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2021 оны 8-р сарын 2-ноос эхлэн ЕХ-ны иргэд болон тэдний гэр бүлийн 

гишүүдэд зориулсан үнэмлэх 
 

1. ЕХ, Их Британи, Норвеги, Швейцар, Исланд, Лихтенштейн улсын иргэдэд зориулсан 

бүртгэлийн гэрчилгээ 

 2021 оны 8-р сарын 2-ноос эхлэн түр оршин суух эрхийн гэрчилгээний эх хувийг сольсон 

a. ЕХ, Норвеги, Швейцар, Исланд, Лихтенштейн улсын иргэд - 10 жилийн хүчинтэй 

биометрийн мэдээлэлгүй бүртгэлийн гэрчилгээ 

b. Гарах гэрээнд хамрагдсан Их Британи улсын иргэд – 5 жилийн хүчинтэй биометрийн 

мэдээлэлтэй оршин суух бүртгэлийн гэрчилгээ 
 

2. Түр оршин суух зөвшөөрлийг (ЕХ, Чех, Их Британи, Норвеги, Швейцар, Исланд, 

Лихтенштейн улсын иргэдийн гэр бүлийн гишүүд) дараах хэлбэрээр олгоно: 

a. Оршин суух карт (= 5 жилийн хүчинтэй)  

 ЕХ-ны иргэдийн ойр дотны гэр бүлийн гишүүд 

 чөлөөтэй зорчих эрхээ эдэлсэн Чехийн иргэдийн ойр дотны гэр бүлийн гишүүд*  

Хүчин төгөлдөр байх хугацаа нь ЕХ / Чехийн иргэний хүлээгдэж буй оршин суух хугацаанаас 

хамаарна. 

b. Оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх (= ихэвчлэн 3 жилийн хүчинтэй)  

 Чех улсын иргэдийн гэр бүлийн бүх гишүүд (чөлөөтэй зорчих эрхээ эдэлсэн Чехийн 

иргэдийн ойр дотны хүмүүсээс бусад) 

 Их Британийн иргэдийн гэр бүлийн бүх гишүүд (5 жилийн хүчинтэй) 

 Норвеги, Швейцар, Исланд, Лихтенштейн улсын иргэдийн гэр бүлийн бүх гишүүд 

 ЕХ-ны иргэдийн холын гэр бүлийн гишүүд 
 

3. ЕХ, Их Британи, Норвеги, Швейцар, Исланд, Лихтенштейн улсын иргэдийн байнгын 

оршин суух зөвшөөрлийг дараах хэлбэрээр олгоно: 

a. Биометрийн мэдээлэлгүй байнга оршин суух зөвшөөрөл (= 10 жилийн хүчинтэй) 

 ЕХ, Норвеги, Швейцар, Исланд, Лихтенштейн улсын иргэд  

b. Биометрийн мэдээлэлтэй байнга оршин суух зөвшөөрөл (= 10 жилийн хүчинтэй) 

 Гарах гэрээнд хамрагдсан Их Британи улсын иргэд 
  

4. Байнгын оршин суух (ЕХ, Чех, Их Британи, Норвеги, Швейцар, Исланд, Лихтенштейн улсын 

иргэдийн гэр бүлийн гишүүд) дараах хэлбэрээр олгоно: 

a. Оршин суух карт 

 ЕХ-ны иргэдийн ойр дотны гэр бүлийн гишүүд 

 чөлөөтэй зорчих эрхээ эдэлсэн Чехийн иргэдийн ойр дотны гэр бүлийн гишүүд* 

b. Оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх 

 холын гэр бүлийн бүх гишүүд 

 чөлөөтэй зорчих эрхээ эдлээгүй Чехийн иргэдийн ойр дотны гэр бүлийн гишүүд* 

 Норвеги, Швейцар, Исланд, Лихтенштейн, Их Британийн иргэдийн гэр бүлийн гишүүд 
 

* БНЧУ-ын иргэдийн чөлөөтэй зорчих эрхтэй ойр дотны гэр бүлийн гишүүд , -> БНЧУ-ын иргэнийг дагаж, дагалдан нутаг буцах, 

Европын Холбооны өөр гишүүн улсад удаан хугацаагаар хамт амьдарч байсан бол 


