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2021 оны 8-р сарын 2-ноос хойш үнэмлэх солих 

 

2021 оны 8-р сарын 2-ноос өмнө олгосон оршин суух бичиг баримтын зарим эзэмшигчид 

бичиг баримтаа солих шаардлагатай болно. БНЧУ-ын Дотоод хэргийн яамны, Орогнол, 

цагаачлалын бодлогын газрын ажлын байранд солилцоо хийх хүсэлт гаргаж болно. Доор 

дурдсан хугацаанд бичиг баримтаа солиогүй гэр бүлийн гишүүдийн одоо байгаа "цаасан" 

оршин суух үнэмлэхийн хугацааг 2023 оны 8-р сарын 3-ны өдөр дуусна. 
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ЕХ-ны иргэн үгүй x 

ЕХ/БНЧУ-ын  иргэдийн ойрын гэр бүлийн гишүүд тийм 31. 8. 2022 (2. 8. 2023)* 

ЕХ/БНЧУ-ын  иргэдийн холын гэр бүлийн гишүүд тийм 2. 8. 2023 

Их Британийн иргэд тийм 31. 8. 2022 

Их Британийн иргэдийн гэр бүлийн гишүүд тийм 31. 8. 2022 

 

* Холын гэр бүлийн гишүүн нь өөрийн ашиг сонирхлын үүднээс 2022 оны 8-р сарын 31-ний дотор 

оршин суух үнэмлэх эсвэл оршин суух зөвшөөрлийн бичиг баримтыг солих хүсэлт гаргах ёстой. 

2021 оны 8-р сарын 2-ноос одоогийн "цаасан" оршин суух үнэмлэхийн хүчинтэй хугацаа дуустал 

холын гэр бүлийн гишүүн нь ЕХ/Чех улсын иргэний ойр дотны гэр бүлийн гишүүн гэж тооцогддог 

хэвээр байна. 2022 оны 8-р сарын 31-нээс хойш холын гэр бүлийн гишүүн гэгдэх ба (мөн ижил 

эрхтэй) 2022 оны 8-р сарын 31 гэхэд сунгалт хүсэх эсвэл оршин суух картын солилт хийх 

хүсэлт гаргасан тохиолдолд ойрын гэр бүлийн гишүүн гэж тооцогдох боломжтой болно. 

Холын гэр бүлийн гишүүн 2022 оны 8-р сарын 31-ний дотор одоогийн оршин суух үнэмлэхээ 

солихгүй эсвэл сунгах хүсэлт гаргах боломжгүй бол ойрын гэр бүлийн гишүүн гэгдэх статусаа 

алдаж, түүнийг холын гэр бүлийн гишүүн гэж үзнэ. (Жишээ нь: оршин суух хугацааг сунгах эсвэл 

байнгын оршин суух хүсэлт гаргахдаа санхүүгийн боломжоо нотлох шаардлагатай болно.) Мөн 

адил энэ гэр бүлийн гишүүн 2023 оны 8-р сарын 2-ны дотор үнэмлэхээ солих хүсэлт гаргах 

үүрэгтэй. Хэрэв тэгэхгүй бол одоо байгаа цаасан оршин суух картын хугацаа 2023 оны 8-р сарын 

3-ны өдөр дуусна. 

 


