийг 

баталсан бичиг баримт шаардлагагүй 

 Эдийн засгийн чадварыг баталсан бичиг баримт: Банкны баталгааны 

бичиг(3,000 ам доллараас дээш) болон хадгаламжийн дэвтрийг 

хуулбарын хамт (сүүлийн 3 сараас дээш хийсэн гүйлгээ)  

 Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн даатгалын дэвтрийг 

хуулбарын хамт хавсарган өгнө. 
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E. Монгол улсад оршин суугаа Солонгос иргэний гэр бүлийн хүн (түүний ойрын төрөл садан) Солонгост зочлох 

 
Д/Д Бүрдүүлэх материал (Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт болон гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл Аяллын зорилгоо дэлгэрэнгүй бичих 

(Тогтсон загвар байхгүй) 

 

5 

 

Монголын гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа 

- Солонгос иргэний гэр бүлийн хүний ар гэрийн(эцэг эх эмээ өвөө хүүхэд) 

Солонгос улсыг зорих тохиолдолд Солонгос иргэний гэр бүлийн хүнтэй 

төрөл садан болох лавлагаа 

- Монголоос олгоно 

6 Солонгосын гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа Солонгосоос олгоно 

7 Солонгос иргэний Монгол улсад урт хугацаагаар оршин суухыг 

баталсан бичиг баримт 

Гадаадын хөрөнгө оруулагчын үнэмлэхний хуулбар зэргийг хавсарган өгнө 
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F.  Солонгосын хөрөнгө оруулалттай компаний ажилтан (6 сараас дээш ажилсан байх ) Солонгост зочлох (Солонгос Захирлын хамт )  

 
Д/Д Бүрдүүлэх материал (Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт болон гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз мэдүүлэгчийн ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн 

даатгалын дэвтрийн хуулбарыг эх хувийн хамт 

Солонгосын хөрөнгө оруулаттай компаний нэр болон ажилсан жил, албан 

тушаал тэмдэглэгдсэн байх шаардлагатай 

5 Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар Татвар төлсөн баримтан дээрх компаний нэр адилхан байх шаардлагатай 

 

6 

 

Компаний татвар төлсөн тодорхойлолт 

Сүүлийн нэг сарын дотор олгогдсон байх ба компаний нэр, хаяг, утас, 

гүйцэтгэх захиралын нэр, 2 улирлын турш татвар төлсөн байдал зэргийг 

тодорхойлсон байх (Үндэсний татварын албанаас олгоно) 

 

7 

 

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний хуулбар 

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газраас олгоно (Солонгосын хөрөнгө 

оруулалттай компаний нэр болон солонгос захирлын нэр бичигдсэн байх 

шаардлагатай) 

8 Солонгос захирлын буцаж ирэхийг баталсан батлан даалт ЭСЯ-ны маягтыг заавал ашиглах шаардлагатай 

9 Солонгос захирлын гадаад паспортын хуулбар  

 

10 

 

Солонгос захирал нь хамт явахгүй тохиолдолд 

Солонгосоос урилгатай байх 

ЭСЯ-ны маягтыг зайлшгүй ашиглана 

-Урилган дээр уригчийн хувийн тамгыг дарж уригчийн хувийн тамгыг батлах 

гэрчилгээний эх хувийг хавсаргана 

-Солонгос хүн урьсан нөхцөлд урилгыг нотариатаар баталгаажуулах 

шаардлагагүй 
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G.  Аялал жуулчлал 

Д/Д Бүрдүүлэх материал (Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт болон гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Виз мэдүүлэгчийн эдийн засгийн чадварыг баталсан бичиг баримт 

※  Эдийн засгийн чадварыг баталсан бичиг баримт  Жишээ нь: 

Компаний ажилтны хувьд  

- Сарын цалин нь 1,000,000 төгрөгөөс дээш 

- Жилийн орлого 20,000 ам доллараас дээш эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн 

бичиг, хадгаламжийн дэвтрийг хуулбарын хамт(сүүлийн 3 сараас дээш 

гүйлгээ), ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийг 

хуулбарын хамт, Монголд эдийн засгийн чадвартай эсэхээ батлах бусад 

бичиг баримт 

Хувиараа бизнес эрхлэгчийн хувьд  

- Татвар төлсөн тодорхойлолтонд татварын хэмжээ нь 1,000,000 төгрөгөөс 

дээш төлсөн компаний захирал 

- Жилийн орлого нь 20,000 ам доллараас дээш эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн 

гэрчилгээ, хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар (сүүлийн 3 сараас дээших 

гүйлгээ) Монголд эдийн засгийн чадвартай эсэхээ батлах бичиг баримт 

- Дээрх нөхцөлд хамаарах хүний хувьд эцэг, эх, хүүхэд, гэр бүлийн 

гишүүний хувьд дээрх хүний эдийн засгийн чадварыг батлах бичиг баримт 

болон төрөл садангийн лавлагааг хавсарган өгөх 

 

※ Албан болон дипломат паспорт эзэмшигч (Сүүлийн 2 жилд 4-өөс дээш буюу нийт 10-аас дээш зорчсон хүмүүс хамрагдана) -ийн хамт явах эхнэр/нөхөр 

болон 17-оос доош насны насанд хүрээгүй хүүхдүүд, 60- аас дээш насны эцэг, эхийн хувьд зөвхөн төрөл садангийн лавлагааг хавсаргана . 
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H.  Группээр аялах 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Аялагчийн эдийн засгийн чадварыг батлах бичиг баримт 

Эдийн засгийн чадварыг батлах бичиг баримт:  Жишээ 

 Компаний ажилтны хувьд 

- Сарын цалин нь 800,000 төргөрөөс дээш  

- Жилийн орлого 10,000 ам доллараас дээш эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн 

бичиг, хадгаламжийн дэвтрийг хуулбарын хамт(сүүлийн 3 сараас дээших 

гүйлгээ), ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийг 

хуулбарын хамт, Монголд эдийн засгийн чадвартай эсэхээ батлах бусад 

бичиг баримт 

 Хувиараа бизнес эрхлэгчийн хувьд 

- Татвар төлсөн тодорхойлолтонд татварын хэмжээ нь 800,000 төгрөгөөс 

дээш төлсөн компаний захирал 

Жилийн орлого нь 10,000 ам доллараас дээш эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн 

гэрчилгээ, хадгаламжийн дэвтрийн хуулбарыг эх хувийн хамт (сүүлийн 3 

сараас дээших гүйлгээ), Монголд эдийн засгийн чадвартай эсэхээ батлах бичиг 

баримт 

5 Солонгосын аялал жуулчлалын компаний урилга Тогтсон загвар байхгүй 

6 Солонгосын аялал жуулчлалын компаний аж ахуйн нэгжийн 

гэрчилгээний хуулбар болон татвар төлсөн тодорхойлолт 

 

7 Монголын аялал жуулчлалын компаний аж ахуйн нэгжийн улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар болон татвар төлсөн 

тодорхойлолт (Үндэсний татварын албанаас олгоно) 

 

8 Монгол аялал жуулчлалын компани өмнөх аялалын группын 

аялалгч нар эргэн ирсэнийг батлах бичиг баримт 

Аялагчийн Солонгос визтэй хэсгийг хувилан хавсаргана. 

9 Хоѐр талын нислэгийн захиалгын хуудасны хуулбар Бүх аялагч нар нэг өдрийн нислэгээр захиалга өгсөн байх шаардлагатай 

10 Аяллын хөтөлбөр  

11 Монголын аялал жуулчлалын компаний танилцуулга  

 

, 
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I.  Хурал, семинар, сургалтанд оролцох 

Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

 

 

4 

 

 

Солонгос дахь уригч талын урилга 

- ЭСЯ-ны маягтыг ашиглах 

 Урилган дээр уригчийн хувийн тамгыг дарж, хувийн тамгыг батлах 

гэрчилгээний эх хувийг хавсаргах 

 Урилгыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлаггүй 

- Улсын болон орон нутгийн төрийн байгууллага урьсан бол тухайн 

байгууллагаас олгосон албан бичгийг урилганы оронд хүлээн зөвшөөрнө. 

 

 

5 

 

 

Виз мэдүүлэгчийн эрхэлсэн ажлын талаарх бичиг баримт 

- Хувиараа бизнес эрхлэгч: Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээний хуулбар болон татвар төлсөн тодорхойлолт 

- Компаний ажилтан: Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн 

даатгалын дэвтрийг хуулбарын хамт 

- Гэр бүлийн хүний хамт явж буй тохиолдолд гэрлэлтийн лавлагааг 

хавсаргах 

6 Уригч талын аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар Уригч тал улсын болон орон нутгийн төрийн байгууллага бол шаардлагагүй 

7 Уригч талын татвар төлсөн тодорхойлолт Уригч тал улсын болон орон нутгийн төрийн байгууллага бол шаардлагагүй 
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J.  Тэмцээнд оролцох 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт болон гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

 

4 

 

Солонгосын уригч талын урьж буй албан бичиг 

Тухайн байгууллага болон холбооны танилцуулга болон тэмцээний тухай 

танилцуулга, зардлыг хэн хариуцах зэргийг тодорхой тусгана 

Тэмцээнд оролцогчдын нэрсийн жагсаалтыг хавсаргана 

5 Солонгосын уригч байгууллагын аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний 

хуулбар 

Уригч тал улсын болон орон нутгийн төрийн байгууллага бол шаардлагагүй 

 

6 

 

Монголын байгууллагын албан хүсэлт 

Байгууллага болон холбооны танилцуулга, үйл ажиллагааны тухай 

танилцуулга, зардал хариуцах байгууллага, оролцогчдын нэрсийн жагсаалтыг 

хавсаргана 

 

7 

Оролцогч тамирчин тухайн байгууллагын харьяа болохыг нотлох 

бичиг баримт 

- Компаний ажилтан: Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн 

даатгалын дэвтрийг хуулбарын хамт 

- Оюутан: Сургуулийн тодорхойлолт 
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K. Хандивын тоглолтонд оролцох 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт болон гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

 

 

4 

 

 

Солонгосын уригч талын урьж буй албан бичиг 

- ЭСЯ-ны маягтыг ашиглах 

 Урилган дээр уригчийн хувийн тамгыг дарж, хувийн тамгыг батлах 

гэрчилгээний эх хувийг хавсаргах 

 Урилгыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй 

- Улсын болон орон нутгийн төрийн байгууллага урьсан бол тухайн 

байгууллагаас олгосон албан бичгийг урилганы оронд хүлээн зөвшөөрнө. 

5 Солонгосын уригч байгууллагын аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний 

(Үйл ажиллагааны зөвшөөрлийн дугаар) хуулбар 

Уригч тал улсын болон орон нутгийн төрийн байгууллага бол шаардлагагүй 

6 Уригч талын татвар төлсөн тодорхойлолт Уригч тал улсын болон орон нутгийн төрийн байгууллага бол шаардлагагүй 

7 Монголын байгууллагын албан хүсэлт Байгууллагын танилцуулга, үйл ажиллагааны тухай танилцуулга, зардал 

хариуцах байгууллага, оролцогчдын нэрсийн жагсаалтыг хавсаргана 

 

8 

Оролцогч тухайн байгууллагын харьяа болохыг нотлох бичиг 

баримт 

- Компаний ажилтан: Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн 

даатгалын дэвтрийг хуулбарын хамт 

- Оюутан: Сургуулийн тодорхойлолт 
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L.  Шашны үйл ажиллагаа болон шашны байгууллагад зочлох 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно. ) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Солонгос талын урилга 

- ЭСЯ-ны маягтыг ашиглах 

 Урилган дээр уригчийн хувийн тамгыг дарж, хувийн тамгыг батлах 

гэрчилгээний эх хувийг хавсаргах 

 Урилгыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлаггүй 

- Уригч нь тухайн байгууллагынхаа дээд албан тушаалтай байх 

шаардлагатай (Пастор) 

- Урилгын оронд урьж буй хүсэлтээ илэрхийлсэн албан бичиг байж болно 

- Солонгос мессонер зуучлан хүсэлт гаргасан тохиолдолд уг мессонерын 

Монголд оршин суух үнэмлэх болон гадаад паспортын хуулбарыг 

хавсаргана 

5 Солонгосын уригч байгууллагын аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний 

хуулбар 

 

6 Монгол байгууллагын албан хүсэлт Байгууллагын танилцуулга, үйл ажиллагааны тухай танилцуулга, зардал 

хариуцах тухай, оролцогчдын нэрс зэргийг дурдаж өгнө 

7 Монгол байгууллагын байгуулагдсан тухай холбогдох бичиг баримт  

8 Оролцогч тухайн байгууллагын харьяа болохыг нотлох бичиг 

баримт 

- Компаний ажилтан: Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн 

даатгалын хуулбарыг эх хувийн хамт 

- Оюутан: Сургуулийн тодорхойлолт 
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M.  Эмчилгээ аялал 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Солонгосын эмнэлэгт үзүүлэх цаг авсан захиалгын хуудас Солонгосын эмнэлэгт эмчилгээ хийлгэж байгаа хүний хувьд цаашид 

үргэлжлүүлэн эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай болохыг нотолсон эмнэлгийн 

магадлагаа 

5 Монгол эмнэлгийн магадлагаа болон эмч нарын зөвлөгөөний 

шийдвэр 

Солонгос улсад эмчлүүлэх шаардлагатай болох үндэслэлийг эмнэлгийн 

дүгнэлтэндээ тусгаж өгөх шаардлагатай 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Өвчтөний эдийн засгийн чадварыг батлах бичиг баримт 

Эдийн засгийн чадварыг батлах бичиг баримт:  Жишээ 

 Компаний ажилтан 

- Сарын цалин нь 1,000,000 төргөрөөс дээш ажилтан 

- Жилийн орлого 20,000 ам доллараас дээш эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн 

бичиг, хадгаламжийн дэвтрийг хуулбарын хамт(сүүлийн 3 сараас дээш 

гүйлгээ), ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийн 

хуулбарыг эхийн хамт, Монголд эдийн засгийн чадвартай эсэхээ батлах 

бусад бичиг баримт 

 Хувираа бизнес эрхлэгч 

- Татвар төлсөн тодорхойлолтонд татварын хэмжээ нь 1,000,000 төгрөгөөс 

дээш төлсөн компаний захирал 

- Жилийн орлого нь 20,000 ам доллараас дээш эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн 

гэрчилгээ, хадгаламжийн дэвтрийг хуулбарын хамт (сүүлийн 3 сараас 

дээших гүйлгээ) Монголд эдийн засгийн чадвартай эсэхээ батлах бичиг 

баримт 

 

 

(Асран хамгаалагч) 

7 Асран хамгаалагч байх шаардлагатай гэсэн эмнэлгийн магадлагаа 

болон эмнэлэгийн дүгнэлт 

 

8 Өвчтөн болон асран хамгаалагчийн төрөл садангийн лавлагаа Төрөл садангийн лавлагаа зэргийг хавсаргана. 
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N. Эмчилгээ аялал (Эмнэлгийн байгууллага, Ашгийн бус байгууллагын үнэ төлбөргүй эмчилгээнд хамрагдах) 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

 

4 

 

Солонгосын уригч байгууллагын урилга эсвэл урьсан тухай албан 

бичиг 

Эмчилгээ хийлгэх эмнэлэг болон эмчилгээний зардлын тухай дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг багтаана. 

Урилганы тогтсон маягт байхгүй бөгөөд нотариатаар баталгаажуулах 

шаардлагагагүй 

5 Уригч байгууллагын аж ахуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар  

(Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн дугаар) 

 

6 Монгол эмнэлгийн магадлагаа болон эмч нарын зөвлөгөөний 

шийдвэр 

 

 

(Асран хамгаалагч) 

7 Өвчтөн болон асран хамгаалагчийн  

төрөл садангийн лавлагаа 
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3 .  Их дээд сургуульд суралцах (D-2): Визний ярилцлаганд орно 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт,  гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Их дээд сургуулийн Захирлын элсэн суралцахыг зөвшөөрсөн 

сертификат (Certificate of Admission) 

 

5 Сургалтын төлбөр төлсөн баримт Нэг жилийн сургалтын төлбөр төлсөн баримтын эх хувь 

 

6 

Ерөнхий боловсролын сургууль, Их дээд сургууль төгссөн 

дипломын хуулбар 

 

 

 

 

7 

 

Ерөнхий боловсролын сургууль, Их дээд сургууль төгссөн 

дүнгийн хуулбар 

 

 

 

8 Банкны баталгааны бичиг болон хадгаламжийн дэвтрийн хуулбарыг 

эхийн хамт 

10,000 ам доллараас дээш үлдэгдэлтэй лавлагаа ба сүүлийн 3 сараас дээш 

гүйлгээтэй хадгаламжийн дэвтэрийг хавсаргана 

Садангийн нэр дээрх банкны баталтгаагаа төрөл садангийн лавлагааны хамт 

өгнө  

(Гэр бүлийн хүн, эцэг эх, өвөө эмээ, хүүхдийн хүрээнд хүлээн зөвшөөрнө) 

 

9 

 

Эцэг эхийн ажил мэргэжилтэй холбоотой бичиг баримт 

Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн даатгалын дэвтрийг хуулбарын 

хамт хавсаргах 

 

10 

 

Хэлний түвшинг батлах бичиг баримт 

Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын III шатнаас дээш эсвэл англи 

хэлний TOEFL 550, CBT210, IBT80, IELTS5.5 TEPS 550 түвшинд тэнцсэн 

сертификатны хуулбар 

11 Солилцооны оюутан бол сургууль хоорондын хамтран ажиллах 

гэрээ хэлэлцээр 

 

12 Тэтгэлэгт оюутны хувьд тэтгэлэгт хамрагдсан тухай тодорхойлолт 

 

 

※ Ярилцлаганд ирэхдээ Ерөнхий боловсролын сургууль, Их дээд сургууль төгссөн диплом, дүнгийн хуулбар, хадгаламжийн дэвтэр авч ирнэ. (Бүгд эх хувиар) 
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4.  Хэлний бэлтгэл (D-4) : Визний ярилцлаганд орно 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт , гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Их дээд сургуулийн Захирлын элсэн суралцахыг зөвшөөрсөн 

сертификат (Certificate of Admission) 

 

 

5 

 

Нэг жилийн сургалтын төлбөр төлсөн баримт 

Нэг жилийн сургалтын төлбөр төлөөгүй оюутан нэг жил суралцах 

шаардлагагүй болохыг баталсан бичиг баримт (одоогийн хэлний түвшинг 

тодорхойлсон бичиг баримт) хавсаргах  

 

6 

Ерөнхий боловсролын сургууль, Их дээд сургууль төгссөн 

дипломын хуулбар 

 

7 Ерөнхий боловсролын сургууль, Их дээд сургууль төгссөн  

дүнгийн хуулбар 

 

 

 

8 

 

 

Банкны баталгааны бичиг 

 

3,000 ам доллараас дээш үлдэгдэлтэй лавлагаа ба ба сүүлийн 3 сараас дээш 

гүйлгээтэй хадгаламжийн дэвтэрийг эх хувийн хамт хавсаргана 

Садангийн нэр дээрх банкны баталтгаагаа төрөл садангийн лавлагааны хамт 

өгнө  

(Гэр бүлийн хүн, эцэг эх, өвөө эмээ, хүүхдийн хүрээнд хүлээн зөвшөөрнө) 

9 Эцэг эхийн ажил мэргэжилтэй холбоотой бичиг баримт Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн даатгалын дэвтрийг хуулбарын 

хамт хавсаргах 

10 Солилцооны оюутан бол Сургууль хоорондын хамтран ажиллах 

гэрээ хэлэлцээр 

 

11 Тэтгэлэгт оюутны хувьд тэтгэлэгт хамрагдсан тухай тодорхойлолт  

※ Ярилцлаганд ирэхдээ Ерөнхий боловсрол, Их дээд сургууль төгссөн диплом, дүнгийн хуулбар, хадгаламжийн дэвтэр авч ирнэ.(Бүгд эх хувиар) 
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5.  Солонгос иргэнтэй гэр бүл болох(F-2) : Визний ярилцлаганд орно 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт болон гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

 

4 

 

Солонгос нөхөр/эхнэр/-ийн урилга 

- ЭСЯ-ны маягтыг ашиглах 

Урилган дээр уригчийн хувийн тамгыг дарж, хувийн тамгыг батлах 

гэрчилгээний эх хувийг хавсаргах 

Урилгыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлаггүй 

5 Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа   Солонгосоос олгоно  (Сүүлийн нэг сарын дортор олгогдсон байх) 

6 Ам бүлийн тодорхойлолт Солонгосоос олгоно  (Сүүлийн нэг сарын дортор олгогдсон байх) 

7 Гэр бүлийнхний гэрлэхийг зөвшөөрч буйг батлах өргөдөл Тогтсон загвар байхгүй 

8 Солонгос гэр бүлийн хүний эдийн засгийн чадварыг батлах бичиг 

баримт 

Ажлын газрын тодорхойлолт болон аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар, 

банкны баталгаа, байр орон сууц эзэмшдэг эсэх 

9 Солонгос иргэний гадаад паспортын хуулбар 

 

Гадаад паспортын нүүрэн хэсэг болон Монголын визтэй хуудасны хуулбар 1 

Хувь 

10 Анх хэрхэн танилцсан тухай өргөдөл 

 

Хэрхэн танилцсан талаар дэлгэрэнгүй бичсэн өргөдөл, сүүлийн 3сарын 

утасны жагсаалт, и-мэйлийг хавсаргах 

 

11 

 

Урьдчилсан сургалтанд хамрагдсан сертификат 

БНСУ-ын Хилийн Шалган Нэвтрүүлэх Албанаас зохион байгуулдаг 

сургалтанд хамрагдана 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Зуучилсан хүний тухай холбогдох материал 

Зуучлагчийн өөрийн гараар бичсэн өргөдөл (хэрхэн танилцуулсан тухай 

бичнэ) болон дараах материалыг нэмэлтээр хавсаргана  

 Гэр бүл зуучлалын компаниар дамжуулан танилцсан тохиолдолд 

- уг компанийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар 

- гэрлэлт зуучлагч компаний зөвшөөрөл 

- Батлан даах тухай даатгалын бичиг 

 Таньдаг хүнээр дамжуулан танилцсан тохиолдолд 

- Хэрэв гэрлэлт зуучилсан хүн нь БНСУ-д оршин суудаг Монгол Улсын 

иргэн бол тус иргэний гадаадын иргэний оршин суух үнэмлэхний 

хуулбарыг хавсаргах) 

- Зуучлагч хүний тухай бичиг баримт (хувийн тамгыг батлах гэрчилгээ 

болон иргэний үнэмлэхний хуулбар) 
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Монгол талаас бэлдэх материал 
Д/Д Бүрдүүлэх материал Тайлбар 

13 Гэрлэлтийн баталгаа болон гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа Монголоос олгоно 

14 Монгол дахь гэр бүлийн хүлээн зөвшөөрч буйг батлах өргөдөл Тогтсон загвар байхгүй 

15 Монгол хүний танилцсан тухай өргөдөл Хэрхэн танилцсан тухайгаа бичгээр өгнө  

16 Урьдчилсан сургалтанд хамрагдсан тухай сертификат Хүйсийн тэгш эрхийн төвийн сургалт 

17 Гэрлэж буй Солонгос иргэнтэй хамт авахуулсан зураг  

18 Жирэмсний магадлагаа Эхнэр нь жирэмсэн тохиолдолд 

19 Гэрлэлт цуцалсны гэрчилгээ эсвэл нас барсны гэрчилгээ Дахин гэрлэж буй тохиолдолд 
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6. Олон удаагийн виз :  С-2 болон С-3 статус 

 

А. Төрийн албан хаагч болон Төрийн байгууллагад ажилладаг хэлтсийн дарга ба түүнээс дээш албан тушаалтан  

(1 удаа зорчихдоо 30 хоног) 

 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн даатгалын дэвтрийг 

хуулбарын хамт 

 

5 С-2 статустай олон удаагийн виз хүсэгч 

Бизнесийн зорилгоо батлах бичиг баримт 

 

 

   B. БНСУ-д тогтмол нислэг үйлддэг агаарын тээврийн компанийн үйлчлэгч мөн хэлтсийн дарга ба түүнээс дээш албан тушаалтан 
 

Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн  

хуулбарыг эхийн хамт 

 

5 С-2 олон удаагийн виз хүсэгч 

Бизнесийн зорилгоо батлах бичиг баримт 
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    С. БНСУ-д сүүлийн хоѐр жилийн дотор дөрвөөс дээш удаа эсвэл нийт таваас дээш удаа зорчсон хүн 
 

Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

 

4 

 

Солонгосын хилээр орж гарч байсныг нотлох бичиг баримт 

БНСУ-ын Хилийн Шалган Нэвтрүүлэх Албанаас олгосон хилээр орж гарсан 

тухай тодорхойлолт эсвэл хилээр орж гарсныг нотлох баримт (Виз болон 

Хилийн Шалган Нэвтрүүлэх Албаны тамганы дардастай гадаад паспорт, 

хуулбарын хамт мэдүүлэх) 

5 С-2 статустай олон удаагийн виз хүсэгч 

Бизнесийн зорилгоо батлах бичиг баримт 

 

 

 

D. БНСУ-тай хамтран эрдэс баялаг, эрчим хүч олборлох, борлуулах зорилгоор аж ахуйн нэгж байгуулах мөн БНСУ-ын улсын аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын урилгаар солонгост зорчин, гэрээ хэлэлцээр хийх гэж буй хүн 
 

Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт болон гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл Тогтсон маягт байхгүй 

5 Солонгосын эрдэс баялаг эрчим хүчний байгууллагатай гэрээ 

байгуулах болон Солонгосын холбогдох байгууллагаас урих 

Урилгын маягт байхгүй 

6 Эрдэс баялаг эрчим хүчний чиглэлийн компани болохыг нотлох 

бичиг баримт 

 

7 Ажлын газрын тодорхойлолт болон нийгмийн даатгалын дэвтрийг 

хуулбарын хамт 
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E.  БНСУ-ын иргэнтэй гэр бүл болсон МУ-ын иргэн ба түүний үр хүүхэд (1 удаа зорчихдоо 30 хоног) 
 

Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт болон гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл  

 

5 

 

Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа болон ам бүлийн тодорхойлолт 

Эхнэр/нөхөр : Солонгосын гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа болон Монголын 

гэрлэлийн бүртгэлийн лавлагаа 

Хүүхэд: Солонгосын ам бүлийн тодорхойлолт эсвэл Монголын төрсний 

гэрчилгээ 

6 С-2 статустай олон удаагийн виз мэдүүлэгч 

Бизнесийн зорилгоо нотлох бичиг баримт 

 

 

F.  OECD (Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага)-ын гишүүн оронд оршин суух зөвшөөрөлтэй иргэн мөн OECD-ын гишүүн 

оронд (БНСУ-аас бусад) сүүлийн хоѐр жилд хоѐроос дээш удаа зорчсон хүн  (1 удаа зорчихдоо 30 хоног) 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл Тогтсон маягт байхгүй 

5 -Тухайн улсад байнга оршин суугч, цагаач иргэн болохыг 

нотлох бичиг 

- Тухайн орны хилээр орж гарсныг нотлох баримт  

(Виз болон Хилийн Шалган Нэвтрүүлэх Албаны тамганы 

дардастай гадаад паспорт, хуулбарын хамт) 

 

6 С-2 статустай олон удаагийн виз мэдүүлэгч 

Бизнесийн зорилгоо нотлох бичиг баримт 
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OECD-ийн гишүүн орон ( нийт 30 улс) 
Европ :Австри, Бельги, Чех, Дани, Финлянд, Франц, Герман, Грек, Унгар, Исланд, Ирланд, Итали, Люксимбург, Нидерланд, Шинэ Зеланд, Норвеги, Польш, 

Португал, Словак, Испани, Швед, Швейцари, Турк, Англи 

Ази : Япон, БНСУ 

Хойд Америк : АНУ, Канад, Мексик, Австрали, Шинэ Зеланд 

 

G.  Олон улсын төлбөрийн кредит карт эзэмшигчид дотроос VIP хэрэглэгч (“Gold”, “Platinum” карт эзэмшигч)  

(1 удаа зорчихдоо 30 хоног) 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт, гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл Тогтсон маягт байхгүй 

5 Карт эзэмшигч болохыг батлах бичиг баримт Картны гүйлгээ өгсөнөөр мөнгөний хэмжээ болон жилийн дундаж орлого, өр 

төлбөрийн байдлыг харах болно  

6 С-2 статустай олон удаагийн виз мэдүүлэгч 

Бизнесийн зорилгоо нотлох бичиг баримт 

 

 

H. Төр засгийн тусгай болон өндөр албан тушаалтны хувьд Дипломат төлөөлөгчийн газрын даргын хүлээн зөвшөөрч буй хүн 

(1 удаа зорчихдоо 30 хоног) 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт болон гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл Тогтсон маягт байхгүй 

5 Удирдах албан тушаалтан болохыг батлах бичиг баримт  

6 С-2 статустай олон удаагийн виз мэдүүлэгч 

Бизнесийн зорилгоо нотлох бичиг баримт 
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I.  Бизнес(C-2), Богино хугацааны нийтлэг (C-3) статусын олон удаагийн зорчих визтэй хүний эхнэр, нөхөр, насанд хүрээгүй хүүхэд 

(1 удаа зорчихдоо 30 хоног) 
Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт болон гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз хүсэж байгаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай(Цагдаагийн ерөнхий 

газраас уг тодорхойлолтыг олгоно. ) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Виз хүссэн өргөдөл Тогтсон маягт байхгүй 

5 ам бүлийн тодорхойлолт  

6 Олон удаагийн визтэй хүн визний хуулбар  

7 С-2 статустай олон удаагийн виз мэдүүлэгч 

Бизнесийн зорилгоо нотлох бичиг баримт 

 

 

J.  Эмчилгээ, амралт сувилалд эмчлүүлэх зорилгоор зорчих гэж буй өвчтөн болон түүнийг асрах зорилготой эхнэр, нөхөр, үр хүүхэд 

болон эцэг, эх, эмээ, өвөө (1 удаа зорчихдоо 30 хоног) 

Д/Д Бүрдүүлэх материал(Үндсэн материал) Тайлбар 

1 Визний анкет  

2 Гадаад паспорт болон гадаад паспортын хуулбар-1 хувь  

3 Цагдаагийн газрын тодорхойлолт Анх удаа виз хүсэж байгаа виз мэдүүлэгчдэд хамааралтай 

(Цагдаагийн ерөнхий газраас уг тодорхойлолтыг олгоно.) 

 

Д/Д Бүрдүүлэх материал 

(Аяллын зорилгын дагуу зайлшгүй бүрдүүлэх материал) 

Тайлбар 

4 Эмчилгээний богино хугацааны визний бүрдүүлэх бичиг баримт  

5 Байнгын Солонгос улсыг зорьж эмчлүүлэх шаардлагатайг нотолсон 

бичиг баримт 

 

6 (Асран хамгаалагч) 

Эхнэр нөхөр, үр хүүхэд, ойрын төрөл саданг батлах бичиг баримт 

 

Төрөл садангийн лавлагаа 

 


