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Улаанбаатар хот

1999 онд батлагдсан, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Иргэний бүртгэлийн
тухай хуулиар Монгол Улсын иргэний бүртгэл болон түүнийг эрхлэх байгууллагын
тогтолцоо, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулж
байна.
Уг хууль батлагдсанаас хойш нийт 12 удаагийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр 100
гаруй зүйл, заалт (давхардсан тоогоор)-д өөрчлөлт орсон. Ийнхүү нэмэлт,
өөрчлөлт орсон хэдий ч хуулийн зүйл, заалтын уялдаа холбоо муу, нэг мөр ойлгож
хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй, зохицуулалт нь хуучирсан, зарим шаардлагатай
зохицуулалт тусгагдаагүй байна.
Улсын Их хурал, Засгийн газраас сүүлийн жилүүдэд төрийн бодлогын
нэгдмэл чанарыг хангах, үндэсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, улс орны эдийн
засгийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлэх, төрөөс иргэд, байгууллагад үзүүлэх нийгмийн
бүх салбарыг хамарсан үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай, үр ашигтай, бодитой
болгох нөхцлийг бүрдүүлэх, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа
холбоог сайжруулах, иргэний эрхийг хамгаалах зорилгоор улсын бүртгэлийн
тогтолцоо, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой олон талт арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.
Эдгээр бодлого, хөтөлбөр, зорилтын үр дүнд эрх зүйн орчин шинэчлэгдэн,
мэдээлэл, технологийн дэд бүтцийг бий болгож, програм хангамжийг бүртгэлийн
салбар, нэгжид хэрэглээнд оруулан ашиглаж байгаа нь иргэний улсын бүртгэлийн
үйл ажиллагаанд өөрчлөлт нэлээдгүй гарч, уг хуулийн нэр томьёо, агуулга,
зохицуулах хүрээ нь 2009 онд батлагдсан Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль болон
холбогдох хууль тогтоомжтой зөрчилдөх байдал үүсэх болсон.
Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн зорилго, бүртгэлийн байгууллагын бүтэц,
зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд нийцүүлэн уг хуулийг өнөөгийн болон цаашдын
чиг хандлагатай уялдуулан хуулийн зохицуулалт, үр нөлөөг дээшлүүлэх, хамрах
хүрээг өргөжүүлэх, иргэнд чирэгдэлгүй бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлэх эрх зүйн
орчинг бий болгохоор уг хуулийн хэрэгжилтийн үр дагавар болон холбогдох
судалгааг үндэслэн Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төслийг боловсрууллаа.
Хуулийн төсөлд зарчмын шинжтэй дараахь асуудлыг тусгасан:
-Хуулийн төслийн нэрийг Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль гэж
өөрчилж, хуульд оновчгүй хэрэглэсэн болон тодорхойлох шаардлагатай нэр
томьёог Улсын бүртгэлийн тухай хууль болон бусад хуультай нийцүүлэн
тодорхойлсон;
-Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 5.3-т заасан бүртгэл болон хуульд
шинээр нэмэгдэж байгаа бүртгэл тус бүрээр иргэдээс бүрдүүлэх баримт бичиг,

бүртгэх байгууллага, бүртгэл хийх журмыг нарийвчилж, тохиолдол бүрээр
тогтоосон.
Ингэхдээ иргэн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн
жагсаалтаас бүртгэлийн байгууллагын мэдээллийн санд байгаа мэдээлэл бүхий
баримт бичгийн хуулбар, лавлагаа зэрэг 3-4 төрлийн баримт бичгийг хасч, улсын
бүртгэгч мэдээллийн нэгдсэн сан дахь мэдээлэл, нотлох баримт бичигт үндэслэн
бүртгэлийг хөтлөх, түүнтэй холбоотой зохицуулалтыг нэмж тусгасан.
Мөн иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлэх одоо мөрдөгдөж буй хугацааг хэвээр
хадгалж, иргэний бүртгэлийн байгууллагаас баримт бичгийг хүлээн авч, бүртгэл
хөтлөх хугацааг судалгааны үндсэн дээр, боломжит байдлаар тогтоож, бүртгэл тус
бүр дээр хугацаа зааж, тодорхой болгосон.
-Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа гадаадын иргэн, харьяалалгүй
хүний иргэний улсын бүртгэлийн асуудлыг холбогдох бусад хуультай нийцүүлэх
чиглэлээр бүртгэл тус бүрт өөрчлөлт оруулсан;
-Сум, дүүрэг, хорооны улсын бүртгэгч, хилийн чанадад ажиллаж байгаа
Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газрын иргэний бүртгэл хариуцсан ажилтны
иргэний улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааг тодорхой болгон өргөжүүлж, зарим
төрлийн иргэний улсын бүртгэл хийх боломжийг шинээр бүрдүүлсэн;
-Шилжилт хөдөлгөөн, Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан,
иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоосны, хүйс өөрчлөгдсний, овог, нэр өөрчлөлтийн
бүртгэлээс бусад бүртгэлийг засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй
бүртгэдэг байхаар тусгасан;
-Зарим төрөл (овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсөний, гэрлэлт цуцалсаны,
үрчилсний)-ийн бүртгэлд бүртгэлийн гэрчилгээг олгодог зохицуулалтыг хасч,
зөвхөн төрсний, гэрлэсний, нас барсны бүртгэлд гэрчилгээ олгож байхаар
шийдвэрлэж, бусад бүртгэлд зөвхөн лавлагаа олгодог байхаар зохицуулсан;
-овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлийг хөтлөхөд Засаг даргын
шийдвэрийг үндэслэдэг байсныг өөрчилж, бүртгэлийг улсын бүртгэгч бүртгэхээр
тусгасан.
Уг хуулийн төсөл батлагдсанаар хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг
арилгах, иргэдэд төрийн үйлчилгээг чанартай, шуурхай үзүүлэх, бүртгэлийн
мэдээллийг үнэн зөв, бодитой болгох, улсын бүртгэгчийн ажлын ачааллыг багасгах,
ач холбогдолтой болно гэж үзэж байна.
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