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Гэрчилгээ олгох

Монгол Улсын 16 насанд хүрсэн иргэн Улсын бүртгэлийн 
байгууллагын орон нутаг дахь газар, хэлтэс, тасаг, хилийн 
чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт
харьяалал харгалзахгүй хандаж тоон гарын үсэг авах хүсэлтийг 
гаргана. 

- Иргэний үнэмлэхийн хамт биечлэн ирнэ.
- Бичгээр гаргана.

Иргэн тоон гарын үсэг авах хүсэлтийг Улсын бүртгэлийн 
байгууллагын киоск машинд хандан цахим хэлбэрээр гаргаж 

болно.

Гэрчилгээ системээс үүсгэгдэж, тоон гарын үсгийн ПИН
код, ПУК код, зөвлөмжийг иргэний цахим шуудан, гар
утсанд илгээнэ.



Иргэнд олгосон гэрчилгээг түдгэлзүүлэх, 

сэргээх, хүчингүй болгох 

Улсын бүртгэлийн байгууллага дараах тохиолдолд иргэнд олгосон 
гэрчилгээг түдгэлзүүлнэ:

иргэн өөрийн эзэмшиж буй гэрчилгээг түдгэлзүүлэх талаар хүсэлт 
гаргасан; 

/бичгээр, цахим хэлбэрээр/

гэрчилгээнд тусгасан мэдээлэл алдаатай, эсхүл хувийн түлхүүрийн 
нууцлал алдагдсан гэж Улсын бүртгэлийн байгууллага үзсэн;

хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гэрчилгээг 
түдгэлзүүлэх талаар эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарсан;

эрх зүйн чадамжгүй нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон.



ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИГЧ ДАРААХ ҮҮРЭГТЭЙ:

1. Хувийн түлхүүрийг бусдад шилжүүлэхгүй байх;

2. Хувийн түлхүүрийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах;

3. Хувийн түлхүүрийг бусад этгээд мэдсэн, эсхүл мэдэх үндэслэлтэй гэж 

үзвэл энэ тухай гэрчилгээжүүлэх байгууллагад даруй мэдэгдэх;

4. Гэрчилгээг хүчингүй болгосон тохиолдолд гэрчилгээнд хамаарах хувийн 

түлхүүрийг ашиглахгүй байх;

5. Хууль бус гэж үзсэн мэдээллийг баталгаажуулах, нууцлахад хувийн 

түлхүүрийг ашиглахгүй байх;

6. Хуульд заасан бусад.



1. Гэрчилгээ эзэмшигч өөрийн буруугаас болж хувийн түлхүүрийг алдсан,

хувийн түлхүүрийн нууцыг задалсан, ПИН болон ПУК кодыг мартсанаас үүсэх үр

дагаварыг эзэмшигч тал өөрөө хүлээнэ.

2. Улсын бүртгэлийн байгууллагад мэдэгдэж, гэрчилгээг түр

түдгэлзүүлээгүйгээс үүдэн гарах аливаа хохирлыг гэрчилгээ олгогч байгууллага

хариуцахгүй.

ХАРИУЦЛАГА





Дундговь аймаг

№ Сумын нэр
16-аас дээш насны нийт

иргэдийн тоо

Тоон гарын үсэг авсан иргэдийн

тоо

ТГҮ аваагүй 

иргэдийн тоо

Хамрагдалтын 

хувь

1 Адаацаг 1925 695 1230 36,1

2
Баянжаргалан 880 416 464 47,3

3
Говьугтаал 1108 317 791 28,6

4
Гурвансайхан 1539 427 1112 27,7

5 Дэрэн 1480 499 981 33,7

6
Дэлгэрцогт 1167 787 380 67,4

7
Дэлгэрхангай 1592 274 1318 17,2

8 Хулд 1697 707 990 41,7

9 Луус 1349 149 1200 11

10 Өлзийт 1745 256 1489 14,7

11
Өндөршил 1053 481 572 45,7
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