
 
 

 

 

 2021 оны хүн амын бүртгэл тооллого 

яг одоо цахимаар явагдаж байна! 
Хэрвээ 2021 оны 4-р сарын 9-ны дотор цахимаар бөглөхгүй бол цаасан 

маягтаар бөглөх ёстой. Хэрвээ тэгэхгүй бол 10 000 корунаар торгоно. 

Цахим бүртгэлийг маягт нь гар утасны Android болон iOS-ын апликэйшнаар татах болох боломжтой. 

Яаж  цахим маягтаар бүртгэх вэ? баталгаажуулах 3 сонголттой: 

1. Чех улсад олгогдсон бичиг баримтын дугаар (жишээ нь: урт хугацааны виз, урт хугацааны 

оршин суух зөвшөөрөл, байнгын оршин суух зөвшөөрөл, ЕХ-ны иргэний гэр бүлийн гишүүний 

оршин суух үнэмлэх, гадаадын иргэдийн оршин суух зөвшөөрөл) мөн төрсөн он сар. 

2. NIA – www.eidentita.cz, цахим иргэний үнэмлэх эсвэл банкны үнэмлэх тусламжтайгаар.  

3. ISDS – хувь хүний цахим мэдээллийн хайрцгаар нэвтрэх (хэрэглэгчийн нэр болон нууц үг). 

Асуултууд нэг нэгээрээ тустай гарах бөгөөд, мөн тусламжууд адил. Систем автоматаар алдааг 

шалгаж анхааруулж, дараагийн асуулт руу оруулахгүй. Асуултын хариуг чех хэлээр бөглөх ёстой! 

 
Маягтын хэсэг: 

o Ихэвчлэн гэрийн хаяг – жинхэнэ гэрийн хаяг, хаана гэр бүлтэйгээ байдаг мөн хаана чөлөөт 

цагаа ихэвчлэн өнгөрөөдөг (байнгын оршин суух хаяг байх албагүй), хэрвээ та Чех улсад 

амьдардаггүй бол зөвхөн улсынхаа нэрийг оруулна уу. 

o Орон сууцны талаарх мэдээлэл – орон сууцны жагсаалтаас сонгох (сонгох боломжтой), 

гэрийн хаяг, орон сууцын дугаар, халаалт, эрчим хүчний эх үүсвэр/орон сууцын халаах 

түлшний төрөл. 

o Бүх хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт (гэр бүл болон хамт амьдардаг хүмүүс) – нэр, овог, 

төрсөн он сар, регистрийн дугаар, тооллогын өмнөх нэг жилд оршин суугаа газар, төрсний 

дараах анхны оршин суух газар; эхний бөглөсөн хүн бусад хүмүүстэй ямар ч  харилцаа 

холбоогүй болно, гэхдээ нэмэлт хүн бүр бусад хүмүүстэй ямар харилцаатайгаа өмнөх 

дарааллын дагуу мэдэгдэнэ. 

o Хүмүүсийн талаарх мэдээллийг бөглөх – боловсрол, ажил эрхлэлт гм. 

o Бөглөсөн өгөгдлийг шалгах – маягтыг илгээхээс өмнө хариулт руугаа эргэж хариулах 

боломжтой. Эцэст нь таныг маягтаа шалгах санал тавина. 

Маягтыг та бүгдийг бөглөсөн эсвэл талыг бөглөөд илгээж болно (маягтыг нээж буй хүн 

оршин суух тухай, өрхийн амьжиргаа ба багадаа өөрийн тухай бөглөнө). Бүгдийг бөглөж илгээсний 

дараа, бүх мэдээллийн хуулбар болон цахим өргөдлийн дугаар апликэйшн дээр гарч ирнэ. 

Хэрвээ олон хүн бөглөж байгаа бол: 

Хэрвээ цахим бүртгэл тооллогын маягтыг нээсэн хүн оршин суух, өрхийн амьжиргаа болон өөрийн 

тухай бөглөсөн бол бусад хүмүүст зориулсан мэдээллийг бөглөх өвөрмөц холбоос үүсгэж болно. 

Өвөрмөц холбоосыг ашиглах хүн бүр, эхлэхийн өмнө баталгаажуулсан байх ёстой бөгөөд дараа нь 

хувийн мэдээллийг бөглөх хүмүүс ээ сонгох боломжтой. 
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