
                                                                                         
 

МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗИЙН МЭДҮҮЛЭГ 
VISA APPLICATION FOR MONGOLIA 

TỜ KHAI TH Ị THỰC MÔNG CỔ 
 
 

САНАМЖ: Визийн мэдүүлгийг бөглөхийн өмнө сайтар уншиж танилцана уу.  
ATTENTION:  Please read carefully before you fill in. 
CHÚ Ý: Xin vui lòng đọc kỹ trước khi bạn kê khai.  

 

1. Овог /Surname (as in passport)/ 
Họ (như trong hộ chiếu) 

2. Өөрийн нэр /Given and Middle names (as in passport)/ 
Tên (như trong hộ chiếu) 

 
3. Иргэний харъяалал /Current nationality(ies) /Quốc tịch 
 

4. Төрсөн он, сар, өдөр  
Date of birth (year-month-day) 
Ngày sinh (năm-tháng-ngày) 
 
 

5.Төрсөн газар /Place and country of birth /Nơi sinh  
 

 

6. Хүйс/Sex/Giới tính 
 

 Эр/Male/Nam     Эм/Female/Nữ 
 

7. Гэрлэсэн байдал /Marital status /Tình trạng hôn nhân 
 
            Single/Độc thân           Married/Đã có gia đình 
 

8. Ажил, мэргэжил /Profession & 
Occupation /Nghề nghiệp 
     

Аddress /Địa chỉ                                        

Street /Quận, huyên 

City /Tỉnh, thành phố 

Country /Nước 

Phone/Fax /Điện thoại/Fax 

9. Өөрийн улс дахь гэрийн хаяг, утасны дугаар /Permanent address and telephone number in your 
home country /Địa chỉ cư trú và số điện thoại trong nước của bạn 
 
    Хаяг /Address /Địa chỉ: 
 
    
    Утас /Telephone number /Số điện thoại: 

10. Паспортын төрөл /Type of passport  /Loại hộ chiếu 
   
  Энгийн /Ordinary /Phổ thông      Дипломат /Diplomatic /Ngoại giao     Албан /Service /Cống vụ    
                                

  Аяллын бусад баримт бичиг /Other travel document (please specify) /Khác (vui lòng ghi rõ) 
11.Паспортын дугаар /Number of passport /Số hộ chiếu  
 

            
 

12. Дуусах хугацаа (он, сар, өдөр) 
Valid until (year-month-day) 
Có giá trị đến (năm-tháng-ngày) 
 
 

13. Монгол Улсад хүлээн авах хувь иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр, хаяг  
      Name and address of host person or organization in Mongolia 
      Tên và địa chỉ của cá nhân hoặc cơ quan Mông Cổ mời 
      
      Компанийн нэр /Company name /Tên công ty:                                                                                
       
 
      Хаяг /Address /Địa Chỉ:       
       
 
14. Монгол Улсад байх таны хаяг, утасны дугаар /Your home address and telephone number in 
Mongolia /Địa chỉ và số điện thoại nơi ở tại Mông Cổ 
  
     Хаяг /Address /Địa Chỉ:          
      
     Утас /Telephone number /Số điện thoại:   
 
15. Аяллын зорилго /Purpose of travel /Mục đích chuyến đi 
 

 Жуулчлал/Tourism/Du lịch          Албан/Business/Công vụ   Суралцах/Study/Học tập                

 Ажиллах/Employment/Làm việc  Хувийн/Private/Việc riêng  Дамжин өнгөрөх/Transit/Quá cảnh    

 Гэр бүлдээ зочлох/Visiting or joining family/Thăm thân       Бусад/Other/Khác 
16. Хилээр нэвтрэх тоо /Number of entries requested /Số lượng các mục được yêu cầu 
 

 Нэг удаа/Single/                    Хоёр удаа/Double/                   Олон удаа/Multiple entries/ 
             Một lần                                          Hai lần                                                 Nhiều lần 

 
Энэ хэсгийг виз олгогч 

ажилтан бөглөнө. 
/For official use only/ 

(Để sử dụng chính th ức ch ỉ) 
 
Визийн зөвшөөрөл олгосон газар 

/хувийн урилга/  
зөвшөөрлийн дугаар 

 
……………………………........................

............................................................... 

Олгосон визийн ангилал 

………………………...………................ 

Байх хугацаа 

………………………………...…….........
Визийн ялгаа 

         Орох 

         2 удаа орох 

         Гарах-орох 

         2 удаа гарах-орох 

         Олон удаа 1 жил 

         Олон удаа 6 сар 

         Дамжин өнгөрөх 
 

Олгосон визийн дугаар 
        

        
Виз үйлдсэн ажилтан: 

                 
............................................................... 

Нэр  
 

...............................................................
Гарын үсэг 

 
Баталгаажуулсан албан 

тушаалтан: 
 

............................................................... 
Нэр  

 
............................................................... 

Гарын үсэг 
 

Он, сар, өдөр 

……………………………….………........ 

3*4 өнгөт зураг 
(сүүлийн 6 сард 

авахуулсан зураг 
байна) 

 
3*4 photo  

(taken within the last 
six months) 

 
3*4 ảnh 

(chụp trong vòng sáu 
tháng qua) 



 
 

 
- Миний бие дээр мэдүүлсэн мэдээллийг үнэн зөв болохыг баталж байна. Буруу, ташаа мэдээлэл өгсөн нь Монгол 
Улсад  нэвтрүүлэхээс татгалзах болон виз олгохгүй байх шалтгаан болно гэдгийг ойлгож байна.  
- I hereby declare that the statement given above is true and correct. I understand that any false or misleading statement may 
result in the permanent refusal of a visa or denial of entry into Mongolia. 
- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chính xác. Tôi xin chấp nhận nếu khai sai sự thật sẽ bị từ chối việc cáp thị thức 
nhập cảnh Mông cổ. 

 
 

Гарын үсэг  ……………….………………...                                                          Он, сар, өдөр ………….……………………..... 
 
/Applicant’s signature /Chữ ký người khai/                                                                            Date (year-month-day /năm-tháng-ngày)  

17. Хамт яваа 16 хүртэлх насны хүүхэд /Children under 16 years travelling with you /Trẻ em dưới 16 tuổi cùng đi  
  
      Паспорт тус бүрт виз мэдүүлэх өргөдөл бөглөх шаардлагатай.  
      (Applications must be submitted separately for each passport / Yêu cầu khai riêng cho từng hộ chiếu)  

No 
Иргэний харъяалал           

Current nationality(ies) 
Quốc t ịch 

Овог 
Surname 

Họ 

Нэр 
Given name 

Tên 

Төрсөн он,сар, 
өдөр 

Date of birth 
Ngày sinh 

Тантай ямар хамааралтай 
болох 

/Relationship to Applicant/ 
/Mối quan h ệ/ 

1      

2      

3      

18. ТА ДАРААХ АСУУЛТАНД ХАРИУЛНА УУ. 
        PLEASE READ AND GIVE ANSWERS TO THE FOLLOWING QUESTIONS (Xin trả lời các câu hỏi sau). 

A. Танд урьд нь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газраас виз олгохоос татгалзаж байсан эсэх? 
        Have you ever been refused a visa at a Mongolian diplomatic mission? 

                Bạn đã bao giờ bị cơ quan ngoại giao Mông Cổ từ chối cấp thị thực chưa   
                 
                 Yes/Có ……….................................................................................................................................................        No/Không 
 

B. Өөр нэрээр Монгол Улсын виз мэдүүлж байсан эсэх? 
        Have you ever applied for Mongolian visa with a different name? 
        Bạn đã bao giờ xin câp thị thực Mông Cổ bằng tên khác chưa ? 
 

                 Yes/Có ……….................................................................................................................................................         No/Không 
 
19. Энэхүү өргөдлийг виз мэдүүлэгчийн өмнөөс өөр хүн бөглөж байгаа бол тухайн иргэн энэ хэсгийг бөглөнө үү.   
      (Please complete this section if you are filling this form on behalf of visa applicant /Nếu là người khai hộ, Xin vui lòng khai vào mẫu sau) 
               

1. Энэхүү өргөдлийг бөглөсөн хүний овог, нэр ............................................................................................................................ 
/Name of person completed the form /Họ tên người  khai hộ/ 

         …........................................................................................................................................................................................................ 
 
2. Өргөдөл гаргагчтай ямар хамааралтай ...................................................................................................................................... 

/Relationship to the applicant /Mối quan hệ với người khai hộ/ 
         ........................................................................................................................................................................................................... 

 
3. Таны хаяг, утасны дугаар ............................................................................................................................................................. 

/Address and phone number /Địa chỉ và số điện thoại/ 
        ............................................................................................................................................................................................................ 
 
4. Гарын үсэг........................................................................................................................................................................................ 

                /Signature /Chữ ký/ 
 
I agree to my person data on this application form being communicated to the appropriate authorities of Mongolia if necessary for the issue of 
visa /Tôi đồng ý với dữ liệu cá nhân của tôi trên tờ khai này được thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền của Mông Cổ liên quan nếu cần 
thiết  cho việc cấp thị thực 
 
I declare that to the best of my knowledge the above particulars are correct and complete. I am aware that any false statements will lead to my 
application being rejected or to the annulment of visa already granted and may also render me liable to prosecution under the law of Mongolia 
/Tôi khẳng điịnh rằng  lời khai của tôi cụ thể trên đây là chính xác và đầy đủ. Tôi nhận thức rằng nếu thông tin sai lệch sẽ bị từ chối cấp hoặc 
huỷ bỏ thị thực đã  cấp và tôi xin chịu trách nhiệm  trước  pháp luật của Mông Cổ về những thông tin sai lệch đó, 

I undertake to leave the territory of Mongolia upon the expiring date of the visa, if granted /Tôi cam kết, nếu được cấp, sẽ rời khỏi lãnh thổ của 
Mông Cổ khi thị thực hết hạn.  
 
I realize that possession of a visa is only on or the prerequisite for entry into the territory of Mongolia /Tôi nhận thức rằng được cấp thị thực là 
điều kiện tiên quyết để nhập cảnh vào lãnh thổ Mông Cổ 
 
I would get registered within 7 days after my arrival in Mongolia at the Immigration Agency and get deregistered before the departure at same 
office, if my stay length over thirty days /Tôi sẽ nhận được thị thực trong vòng 7 ngày kể từ ngày nạp tờ khai và tihị  thực sẽ có hiệu lực trên 
30 ngày kể từ khi nhập cảnh vào Mông Cô. 


