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ХҮН АМНЫ БҮРТГЭЛ 

ТООЛЛОГО 2021 

Хэн хүн амын бүртгэлд хамрагдах вэ? 

Чех улсад 2021 оны 3-р сарын 26-27-ны хооронд хүн амын бүртгэл тооллого болох бөгөөд 

түүнд БНЧУ-ын иргэд болон 90 дээш хоног амьдарч буй гадаад хүмүүс бүгд бүртгүүлэх 

ёстой (урт хугацааны виз, урт хугацааны оршин суух, байнгын оршин суух, нэмэлт 

хамгаалалт, орогнол). 

Та хэрэв хүн амын бүртгэл тооллогод хамрагдахгүй бол юу болох? 

Хэрэв та хүн амын бүртгэл тооллогод хамрагдахгүй бол дээд тал нь 10 000,- корунаар 

торгоно. 

Хүн амын бүртгэл тооллого хэзээ болох вэ? 

Хүн амын бүртгэл тооллого нь эхлээд цахимаар 3-р сарын 27-ноос 4-р сарын 9 нь хүртэл 

үргэлжлэнэ. АНХААР, бид танд энэ цахимаар бүртгүүлэхийг санал болгож байна!!! Хүн 

амын тооллого энэ цахим хуудсаар https://scitani.cz/ бүртгэнэ. Та эндээс англи, герман, 

польш, орос, украин, вьетнам, румын хэлний нийт 7 хэл дээрх маягтууд олох боломжтой. 

Хэрвээ та цахимаар бөглөхийг хүсэхгүй бол маягтыг цаасан хэлбэрээр бөглөх ёстой. 

АНХААР, энэ маягтан зөвхөн чех хэл дээр байна. Цаасаар өгөх бол 4-р сарын 27-ноос 5-р 

сарын 11 хүртэл байна. 

Цаасан маягтыг хэрхэн яаж авах вэ? 

Маягтыг хүн амын бүртгэл тооллогын комиссар 4-р сарын 17-ноос таны байнга оршин 

суух гэрийн хаяг руу буцааж явуулах дугтуйтай хамт авчрах болно. Хүргэлт нь дээд тал 

нь 2 удаа байх болно. Хэрвээ та хүн амын бүртгэл тооллогын комиссараас авж чадахгүй 

бол дараах байгууллуудаас авах болно (Česká pošta, krajský Český statistický úřad – Чехийн 

шуудан, Чехийн бүс нутгийн статистикийн газар)! Та тэр байгууллуудад бөглөсөн маягтаа 

илгээж болно. Мөн шуудангийн хайрцгад хийж болох бөгөөд илгээх нь үнэгүй. 

Хэдэн маягт авах вэ? 

Өрх бүр зөвхөн 1 маягт авах бөгөөд хүүхдүүд ороод хамгийн ихдээ 5 гишүүн. Хэрвээ 

танай гэр бүл 5-аас дээш гишүүнтэй бол тухайн өрхөд зориулсан нэмэлт маягт хэрэгтэй 

болох болно.  
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