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Гадаадын иргэдийн оршин суух тухай хууль –  

ЕХ-ны/Чех улсын иргэдийн гэр бүлийн гишүүд  

2021 оны 8-р сарын 2-ноос эхлэн Европын Холбоо эсвэл Чех улсын иргэдийн гэр 

бүлийн гишүүд дараах байдлаар ялгагдана. 

1. ЕХ эсвэл Чех улсын иргэдийн ойр дотны гэр бүлийн гишүүд (Чех улсын иргэн нь 

БНЧУ-д байнга оршин суух бүртгэлтэй байх шаардлагатай): 

a. нөхөр/эхнэр, 

b. хэрэв ЕХ-ны иргэн 21 нас хүрээгүй бол эцэг эх нь асрах шалтгаанаар,  

c. 21 нас хүрээгүй үр удам (ЕХ-ны иргэний эхнэр/нөхрийн 21 нас 

хүрээгүй үр удам) мөн 

d. хэрэв үндсэн хэрэгцээгээ хангахын тулд тухайн иргэний үзүүлж буй 

тэжээгчийн эсвэл бусад шаардлагатай тусламж халамжид 

хамааралтай үр удам болон өвөг дээдэстэй бол (ЕХ-ны иргэний 

эхнэр/нөхрийн үр удам/өвөг дээдэс) 

2. ЕХ эсвэл Чех улсын иргэдийн холын гэр бүлийн гишүүд: 

a. ЕХ/Чехийн иргэний садан төрөл 

i. ЕХ/Чех улсын иргэнээр тэжээгддэг бол, эсвэл 

ii. ЕХ/Чех улсын иргэний гэр бүлийн гишүүн бол, эсвэл  

iii. эрүүл мэндийн ноцтой шалтгааны улмаас ЕХ-ны тухайн 

иргэний хувийн тусламжийг яаралтай авах шаардлагатай бол, 

эсвэл 

b. ЕХ/Чех улсын иргэнтэй зохих ёсоор баримтжуулсан байнгын 

түншийн харилцаатай гадаадын иргэн (жишээ нь түнш) 

Ойр дотны гэр бүлийн гишүүд болон холын гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын ялгаа нь 

түр оршин суух зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргахад тавигдах шаардлага, нөхцөл, 

даатгалын төрөл мөн гадаадын иргэдэд олгосон баримт бичгийн төрлөөс хамаарна. 

 

Зарим ялгааг доор дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно: 

 Ойр дотны гэр бүлийн гишүүд Холын гэр бүлийн гишүүд 

Түр оршин суух 

зөвшөөрөл 

хүссэн өргөдөл 

гаргаж болох 

оршин суух 

статус 

Хэрэв гадаад иргэн Чех улсад 

оршин суудаг бол өргөдөл гаргаж 

болно: 

• оршин суух зөвшөөрөлгүй 

• гарах визтэй  

• богино хугацааны визтэй  

• визгүй зорчих 

• урт хугацааны виз  

Хэрэв гадаад иргэн Чех улсад 

оршин суудаг бол өргөдөл 

гаргаж болно: 

• урт хугацааны виз  

• урт хугацаагаар оршин 

суух зөвшөөрөл  
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• урт хугацаагаар оршин суух 

зөвшөөрөл 

• зөвхөн ЕХ-ны гэр бүлийн 

гишүүнд хамаарах богино 

хугацааны визтэй  

• визгүй зорчих 

! Гадаадын иргэн нь Чех улсад 

хууль бусаар оршин суух, гарах 

визтэй эсвэл ЕХ-ны гэр бүлийн 

гишүүнд хамаарахгүй богино 

хугацааны визтэй бол өргөдөл 

гаргах боломжгүй! 

Түр оршин суух 

зөвшөөрөл 

хүссэн өргөдөлд 

хавсаргах бичиг 

баримтууд 

• паспорт 

• цээж зураг (2x) 

• байрны гэрээний баталгаа 

• тухайн нутаг дэвсгэрт оршин 

суудаг ЕХ-ны иргэний гэр 

бүлийн гишүүн болохыг 

нотлох баримт 

• эрүүл мэндийн даатгалын 

баталгаа 

• паспорт 

• цээж зураг (2x) 

• байрны гэрээний баталгаа 

• тухайн нутаг дэвсгэрт 

оршин суудаг ЕХ-ны 

иргэний гэр бүлийн 

гишүүн болохыг нотлох 

баримт 

• эрүүл мэндийн даатгалын 

баталгаа (мөн картын 

хүчинтэй хугацааг сунгах 

өргөдөл дагалдана) 

• гэр бүл нэгдсэний дараах 

нийг сарын орлогыг 

нотлох баримт 

(дэлгэрэнгүйг эндээс), 

(мөн картын хүчинтэй 

хугацааг сунгах өргөдөл 

дагалдана) 

Эрүүл мэндийн 

даатгалын 

баталгаа 

Ямар ч төрлийн даатгал байж болно. 

(EHIC, аяллын эрүүл мэндийн 

даатгал - яаралтай тусламж 

шаардлагатай, олон улсын гэрээ гэх 

мэт) 

Эрүүл мэндийн бүрэн даатгал 

байх ёстой (зөвхөн Pojišťovna 

VZP a.s..) 

Гадаадын иргэн нь улсын 

нийгмийн эрүүл мэндийн 

даатгалын тогтолцоонд 

даатгуулсан, EHIC, GHIC-тэй, 

олон улсын гэрээний үндсэн дээр 

түүнд эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээ үзүүлэх бөгөөд аяллын 

эрүүл мэндийн даатгалын 

баталгаа гаргах шаардлагагүй. 

https://www.mvcr.cz/clanek/prostredky-k-pobytu-pro-ucely-dlouhodobeho-pobytu.aspx
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Байнгын оршин 

суух өргөдөл 

Тодорхой нөхцөлд 5 жил тасралтгүй 

оршин суухаас өмнө боломжтой. 

Өргөдөлд хөрөнгө баталгаажуулсан 

баримтыг хавсаргахгүй.  

 

Ихэвчлэн нутаг дэвсгэрт 5 жил 

тасралтгүй оршин суусны дараа. 

Өргөдөлд хөрөнгө 

баталгаажуулсан баримтыг 

хавсаргана. 

Өргөдөл 

гаргасны дараах 

нутаг дэвсгэрт 

оршин суух 

зохиомол виз 

 

Гадаадын иргэдийн оршин суух 

тухай хуулийн нөхцөл хангагдсан 

тохиолдолд түр оршин суух хүсэлт 

гаргагч нь өргөдөл гаргаснаас хойш 

түүний өргөдөл гаргасан шийдвэр 

хууль ёсны хүчин төгөлдөр болох 

хүртэлх хугацаанд Бүгд Найрамдах 

Чех Улсын нутаг дэвсгэрт хууль 

ёсоор оршин сууна. 

Гадаадын иргэдийн оршин суух 

нөхцөл хангагдсан тохиолдолд 

түр оршин суух хүсэлт гаргагч нь 

өргөдөл гаргаснаас хойш түүний 

өргөдлийн талаар яамны 

шийдвэрийг мэдэгдэх (хүргэх) 

хүртэлх хугацаанд Бүгд 

Найрамдах Чех Улсын нутаг 

дэвсгэрт хууль ёсны дагуу оршин 

сууна. 

"Оршин суух 

төрлийн" хэсэгт 

түр/байнгын 

оршин суух 

зөвшөөрлийг 

бүртгэх 

„ТҮР ОРШИН СУУХ- RP“ 

 „БАЙНГЫН ОРШИН СУУХ - 

RP“  

(Их Британийн иргэний гэр бүлийн 

ойрын гишүүн = „RP UK – ЕХ-ны 

гэрээний 50-р зүйл“) 

„ТҮР ОРШИН СУУХ“ 

 „БАЙНГЫН ОРШИН СУУХ“  

 (Их Британийн иргэний гэр 

бүлийн холын гишүүн = „бусад – 

ЕХ-ны гэрээний 50-р зүйл“) 

 

Чех/ЕХ-ны иргэний гэр бүлийн гишүүн түр оршин суух зөвшөөрөл хүсэхдээ: 

• хэрвээ нутаг дэвсгэрт ЕХ-ны иргэний хамт 3 сараас дээш хугацаагаар байхаар 

төлөвлөж байгаа бол 

• өргөдлийг гаргахдаа:  

o БНЧУ-ын нутаг дэвсгэрт нэвтэрснээс хойш 3 сарын дараа, эсвэл 

o гэр бүлийн ойр дотны гишүүн болсноос хойш 3 сарын дотор,  

o "бусад оршин суух зөвшөөрлийн" хугацаа дууссанаас хойш 3 сараас 

хэтрэхгүй. 

Эдгээр нөхцөлийг хангаагүй нь түр оршин суух зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг 

түдгэлзэх шалтгаан болдог. 


