Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийг хөтлөх журам

Хууль зїй, дотоод хэргийн сайдын 164 дїгээр тушаалын 1 дїгээр хавсралт
Нэг.Нийтлэг їндэслэл
1.Иргэний гэр бїлийн байдлын бїртгэлийн байгууллага /цаашид “бїртгэлийн байгууллага”
гэх/ иргэний гэр бїлийн байдлын бїртгэлийг/цаашид ‘бїртгэл’ гэх/ эрхлэн хєтлєх тїїнтэй
холбогдон їїсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
2.Гадаадын иргэдийн иргэний гэр бїлийн байдлын бїртгэлийг нийслэлд Иргэний бїртгэл,
мэдээллийн улсын тєв, орон нутагт аймгийн иргэний Засаг даргын Иргэний бїртгэл
мэдээллийн алба эрхлэн явуулна.
3.Бїртгэлийн байгууллага нь холбогдох бїртгэл болон маягтад шаардлагатай бичилтийг
хийж, тїїний їндсэн дээр холбогдох їнэмлэх, гэрчилгээ олгох, лавлагаа єгєх хэлбэрээр
иргэний бїртгэлийг хєтєлнє.
4.Энэ журмын 1.3-т дурдсан холбогдох бїртгэл болон маягт гэдгийг Їндэсний
статистикын газрын даргын 2002 оны 265 дугаар тушаалаар баталсан маягтууд гэж
ойлгоно.
1.5 Бїртгэлийг хєтлєхтэй холбогдох їйл ажиллагааны нарийвчилсан зааврыг Иргэний
бїртгэл, мэдээллийн улсын тєвийн дарга батална.
1.6 Бїртгэл, маягт, гэрчилгээнд хийх бичилтыг зєвхєн хар буюу хєх єнгийн бэхээр
гаргацтай цэвэр їзэмжтэй бичнэ.
1.7 Бїртгэлийг хєтлєхєд “бїртгэв”, “хуулбар”, “хїчингїй”, “нас барсан” гэсэн тэмдэг
хэрэглэнэ.
1.8 Бїртгэл, маягт, гэрчилгээнд бичилтийг буруу буюу зєрїїтэй бичих, товчлох, їг, їсэг,тоо
баллах, засварлахыг хориглоно.
1.9 Бїртгэл, маягт, гэрчилгээний дугаарууд нь тухайн иргэний хувьд адилхан байна.
Бїртгэл, маягт, гэрчилгээний дугаарыг жил бїрийн 12 дугаар сарын 25-ны єдрєєр
дуусгавар болгож, мєн сарын 26-наас дараа жилийн дугаарыг олгож эхэлнэ.
1.10 Бїртгэл, маягтад холбогдох бичилтыг хийж, бїртгэл болон маягт дээр тухайн бїртгэл
хєтєлсєн иргэний бїртгэлийн ажилтан болон бїртгїїлсэн иргэн гарын їсэг зурснаар бїртгэх
ажиллагаа дуусна.
1.11 Иргэний гэр бїлийн байдлын гэрчилгээ нь бїртгэлд бїртгїїлснийг нотлох баримт мєн.
1.12 Иргэний бїртгэл, мэдээллийн улсын тєв нь бїртгэлийн дэвтэр, маягт гэрчилгээгээр
тєв, орон нутгийн иргэний бїртгэл, мэдээллийн албыг хангаж зарцуулалтад хяналт
тавина. Хоёр.Тєрсний бїртгэл хєтлєх
2.1 Тєрснийг Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зїйлд заасан журмын дагуу
бїртгэнэ.
2.2 Тєрсний бїртгэлийг хєтлєхдєє хїїхэд тєрснийг бїртгэх анкет /ХААТР-11 маягт/-ын А, Б
талд болон хїїхэд тєрсний бїртгэлд бичэлт хийнэ.
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2.3 Тєрсєн хїїхдэд иргэний бїртгэлийн ажилтан регистрийн дугаар олгоно. Регистрын
дугаарыг буруу бичих, давхардуулан олгох, хїйсийг сольж бичих зэрэг алдаа гаргахыг
хориглоно. Гадаадын иргэн болон харьяалалгїй хїнээс тєрсєн хїїхдэд регистрын дугаар
олгохгїй.
2.4 Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 12.1 -д заасан хугацааны дотор хїїхдийн
тєрснийг бїртгїїлээгїй тохиолдолд хїїхдийн тєрснийг бїртгїїлсэн эсэх талаар архивын
лавлагааг їндэслэн бїртгэлийг хєтєлж, хожимдуулж бїртгїїлсэн хугацааг бїртгэлд
тэмдэглэнэ.
2.5 Гэрлэлтээ бїртгїїлээгїй эхээс тєрсєн хїїхдийн эцгийн талаар эцэг, эхийн хамтран
гаргасан єргєдєл буюу эцэг тогтоосон тухай шийдвэргїй бол тєрснийг бїртгэхдээ
хїїхдийн тєрсний бїртгэлийн дэвтэр, маягт, гэрчилгээний “эцэг,эхийн овог, эцгийн
нэр,нэр” хэсэгт эхийн овог, эцгийн нэр, нэрийг бичнэ.
2.6 Олдмол хїїхдийг бїртгэхдээ тєрсний бїртгэлийн дэвтэр, маягтад бичилт хийхгїй харин
харин “олдмол хїїхэд” гэсэн тайлбар бичнэ.
2.7 Амьгїй тєрсєн хїїхдийн бїртгэл хєтлєхдєє эмнэлгийн магадлагааг їндэслэн тєрсний
бїртгэлийн дэвтэр,тєрснийг бїртгэж маягтад холбогдох бичилтыг хийж, тєрсний
бїртгэлийн дэвтэрийн “тусгай тэмдэглэл” хэсэгт амьгїй тєрсєн тухай тайлбар бичнэ.
2.8 Хэрэв хїїхэд тєрсний дараа нас барсан бол тєрсний болон нас барсны бїртгэлийг
тусад нь бїртгэж, зєвхєн нас барсны гэрчилгээг бичиж олгоно.
2.9 Гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр Монгол Улсын харьяат эцэг, эхээс тєрсєн хїїхдэд
тухайн оронд олгосон тєрсний гэрчилгээ, тїїний нотариатаар гэрчлїїлсэн орчуулгыг
їндэслэн бїртгэлийн байгууллага бїртгэж, тєрсний гэрчилгээг нь сольж олгоно.
2.10 Гадаадын иргэдтэй холбоотой дараахи тєрсний бїртгэлийг Иргэний бїртгэл
мэдээллийн улсын тєв, аймгийн иргэний бїртгэл, мэдээллийн алба хєтєлнє:
2.10.1 эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын харьяат, нєгєє нь гадаад улсын харьяат бол
тэдний дундаас гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр тєрсєн хїїхдийн эцэг, эхийн хамтарсан
хїсэлтийг їндэслэн тєрсний бїртгэлд бїртгэнэ;
2.10.2 эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын харьяат, нєгєє нь гадаадын харьяат иргэн
эсхїл харьяалалгїй хїн бол тэдний дундаас тус улсын нутаг дэвсгэр дээр тєрсєн ххїхдийг
эцэг, эхийн нь хїсэлтийг їндэслэн тєрсний бїртгэлд бїртгэж гэрчилгээ олгоно;
2.10.3 Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр гадаадын иргэн, харьяалалгїй хїнээс тєрсєн
хїїхдийг тєрсний бїртгэлд бїртгэж, гэрчилгээ олгож болно.
Гурав.Гэрлэлтийн бїртгэл хєтлєх
3.1 Гэрлэлтийг Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зїйлд заасан журмын дагуу
бїртгэнэ.
3.2 Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 13.2, 13.7-д заасан єргєдєл, бичиг баримтыг
їндэслэн сум, дїїргийн Засаг даргын Тамгын газрын иргэний бїртгэлийн ажилтан
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гэрлэлтийн бїртгэлийг хєтєлнє.
3.3 Тус улсын нутаг дэвсгэр дээр Монгол Улсын иргэн гадаадын иргэн, харъяалалгїй
хїнтэй , эсхїл гадаадын иргэн, харъяалалгїй хїмїїс хоорондоо гэрлэсний бїртгэлийг
нийслэлд Иргэний бїртгэл, мэдээллийн улсын тєв, орон нутагт аймгийн Засаг даргын
Иргэний бїртгэл мэдээллийн алба хєтєлнє.
3.4 Гэрлэлтийн бїртгэлийг хєтлєхдєє гэрлэлтийг бїртгэх анкет /ХААТР-15 маягт/-ын А, Б
талд болон гэрлэлтийн бїртгэлд бичилт хийж гэрлэлтийн гэрчилгээг олгоно.
3.5 Гэрлэхийг хїсэгчид гэрлэлтийг бїртгїїлэх тухай єргєдєлдєє дараах зїйлийг заавал
дурдсан байна:
3.5.1 гэрлэхдээ сайн дураар харилцан зєвшєєрсєн тухай;
3.5.2 Гэр бїлийн тухай хуулийн 9 дїгээр зїйлд заасан гэрлэхэд харшлах шалтгаан байхгїй
тухай;
3.5.3 гэрлэхийг хїсэгчид дагавар хїїхдтэй бол тїїнийг тєрсєн хїїхдийн адил єсгєж
хїмїїжїїлэхийг зєвшєєрєх тухай;
3.5.4 хїїхдийн иргэний гэр бїлийн байдлын бїртгэлд єєрчлєлт /эцэг, /эх/-ийн нэр єєрчлєх
зэрэг/ орох эсэх;
3.6 Гэрлэхийг хїсэгчид Гэр бїлийн тухай хуулийн 8 дугаар зїйлд заасан эрїїл мэндийн
шинжилгээг єєрсдийн оршин суугаа газрын эмнэлгийн байгууллагаас, гэр бїлийн байдлын
талаарх тодорхойлолтыг иргэний бїртгэлийн байгууллагаас тус тус гаргуулсан байна.
3.7 Иргэний бїртгэлийн ажилтан гэрлэлтийн бїртгэлд гэрлэгсдийн гарын їсгийг заавал
зуруулсан байна. 3.8 Гэрлэлтийн гэрчилгээний зїїн дээд талд “Бїртгэв” тэмдэг дарж,
гэрлэлтийг бїртгэсэн он, сар, єдрийг бичнэ.
Дєрєв.Гэрлэлт цуцалсны бїртгэл хєтлєх
4.1 Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 14.2, 14.3, 14.5 -д засан єргєдєл, бичиг баримтыг
їндэслэн иргэний бїртгэлийн ажилтан гэрлэлт цуцалсныг бїртгэнэ.
4.2 Гэрлэлт цуцалсны бїртгэлийг сум, дїїргийн Засаг даргын Тамгын газар хєтєлнє.
4.3 Гадаадын иргэн, харъяалалгїй хїний гэрлэлт цуцалсны бїртгэлийг Гадаадын иргэний
эрх зїйн байдлын тухай хуулийн 111 зїйлд заасан бїртгэлийн байгууллага хєтєлнє.
4.4 Гэрлэлт цуцалсны бїртгэлийг хєтлєхдєє гэрлэлтээ цуцлуулсныг мэдэгдэх хуудас
/ХААТР-16 маягт/-ны А,Б талд болон гэрлэлт цуцалсны бїртгэлд бичилт хийж, гэрлэлт
цуцалсны гэрчилгээг олгоно.
4.5 Гэрлэлт цуцалсны бїртгэлийг гэрлэлт бїртгэснээс єєр газар бїртгэсэн бол иргэний
бїртгэлийн ажилтан уг бїртгэлд єєрчлєлт оруулах тухай мэдэгдлийг холбогдох аймгийн
Засаг даргын иргэний бїртгэлийн алба, сум, дїїргийн Засаг даргын Тамгын газар,
Иргэний бїртгэл, мэдээллийн улсын тєвд тус тус явуулна.
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4.6 Нєхєр, эхнэрийн аль нэг нас барсан бол гэрлэлт цуцалсны бїртгэл хєтлєхгїй.
4.7 Гэрлэлт цуцалсан тухай шїїхийн шийдвэрийг Гэр бїлийн тухай хуулийн 14.9-д заасан
журмаар хїлээн авсан иргэний бїртгэлийн байгууллага нь шїїхийн шийдвэрт заасан
иргэдийг гэрлэлт цуцалсны бїртгэлд хамруулахад хяналт тавина.
4.8 Гэрлэлтээ шїїхийн журмаар цуцлуулсан иргэд Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн
14.1-д заасан хугацааны дотор бїртгїїлээгїй бол иргэний бїртгэлийн ажилтан баг,
хорооны Засаг даргаар дамжуулан гэрлэлтээ цуцлуулсныг бїртгїїлэх тухай мэдэгдлийг
хїргїїлж, тэднийг ирсэн тухай бїр нь гэрлэлт цуцалсаны бїртгэлийг хєтєлнє.
4.9 Гэрлэлт цуцалсныг бїртгэхдээ гэрлэсний гэрчилгээг хураан авч “хїчингїй” гэсэн тэмдэг
дарж гэрлэлт цуцалсан тухай материалд хавсаргана.
Тав.Гэрлэлт сэргээсний бїртгэл хєтлєх
5.1 Гэрлэлт сэргээснийг Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зїйлд заасан
журмын дагуу бїртгэнэ.
5.2 Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 15.2-т заасан єргєдєл, бичиг баримт, иргэний
баримтын тєв архивын лавлагааг їндэслэн сум, дїїргийн Засаг даргын Тамгын газрын
иргэний бїртгэлийн ажилтан гэрлэлт сэргээсний бїртгэлийг хєтєлнє. 5.2 Иргэний
бїртгэлийн ажилтан гэрлэлт сэргээснийг бїртгэхдээ нєхєр, эхнэрийг заавал байлцуулна.
5.3 Гэрлэлтээ сэргээхийг хїсэгчид єргєдєлдєє дараах зїйлийг заавал дурдсан байна.
5.3.1 гэрлэлтээ ямар шалтгаанаар хаана, хэдийд, ямар журмаар цуцалсан;
5.3.2 энэ хугацаанд бусадтай гэрлэж бїртгїїлсэн эсэх;
5.3.3 гэрлэлт цуцлуулснаас хойш аль нэг нь хїїхэдтэй болсон бол хїїхдийн талаар иргэний
гэр бїлийн байдлын бїртгэлд єєрчлєлт /эцгийн нэр солих зэрэг/ орох эсэх.
5.4 Гэрлэлт сэргээсний бїртгэл хєтлєхдєє гэрлэлтийг бїртгэх анкет /ХААТР 15 маягт/,
гэрлэлт сэргээсний бїртгэлийн дэвтэрт тус тус бичилт хийж маягтын тусгай
тэмдэглэлийн хэсэгт гэрлэлт сэргээсэн тухай тэмдэглэж, гэрлэлтийн гэрчилгээг олгоно.
5.5 Гэрлэлтийн гэрчилгээний зїїн дээд талд “хуулбар” зїїн доод талд “бїртгэв” тэмдэг
дарж, гэрлэлтийг бїртгэсэн он, сар, єдрийг тус тус бичнэ.
Зургаа. Yрчлэлтийн бїртгэл хєтлєх
6.1 Yрчлэлтийг Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зїйлд заасан журмын дагуу
бїртгэнэ.
6.2 Иргэний бїртгэлийн тухай хуульд заасан бичиг баримт, сум, дїїргийн Засаг даргын
захирамжыг їндэслэн Иргэний бїртгэл, мэдээллийн улсын тєв, аймгийн Засаг даргын
Иргэний бїртгэл, мэдээллийн алба, сум, дїїргийн Засаг даргын тамгын газар, дипломат
тєлєєлєгчийн болон консулын газар Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 16.2, 16.3, 16.4-д
заасан харъяаллын дагуу тус тус їрчлэлтийн бїртгэлийг хєтєлнє.
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6.3 Yрчлэлтийн бїртгэлийг хєтлєхдєє хїїхэд їрчилснийг мэдэгдэх хуудас /ХААТР12/-ны
А,Б талд болон хїїхэд їрчилсний бїртгэлийн дэвтэрт бичилт хийж хїїхэд їрчлїїлсэний
гэрчилгээ болон тєрсний гэрчилгээг тус тус олгоно.
6.4 Иргэний бїртгэлийн ажилтан нь хїїхэд їрчлэх, хїїхэд їрчлэн авах тухай єргєдєл,
холбогдох бичиг баримттай сайтар танилцаж судлан Гэр бїлийн тухай хуулийн 57 дугаар
зїйлийн 2 дахь хэсэгт заасан хїїхэд їрчлэн авахад харшлах шалтгаан байгаа эсэхийг
нарийвчлан шалгаж тогтоох, мєн хуулийн 59 дїгээр зїйлд заасан эрх, їїргийг талуудад
тайлбарлан таниулах їїрэгтэй.
6.5 Хэрэв їрчлэгдэж байгаа хїїхдийн тєрсний бїртгэлийн талаарх мэдээлэл иргэний
бїртгэлийн тєв архивт байхгїй бол шїїхээр насыг нь тогтоолгосон байна.
6.6 Хїїхэд їрчлэн авсны бїртгэлийг хєтлєхдєє їрчлїїлж байгаа болон їрчлэн авч байгаа
эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг заавал байлцуулна.
6.7 Олдмол хїїхдийг їрчлэн авах хїсэлт гаргавал тєрснийг бїртгэсний дараа їрчлэлтийн
бїртгэлийг хєтєлнє. Олдмол хїїхдийн їрчлэлтийг бїртгэхэд їрчлэн авч байгаа эцэг, эх
болон асран хамгаалах байгууллагын ажилтныг байлцуулна.
6.8 Бїртгэлийн байгууллага хїїхэд їрчлэн авсныг бїртгэхдээ тєрсний бїртгэлийн дэвтрийн
тусгай тэмдэглэлд “Їрчлэгдсэн учир тєрсний гэрчилгээг сольж .. . оны їрчлэлтийн . . .
дугаар /дїгээр/-т бїртгэв.” гэсэн тайлбар бичнэ. Хїїхдэд урд нь олгосон тєрсний
гэрчилгээг хураан авч тїїнд “хїчингїй” гэсэн тэмдэг дарж архивт хадгална.
6.9 Yрчлэгдсэн хїїхдийн тєрсний гэрчилгээнд хїїхэд їрчлїїлсний гэрчилгээний дугаарыг
олгоно. Тєрсний гэрчилгээний зїїн дээд талд “Бїртгэв” тэмдэг дарж їрчлэлтийн бїртгэл
хєтєлсєн он, сар, єдрийг тэмдэглэн “хуулбар ” гэсэн тэмдэг дарж їрчлїїлсний гэрчилгээ
олгосон он, сар, єдрийг бичнэ.
6.10 Хїїхдэд їрчлїїлсний гэрчилгээг хїїхдээ їрчлїїлсэн эцэг, эхэд, тєрсний гэрчилгээг
їрчлэн авсан эцэг, эхэд тус тус олгоно.
6.11 Yрчлэлтийг хїїхдийн тєрснийг бїртгэснээс єєр газар бїртгэсэн бол Иргэний
бїртгэлийн ажилтан уг бїртгэлд єєрчлєлт оруулах тухай мэдэгдлийг хїїхдийн тєрснийг
бїртгэсэн сум, дїїргийн Засаг даргын Тамгийн газарт хїргїїлнэ.
6.12 Гадаадын иргэн, харъяалалгїй хїн Монгол Улсын харьяат хїїхэд їрчлэн авах хїсэлт
гаргавал Гадаадын иргэн харъяатын асуудал эрхлэх албаны шийдвэрийг їндэслэн
Гадаадын иргэний эрх зїйн байдлын тухай хуулийн 11 зїйлд заасан бїртгэлийн
байгууллага энэ журмын 6 дугаар зїйлийг баримтлан їрчлэлтийн бїртгэлийг хєтєлнє.
6.13 Гадаадын иргэн /эх/-тэй Монгол Улсын иргэн гэр бїл болохоос ємнє тїїний тєрїїлсэн
хїїхдийг гэрлэлтээ бїртгїїлсэний дараа хойт эцэг нь їрчлэн авах хїсэлт гаргавал 0-14 нас
хїртэлх хїїхдийг тєрїїлсэн эхийн зєвшєєрснєєр тїїнээс дээш насны хїїхдийг єєрийн нь
зєвшєєрлийг їндэслэн холбогдох материалыг бїрдїїлж Гадаадын иргэний эрх зїйн
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байдлын тухай хуулийн 11 зїйлд заасан бїртгэлийн байгууллага їрчлэлтийн бїртгэлийг
хєтєлж болно.
Долоо. Эцэг тогтоосон тухай бїртгэл хєтлєх
7.1 Эцэг тогтоосны бїртгэлийг Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 17 дугаар зїйлд заасан
журмын дагуу бїртгэнэ.
7.2 Иргэний тухай хуулийн 17.1, 17.2, 17.4-т заасан єргєдєл, бичиг баримтыг їндэслэн
сум, дїїргийн Засаг даргын Тамгын газрын иргэний бїртгэлийн ажилтан эцэг тогтоосны
бїртгэлийг хєтєлнє.
7.3 Эцэг тогтоосны бїртгэлийг хєтлєхдєє эцэг тогтоосон тухай мэдэгдэх хуудас
/ХААТР-14/-ны А,Б талд болон эцэг тогтоосны бїртгэлийн дэвтэрт бичилт хийж тєрсний
гэрчилгээг дахин шинээр бичиж олгоно.
7.4 Эцэг тогтоосныг бїртгэж тєрсний гэрчилгээ олгохдоо тєрсний гэрчилгээний баруун
дээд талд “хуулбар” тэмдэг дарж бїртгэл хийсэн он, сар, єдрийг бичнэ.
7.5 Эцэг тогтоосныг бїртгэхдээ эцэг, эхийг байлцуулна. Хэрэв эцэг эхийн аль нэг нь
хїндэтгэх шалтгааны улмаас бїртгэлийн ажиллагаанд оролцож чадахгїй бол хїїхдийн эцэг
тогтоолгох єргєдлийг нотариатаар гэрчлїїлсэн байна.
7.6 Хїїхэд 16 нас хїрээгїй байхад эцэг, эх нь гэрлэснээ нєхєн бїртгїїлээд эцгийн нэрийг
єєрчлєн бичїїлэхийг хїсвэл тєрсний бїртгэлд зохих єєрчлєлт оруулж, хїїхдийг эцгийн
нэрээр бїртгэж, ємнєх тєрсний гэрчилгээг хїчингїй болгон дахин шинэ гэрчилгээ олгоно.
Хїїхэд 16 нас хїрсэн бол эцгийн нэрээр бїртгїїлэх эсэхийг єєрийнх нь саналаар
шийдвэрлэнэ.
7.7 Эцэг тогтоосныг хїїхдийн тєрснийг бїртгэснээс єєр газарт бїртгэсэн бол иргэний
бїртгэлийн ажилтан уг бїртгэлд єєрчлєлт оруулах тухай мэдэгдлийг хїїхдийн тєрснийг
бїртгэсэн сум, дїїргийн Засаг даргын Тамгын газарт хїргїїлнэ.
Найм. Овог, эцгийн нэр, нэр єєрчилснийг бїртгэл хєтлєх
8.1 Овог, эцгийн нэр, нэр єєрчилсний бїртгэлийг Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 18
дугаар зїйлд заасан журмын дагуу бїртгэнэ.
8.2 Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 18.1, 18.2, 18.4-т заасан баримт бичгийг їндэслэн
сум, дїїргийн Засаг даргын Тамгын газрын иргэний бїртгэлийн ажилтан хуульд заасан
хугацааны дотор овог, эцгийн нэр, нэр єєрчилсний бїртгэлийг хєтєлнє.
8.3 Овог, эцгийн нэр, нэр єєрчилсний бїртгэлийг хєтлєхдєє овог, эцгийн нэр, нэр, нэр
єєрчилсєн тухай мэдэгдэх хуудас /ХААТР-13/-ны А, Б талд болон овог, эцгийн нэр, нэр,
нэр єєрчилсний бїртгэлийн дэвтэрт бичилт хийж тєрсний гэрчилгээг шинэчлэн олгож,
16-аас дээш насны иргэдэд овог, эцгийн нэр, нэр єєрчилсний гэрчилгээг олгоно.
8.4 Тєрсний гэрчилгээний зїїн дээд талд “хуулбар” тэмдэг дарж, бїртгэл хийсэн он, сар,
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єдрийг бичнэ.
8.5 Гадаадын иргэнтэй гэр болсон Монгол Улсын харьяат эмэгтэйг нєхрийнх нь овгоор
энэ журмын дагуу овоглон бїртгэж болно.
Ёс. Нас барсны бїртгэл хєтлєх
9.1 Нас барсны бїртгэлийг Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 19 дїгээр зїйлд заасан
журмын дагуу бїртгэнэ.
9.2 Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 19.3-т заасан баримт бичгийг їндэслэн сум,
дїїргийн Засаг даргын Тамгын газрын иргэний бїртгэлийн ажилтан иргэний нас барсны
бїртгэлийг хєтєлнє.
9.3 Цаазаар авах ял гїйцэтгэсэн тохиолдолд нас барсны бїртгэлийг Иргэний бїртгэл
мэдээллийн улсын тєв хєтєлнє.
9.4 Нас барсны бїртгэлийг хєтлєхдєє нас барсныг бїртгэх маягт /ХААТР-18/-ын А, Б талд
болон нас барсны бїртгэлийн дэвтэрт бичилт хийж, нас барсны гэрчилгээг олгоно. Нас
барсан хїїхдийн тєрсний гэрчилгээг хураан авч тєрсний гэрчилгээнд “нас барсныг
бїртгэв” тэмдэг дарж, нас барсныг бїртгэсэн дугаар, он, сар, єдрийг бичнэ.
9.5 Иргэний нас барсан тухай бїртгэл нь тїїний оршин сууж байсан газраас єєр газар
бїртгэгдсэн бол иргэний бїртгэлийн ажилтан уг бїртгэлд єєрчлєлт оруулах тухай
мэдэгдлийг нас барагчийн харьяалагдах сум, дїїргийн Засаг даргын Тамгын газарт
хїргїїлнэ.
Арав. Гэрчилгээг дахин олгох
10.1 Иргэний гэр бїлийн байдлын гэрчилгээг їрэгдїїлсэн буюу хууль ёсны баримт бичиг
болж чадахгїй болгосон тохиолдолд иргэний биечлэн гаргасан єргєдлєєр, насанд
хїрээгїй хїний тєрсний гэрчилгээг эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч буюу
хїїхдийг асран хїмїїжїїлэх байгууллагын єргєдлєєр, нас барсан тухай гэрчилгээг
холбогдох иргэний єргєдлєєр бїртгэлийг анх хєтєлсєн, эсхїл тухайн иргэний оршин суугаа
сум, дїїргийн Засаг даргын Тамгын газар зєвхєн иргэний гэр бїлийн байдлын бїртгэл дэх
бичилтийг їндэслэн Иргэний бїртгэлийн тухай хуулийн 32 дугаар зїйлд заасан журмаар
дахин олгоно.
10.2 Бїртгэлийн байгууллага тухайн гэрчилгээг дахин олгохдоо анхны бїртгэлд ямар нэг
єєрчлєлт оруулахгїй.
10.3 Бїртгэлийн байгууллага Иргэний бїртгэл, мэдээллийн улсын тєвийн Иргэний
баримтын тєв архив, аймгийн иргэний баримтын архиваас олгосон лавлагаа,
тодорхойлолтыг їндэслэн гэрчилгээг дахин шинээр хуулбарлан олгож болно.
10.4 Дахин олгосон гэрчилгээний зїїн дээд талд “хуулбар” гэсэн тэмдэг дарж хуулбар
хийсэн он, сар, єдрийг бичнэ
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Арван нэг. Иргэний баримтын архив, сан
11.1 Иргэний баримтын тєв архивын сан нь иргэний гэр бїлийн байдлын, иргэний
їнэмлэхийн, шилжих хєдєлгєєний бїртгэлийн ХААТР маягтын “А” хэсгээс, аймгийн иргэний
баримтын архив нь тїїний “Б” хэсгээс бїрдэнэ.
11.2 Иргэний баримтын тєв болон аймгийн иргэний баримтын архив нь тухайн нутаг
дэвсгэрт байнга оршин суугч нийт иргэдийн бїртгэлтэй холбоотой баримт бичгийг
тєвлєрїїлэн хадгалж, байгууллага, иргэдэд иргэний баримт бичгийн лавлагаа єгєх,
тодорхойлолт гаргах, улсын хїн амын автоматжуулсан тєв регистрийг їнэн зєв
мэдээллээр хангах їїрэгтэй.
11.3 Иргэний бримтын тєв архив болон аймгийн иргэний баримтын архив нь иргэний гэр
бїлийн байдлын, иргэний їнэмлэхийн, шилжих хєдєлгєєний бїртгэлийн баримт бичигт
єєрчлєлт оруулах, нэмэлт засвар оруулах, тїїнийг сэргээх, хїчингїй болгох тухай
бїртгэлийн байгууллага болон холбогдох бусад байгууллагаас ирїїлсэн албан ёсны
шийдвэр буюу маягтыг їндэслэн эх материалд зохих хєдєлгєєнийг байнга оруулна
11.4 Албан байгууллага, иргэдэд хууль тогтоомжийн дагуу архиваас олгож байгаа
лавлагаа, тодорхойлолт нь гэрчилгээг орлохгїй.
11.5 Сум, дїїрэг бїр тухайн сарынхаа мэдээ болон “ХААТР” маягтыг дагалдах хуудас
/ХААТР-101/-ын хамт дараа сарын 5-ны дотор аймаг, нийслэлийн Иргэний бїртгэл,
мэдээллийн албанд хїргїїлэх бєгєєд алба нь уг мэдээг єєрийн иргэний баримтын архивын
санд тусган, мєн сарын 15-ны дотор “ХААТР” маягтыг дагалдах хуудас /ХААТР-103/-ын
хамт Иргэний бїртгэл, мэдээллийн улсын тєвд ирїїлнэ.
11.6 Иргэний гэр бїлийн байдлын, иргэний їнэмлэхийн, шилжих хєдєлгєєний бїртгэлийн
мэдээ, тайланг дараа сарын 5-ны дотор гаргах ажлыг аймаг, нийслэлийн Иргэний
бїртгэл, мэдээллийн алба удирдан зохион байгуулж, хяналт тавина.
Арван хоёр.Иргэний гэр бїлийн байдлын бїртгэлийн гэрчилгээ, маягтын хадгалалт,
зарцуулалтын тооцоо хийх, тайлагнах
12.1 Иргэний бїртгэлийн ажилтан бїртгэлийн маягт, гэрчилгээ, дэвтрийг хїлээн авч
хадгалах, зохих журмын дагуу зарцуулах, тайлагнах ажлыг эрхлэн гїйцэтгэнэ. Уг
ажилтан нь иргэний гэр бїлийн байдлын бїх тєрлийн бїртгэлийн тайлан, мэдээг сар бїр
гаргаж тусгай жагсаалтаар аймаг, нийслэлийн иргэний бїртгэл, мэдээллийн албанд
хїргїїлж тооцоо хийж байна. Уг мэдээ, тайланг аймаг нийслэлийн алба нь хянаж сар
бїрийн эхний 5 хоногт багтаан Иргэний бїртгэл, мэдээллийн улсын тєвд ирїїлж байна.
12.2 Сум, дїїргийн бїртгэлийн байгууллага маягт гэрчилгээний їнэ болон їйлчилгээний
хураамжийн талаар улирал бїр санхїїгийн байгууллагатайгаа тооцоо хийж ажиллана.
12.3 Аймгийн иргэний бїртгэл, мэдээллийн алба нь орон нутагт шаардагдах маягт,
гэрчилгээний захиалга, тїїний хувиарлалтыг эрхлэн гїйцэтгэхийн зэрэгцээгээр тїїний
зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллана.
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12.4 Сум, дїїргийн бїртгэлийн байгууллага нь бїртгэлийн маягт, гэрчилгээний зарцуулалт,
їнэ, хураамжийн тайлан /ХААТР-104/, хїн амын ердийн хєдєлгєєний улсын тайланг ХА-1
маягтаар тухайн оны 6 ба 12 дугаар сарын 25-ны єдрєєр тасалбар болгон гаргаж дараа
сарын 5-ны дотор аймаг, нийслэлийн иргэний бїртгэл, мэдээллийн албанд хїргїїлнэ.
12.5 Аймаг, нийслэлийн иргэний бїртгэл, мэдээллийн алба нь иргэний гэр бїлийн байдлын
бїртгэлийн маягт, гэрчилгээний зарцуулалт, їнэ болон тэмдэгтийн хураамжийн хагас
жилийн тайланг 6 сарын 30, жилийн эцсийн тайланг 12 дугаар сарын 30-ны дотор
Иргэний бїртгэл, мэдээллийн улсын тєвд ирїїлнэ.
Арван гурав. Хариуцлага
13.1 Энэхїї журмыг зєрчсєн албан тушаалтанд аймаг, нийслэл, сум, дїїргийн Засаг дарга
болон иргэний бїртгэл, мэдээллийн хяналтын улсын байцаагч хууль тогтоомжид заасны
дагуу захиргааны хариуцлага хїлээлгэнэ.
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