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А. Төрсний гэрчилгээ
1. Анкет
2. Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар,
3. Хүүхдийг төрснийг гэрчилсэн эмнэлэгийн бичгийн хуулбар,
4. Эцэг, эхийн гэрлэсний гэрчилгээний хуулбар ( гэрлэсний гэрчилгээгээ үрэгдүүлсэн
бол УБЕГ-ын архиваас лавлагаа авах ),

- Хүүхдийн төрсний гэрчилгээн дээр хүүхдийн болон эцэг, эхийн ургийн овог бичигддэг
учир эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар шаардлагатайг анхаарна уу / гадаад
паспорт дээр ургийн овог бичигддэггүй /

- Шведийн Вант Улсаас өөр газар төрсөн болон 01 нас хүрсэн хүүхдүүдэд төрсний
гэрчилгээ олгоход Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газраас Төрөлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
шаардлагатайг анхаарна уу

- Хүүхдийг төрснийг гэрчилсэн эмнэлэгийн бичиг дээр хүүхэд төрсөн эмнэлэгийн нэр,
төрүүлсэн эхийн нэр, хүүхдийн төрөх үеийн жин, урт байх шаардлагатайг анхаарна уу /
Förlossningjournal 2-FV 2 /

- Хүүхдийг бүртгүүлэхдээ эцэг, эхийн аль нэг нь ирж бүртгүүлж болно.

- Гэрлэлтээ батлуулаагүй хосуудын дундаас төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийх нь хамтран
гаргасан өргөдлийг үндэслэн эцгээр нь овоглож болно.

- Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007 оны 25 дугаар тушаалын дагуу төрсний
гэрчилгээг 2007 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрөөс үнэ төлбөргүй олгохоор болсон.
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Эцэг эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харъяалалгүй
иргэний дундаас төрсөн хүүхдийн төрснийг бүртгэхдээ дараах заалтыг үндэслэх
болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.

“Харьяатын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт “МУ-ын харьяат иргэн нэгэн
зэрэг гадаад улсын харьяат байхыг хүлээн зөвшөөрөхгүй” тул УБЕГ-ын даргын 2013 оны
527 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам”-ын 2.9, 2.10-д
заасны дагуу дээрх төрлийн бүртгэлийг хөтлөхдөө эцэг эхийн хамтран гаргасан өргөдөл,
тухайн хүүхэд өөр улсын иргэний харьяалал авч, төрсний бүртгэлд бүртгэгдээгүй гэдгийг
нотолсон баримт бичгийг үндэслэн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгэж, МУ-ын
регистрийн дугаар олгох болсныг анхаарна уу.

/Aнкет татаж авах /
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