
ШЕНГЕНИЙН ВИЗ МЭДҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛУУД 
 

№ Шаардлагатай бичиг 
баримт 

Санамж Тоо ш 

1.  Шенгений визний маягт  
 

Бүхэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөх 
https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start  

1 хувь 

2.  Цээж зураг 35*45 мм харьцаатай, биометр шаардлагад 
нийцсэн, цайвар саарал эсвэл цагаан фонтой, 
сүүлийн 3 сарын дотор авхуулсан зураг  
/Маягт дээр наахгүй/ 

1 хувь 

3.  Гадаад паспорт Сүүлийн 10 жилийн дотор олгосон, Шенгенд 
байх хугацаанаас багадаа 3 сар илүү хүчинтэй, 
эзэмшигчийн гарын үсэгтэй, ямар нэгэн дардас, 
штампгүй цэвэр 2 нүүртэй 
Мөн урьд өмнө хэрэглэж байсан гадаад 
паспортууд 

 

4.  Хуулбарууд - Гадаад паспорт эзэмшийгчийн мэдээлэлтэй 
болон гарын үсэгтэй нүүр хуудас 

- Урьд өмнө олгож байсан шенгений виз, 
хилээр орсон, гарсан штамптай нүүр хуудас 

1,1 
хувь 

5.  Аялалын зорилго Аялалын зорилгын бичмэл тайлбар, англи эсвэл 
герман хэл дээр 

1 хувь 

6.  Очоод байрлах газрын 
баримт 

Шенгенд байх нийт хугацаанд байрлах зочид 
буудлын захиалга эсвэл түүнтэй адилтгах 
байрлах газрын баримт 

1 хувь 

7.  Тээврийн хэрэгслийн баримт Шенгений нутаг дэвсгэрт нэвтрэх ба гарах 
тийзийн захиалгын хуудас, Шенгений орнуудаар 
зорчих бол тээврийн хэрэгслийн захиалга 

 

8.  Зохион байгуулагчаас ирсэн 
урилга  
/МҮХАҮТ-аас өгнө/ 

Үзэсгэлэн яармагт оролцох виз мэдүүлэгчийн 
компанийн нэр, үзэсгэлэн яармаг болох газар, 
үргэлжлэх хугацааг тусгасан байна.  

1 хувь 

9.  Нэвтрэх тасалбар Үзэсгэлэн яармагт нэвтрэх тасалбар, 
оролцогчийн үнэмлэх  

1 хувь 

10.  ААН, Байгууллагын ажилтан: - Байгууллагын албан тоот /англи эсвэл герман 
хэл дээр/ 

Виз мэдүүлэгчийн албан тушаал, ажилласан жил, 
цалингийн хэмжээ, бизнес аялалын зорилго 
болон хугацааг тусгасан байх 
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 
 /англи эсвэл герман хэл дээр орчуулах/ 
- НД-ын лавлагаа сүүлийн 1 жил /орчуулах 

шаардлагагүй/ 

 

11.  Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч: - Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбар 

/англи эсвэл герман хэл дээр орчуулах/ 
- Өөрийн эсвэл компанийн дансны сүүлийн 3 

сарын хуулга банкны тамга тэмдэгтэй ба 
орлого батлах бусад баримт 

 / орчуулга шаардлагагүй/ 

 

12.  Компани зардлыг хариуцаж 
буй тохиолдолд 

- Дээрхи албан тоотод албан байгууллагаас 
зардал хариуцаж буй тухай оруулах 

- Албан байгууллагын дансны сүүлийн 3 сарын 

 

https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start


хуулга банкны тамгатай 
/ орчуулга шаардлагагүй/ 

13.  Хувь хүн өөрөө зардлаа 
хариуцаж буй тохиолдолд 

- Виз мэдүүлэгчийн сүүлийн 3 сарын хуулга 
банкны тамгатай 

- НД-ын лавлагаа сүүлийн 1 жил 
- Орлогын эх үүсвэр батлах бусад баримтууд 
/ дээрхи бүгд орчуулга шаардлагагүй/ 

 

14.  Аялалын даатгал Шенгений нутаг дэвсгэрт хүчинтэй, багадаа 
30,000 евротой тэнцэх нөхөн олговрын 
хэмжээтэй даатгалыг Шенгенд байх нийт 
хугацаагаар хийлгэх ёстой бөгөөд даатгалын 
баримтын эх хувь болон хуулбарын хамт  

1 хувь 

15.  Нэмэлт Виз мэдүүлэгч өөрийн гэр бүл байдал, өөрийн 
эд хөрөнгө болон санхүүтэй холбоотой нэмэлт 
бичиг баримт хавсаргаж болно.  
/ Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, бизнес 
эрхэлдэг баримт, гэрлэлийн баталгаа гэх мэт/ 

 

 

 

Анхааруулга: Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэхийг хатуу хориглоно. Залилан эсвэл хуурамч 

мэдээлэл мэдүүлсэн тохиолдолд виз олгохыг бүрмөсөн татгалзах болно.  

 


