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ИргэнИй бүртгэл

Иргэн төрөхөөс эхлэн нас барах хүртэлх иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагааг Улсын бүртгэлийн ерөнхий 

газрын бүх нэгжүүдэд Иргэний бүртгэлийн онлайн болон оффлайн системийг ашиглан нэгдсэн стандартын 

дагуу бүртгэж, дахин давтагдах үйлдлүүдийн тоог багасган, мэдээллийн үнэн зөв байдал, уялдаа холбоог 

шалгаж процессийн алдааг багасгах, иргэнд түргэн шуурхай үйлчлэх, төрийн байгууллагуудад иргэний 

бүртгэлийн мэдээлэл дамжуулах  боломжийг бүрдүүлэх зорилготой.
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СИСтемИйн үндСэн 
бүрэлдэхүүн хэСгүүд

Иргэний бүртгэлийн систем нь 

дараах дэд системүүдээс бүрдэх 

бөгөөд эдгээр дэд системүүд 

нь хоорондоо нягт уялдаа 

холбоотой ажилладаг.

ИргэнИй бүртгэлИйн СИСтем
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ИргэнИй бүртгэлИйн 
СИСтемИйн ерөнхИй концепц
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онлайн систем нь вебэд суурилсан програм хангамж бөгөөд Убег-ын нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон Убег, нУбг, 

аймаг, дүүргийн хэрэглэгчдийн компьютерт ямар нэгэн програм хангамж суулгахгүйгээр ажилладаг систем 

юм. Иргэний хөдөлгөөний мэдээллийг бүртгэхдээ төв мэдээллийн сантай шууд холбогдох тул мэдээллийг үнэн 

зөв байдал, уялдаа холбоог автоматаар шалгаж мэдээллийн санд бүртгэлийг хийх бөгөөд хийгдсэн бүртгэл 

тус бүр дээр иргэний бүртгэлийн журам процессын дагуу баталгаажуулах, хянах үйлдэлтэй.

Иргэний бүртгэлийн онлайн систем

оффлайн системд дараах дэд модулиуд агуулагдана. үүнд:

Иргэний гэр бүлийн байдлын үндсэн 7 бүртгэл  

(төрөлт, үрчлэлт, эцэг тогтоолт, овог нэр 

өөрчлөлт, гэрлэлт, гэр бүл цуцлалт, нас баралт 

гэсэн модулиуд хамаарна)

үнэт цаасны удирдлага  

нэгдсэн хайлт

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 

цахим үнэмлэхний хүсэлт, баталгаажуулалт, 

олголтын удирдлага

гадаадад зорчих эрхийн бүртгэлүүд

Иргэний мэдээлэлд засвар өөрчлөлт оруулсны 

бүртгэлүүд

харъяатын тухай бүртгэлүүд

нэрийн толийн удирдлага 

хаягийн сангийн удирдлага

Сонгогчийн нэрийн жагсаалтын удирдлага, 

тайлангийн модуль

Архивын лавлагаа

хэрэглэгчийн удирдлага

хяналт, шалгалтын бүртгэлүүд болон аудит, 

хяналтын модуль

тайлан, мэдээ

лавлахын удирдлага
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Иргэний бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй бүртгэлийн нэгжийн хувьд ашиглагдах иргэний бүртгэлийн 

анхан шатны мэдээлэл цуглуулах  десктоп програм хангамж бөгөөд иргэний ухаалаг үнэмлэхийг ашиглан 

иргэний мэдээллийг гараар шивэх шаардлагагүйгээр зохион байгуулагдсан. Системд оруулсан мэдээллийг 

2D баркод бүхий цаасан хэлбэрээр хэвлэж, түүнийгээ Аймаг, дүүргийн бүртгэлийн нэгжүүдэд хүргүүлнэ. 

Ингэснээр аймаг, дүүрэг, нийслэлд эдгээр анхан шатны маягтуудыг бар код уншигч ашиглан үндсэн системд 

гараар шивэлгүйгээр оруулна. 

Иргэний бүртгэлийн оффлайн систем 

оффлайн системд дараах дэд модулиуд агуулагдана. үүнд:

Иргэний гэр бүлийн байдлын үндсэн 7 бүртгэл 

(төрөлт, үрчлэлт, эцэг тогтоолт, овог нэр 

өөрчлөлт, гэрлэлт, гэр бүл цуцлалт, нас баралт 

гэсэн модулиуд хамаарна)

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 

биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл

цахим үнэмлэх олголтын бүртгэл

үнэт цаасны бүртгэл

хаягийн сангийн удирдлага

Сонгогчийн нэрийн сангийн удирдлага

хайлт

Жагсаалт

Журнал, тайлан мэдээ 
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энэхүү систем нь цахим үнэмлэх авах хүсэлтийн дагуу иргэний цахим үнэмлэхний чипэнд бичигдэх болон 

гадна хэвлэгдэх мэдээллийг тодорхой шат дараалал, шалгууртайгаар бэлдэж хэвлэх дамжлагад шилжүүлдэг 

бөгөөд энэ үйл ажиллагааны талаар тайлан гаргах систем юм.

Цахим үнэмлэхний мэдээлэл бэлдэх систем

Систем нь дараах модулиудыг агуулна. үүнд:

Иргэний зургийг хэвлэх форматад оруулж засварлах

Шалгуурын дагуу мэдээлэл бэлдэх

мэдээллийг үйлдвэрт илгээх

хэвлэгдсэн үнэмлэхний тайлан
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Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын мэдээллийн баазаас шаардлагатай мэдээллийг бусад байгууллагууд 

хандах эрхийн нарийн хяналтын дор, урьдчилан тохиролцсон гэрээний хүрээнд, холбогдох бусад дүрэм 

журмын дагуу харилцан солилцох боломжийг SOA буюу Service Oriented Architecture ашиглан бий болгосон. 

үндсэн системийг ашиглан Веб сервисээр дамжуулахаас гадна хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн 

ODI, DB replication гэсэн аргуудаар мэдээлэл дамжуулах боломжийг бүрдүүлсэн. 

Дундын мэдээлэл өгөгдөл солилцооны систем

Систем нь дараах модулиудыг агуулна. үүнд:
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Ухаалаг тайлангийн систем нь Иргэний бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн бодит өгөгдөлд тулгуурлан 

Иргэний хөдөлгөөн болон иргэний бүртгэлтэй холбоотой статистик тайлангуудыг үнэн зөв, шуурхай гаргахад 

чиглэгдсэн. энэхүү системийг ашиглан тайлан гаргах тодорхой эрх бүхий мэргэжилтнүүд хүссэн загвар, 

дизайны дагуу тайлангаа үүсгэх, харах боломжтой. түүнчлэн эрхийн удирдлагын модулиар дамжуулан 

тайлангуудыг харах эрхийг тохируулж болно.

Ухаалаг тайлангийн систем
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Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагааг сүлжээтэй болон сүлжээгүй байхаас үл хамааран систем ашиглаж 

алдаагүй, нэгдсэн процессийн дагуу явуулах боломжтой

Иргэнийг бүртгэл хийлгэх үед алдаатай бүртгэл хийгдэхээс сэргийлсэн процессын болон утгын шалгууруудтай

хаяг дээр суурилсан статистик тайлан мэдээ нь хаягийн нэгдсэн санд үндэслэн гарах боломжтой 

бүртгэлийн маягтууд дээрээ мэдээллийг 2D баркодоор давхар хадгалж хэвлэдэг

цахим үнэмлэхний мэдээллийг унших боломжтой

мэдээлэл солилцооны дэд бүтцийг ашиглан иргэний бүртгэлийн систем дэх ямар ч мэдээллийг сүлжээгээр 

холбогдсон байгууллагад real-time дамжуулах боломжтой

Ухаалаг тайлангийн системийг ашиглан динамик тайлангууд үүсгэх боломжтой

гар бүртгэлүүдийг халж систем ашиглан бүртгэл хийх, бүртгэгдсэн маягтуудыг хэвлэх боломжтой болсон 

бөгөөд үүний үр дүнд систем болон маягт дээрх мэдээллийн зөрүү бүрэн арилсан

бүртгэлийн шалгуурын дагуу үнэн, зөв мэдээлэл бүртгэдэг болсон.

байгууллагуудыг real-time мэдээллээр хангах боломжтой болсон

дахин давтагдах үйлдлийн тоог багасгасан

хаягийн нэгдсэн санг үүсгэснээрээ хаяг дээр суурилсан аливаа статистик тоон мэдээг гарган авах, иргэний 

хаягийг алдаагүй үнэн зөв бүртгэхэд түлхэц болсон

тайланг хүссэн хугацаандаа, хүссэн дизайнаараа үүсгэж харах боломжтой болсон

системийн боломжууд

систем ашигласнаар бий болсон давуу талууд
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Иргэний бүртгэлийн өдөр тутмын тайлангууд

Статистикийн үндэсний хорооны хүн амын ердийн хөдөлгөөний тайлангууд

Статистикийн үндэсний хорооны хүн амын шилжилт хөдөлгөөний тайлангууд

Иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн систем

цахим үнэмлэх хэвлэлтийн систем

хуулийн этгээдийн бүртгэлийн систем

эд хөрөнгийн бүртгэлийн систем

төрийн түц машины систем

төрийн байгууллагуудын иргэний мэдээлэл дээр суурилсан системүүд

системээс гарах тайлангууд

бусад системүүдтэй холбогдон ажиллах уялдаа холбоо



Хаяг:          монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, бага тойруу-49, мэдээлэл технологийн 
                 үндэсний парк, Урд корпус.
 
Утас:          +976.98182633
Факс:         +976.11.320334
И-мэйл:      contact@interactive.mn
Вэб сайт:    www.interactive.mn


