ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ
ЭХНИЙ 9 САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН

1 2017.01.17-нд “Малчдад туслах сайн үйлсийн аян”-д нэгдэж, аймгийн Онцгой байдлын
газарт тусламжийн зүйлс хүлээлгэн өгсөн.

2 Манай хэлтэс 2017.01.18-ний өдрөөс эхлэн "Угтах үйлчилгээ"-г үйлчилгээний
танхимын 1-р цонхонд үзүүлж эхэлсэн.Мөн дугаар тараагч машин ажилуулж байна

3 2017.01.24-нд Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс зохион байгуулсан сургалтанд
ахлах бүртгэгч Ө.Ганзориг, ахлах бүртгэгч С.Жамбалсүрэн, Мэдээлэл технологийн
ажилтан П.Өсөхбаяр нар хамрагдав.
4 2017.01.27-нд "Нээлттэй хаалганы өдөр" зохион байгуулж 306 иргэнд бүртгэлийн
үйлчилгээ үзүүллээ.

5 Гэр хорооллын "Төрийн үйлчилгээний нэг цэг"-т 2017.02.01-ний өдрөөс эхлэн УБХ-ийн
иргэний бүртгэлийн ажилтан ажиллаж эхэлсэн.2017.05.08-ны өдрөөс бүртгэлийн
нэгдсэн сүлжээ холбогдон 8 багийн 30 гаруй мянган иргэдэд ойртон, иргэний болон эд
хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээг авах нөхцөл боломж бүрдснээр, 2017.06.15-ны
байдлаар иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 488, эд хөрөнгийн бүртгэлийн чиглэлээр 848
иргэнд үйлчиллээ.

6 Аймгийн Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга М.Жанболат
2017.02.02-ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад "Гүйцэтгэлийн
удирдлага" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

7 2017.02.03-наас Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс "Иргэнд ээлтэй 70358989
утас"-ыг ажиллуулж эхэллээ.Тус лавлах утаснаас та бүртгэлийн үйлчилгээтэй
холбоотой мэдээллийг түргэн шуурхай авах боломжтой болов.
8 2017.02.20-21-нд ОӨУБЕГ-т удирдах ажилтны сургалтанд хэлтсийн дарга, хяналтын
байцаагч, ахлах бүртгэгч нар оролцов.
9 2017.02.17-нд Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас санаачилсан “Төрөлх Орхон
аймаг, түүх соёл уламжлал - Бидний бахархал” сэдэвт аяны хүрээнд тус хэлтсийн хамт
олон монгол дээлээрээ гангарлаа.

10 2017.02.24-нд Монголын уламжлалт баяр цагаан сарыг угтан хэлтсийн ахмадуудад
хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулав.

11 2017.03.15-нд “Эрдэнэт бизнес форум”-д ахлах бүртгэгч Ө.Ганзориг, ахлах бүртгэгч
С.Жамбалсүрэн, улсын бүртгэгч Л.Батцэцэг, улсын бүртгэгч Э.Оюунбат нар оролцож,
хамт олондоо мэдээллээ танилцуулав.

12 2017.03.19-нд аймгийн ИТХ-аас санаачилсан “Эрүүл иргэн” сарын аяны хүрээнд зохион
байгуулсан явган алхалтанд идэвхтэй оролцсон.

13 Аймгийн ИТХ-аас санаачилсан "Эрүүл иргэн" аяны хүрээнд Улсын бүртгэлийн
хэлтсийн хамт олон өглөө бүр ажлын байранд дасгал хөдөлгөөн хийж хэвшиж байна.

14 2017.03.23-нд Онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан гамшгаас хамгаалах дуут
дохиот дадлага сургалтад хамрагдсан

15 2017.03.24-нд “Эрүүл зөв хооллолт” сургалтыг хэлтсийн албан хаагчдад Орхон
аймгийн ЭМГ-ын ажилтан Цэцэгмаа сургалт хийлээ.
16 2017.03.25-нд Аймгийн ЗДТГ, аймгийн төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулсан
“Хүний хөгжил-төрийн алба” сургалтанд хэлтсийн албан хаагчид оролцлоо.

17 Орхон аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс "Төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалт"
сэдэвт сургалтыг Тагнуулын газартай хамтран зохион байгуулав.
18 2017.03.27-нд хэлтсийн албан хаагчдын дунд гар бөмбөгийн тэмцээн зохион
байгуулав.

19 Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Иргэний бүртгэлийн тасгаас "Гэр бүлийн
8 төрлийн бүртгэл болон шинэчилсэн бүртгэл"-ийн талаар 2017.03.31-нд сургалт
зохион байгуулав

20 2017.04.03-нд Орхон аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон цусаа
хандивлалаа.

21 2017.04.08-нд Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГазраас зохион байгуулсан
сагсан бөмбөгийн тэмцээнд хэлтсийн хамт олон амжилттай оролцож, эрэгтэй баг II
байр эзэллээ
22 2017.04.14-нд 09.00 цагаас Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн
тасгийнхан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны болон банкны ажилтнуудад уулзалт
сургалт хийлээ.

23 Монгол улсад архивын байгууллага үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойг тохиолдуулан
Дархан хотод зохион байгуулагдсан урлаг, спортын наадамд Орхон аймгийн улсын
бүртгэлийн хэлтсийн архивч нар амжилттай оролцож тэргүүн байр эзэлсэн

24 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг ёсоор 2017.05.18-ны “Бүх нийтээр мод тарих
өдөр”-өөр 20 ширхэг мод Сархиа ууланд тарилаа.

25 "Дэлхийн гэр бүлийн өдөр"-ийг тохиолдуулан улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олны
дундаас азтай гэр бүлээр нягтлан бодогч Ц.Одгэрэлийн гэр бүл шалгарлаа.

26 Харилцааны ухааны доктор Н.Алтанцоожийг урьж, "Байгууллагын амжилтын гарц,
зөв харилцаа" сэдвээр хэлтсийн хамт олонд сургалт зохион байгуулсан нь ихээхэн ач
холбогдолтой болов.

27 Байгууллагын хөтөч самбарыг шинэчлэв

28 2017.05.15-ны өдөр ОӨУБЕГ-ын дарга Р.Содхүү Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн
хэлтсийн үйл ажиллагаа болон цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөтэй
танилцан зөвлөгөө чиглэл өгч ажиллав.

29 2017 оны 05 сарын 25-ны өдөр Гэр хорооллын эцэст байрлах "Төрийн үйлчилгээний
нэгдсэн төв"-д “Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулж, 118 иргэнд үйлчилгээ
үзүүлэв

30 Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Сонгуулийн санал авах байрны дэргэд
ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтны эрх зүйн сургалтыг 2017.05.27-ны өдөр Гэр бүл,
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын хурлын заланд зохион байгууллаа.

31 2017 оны 05 сарын 29-ны өдөр Хууль хяналтын байгууллагуудын нээлттэй хаалганы
өдөрлөг Амарын талбайд болж, тус хэлтсийн албан хаагчид бүртгэлийн талаар 104
иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өглөө.

32 "Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр"-г угтан албан хаагчдынхаа
хүүхдүүдийг хүлээн авч баяр хүргэлээ.

33 Сонгуулийн хэсгийн хорооны дэргэд ажиллах иргэний бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн
ажилтнуудад зориулсан програмын сургалтыг 2017.06.17-ны өдөр ОӨУБЕГ-аас
томилогдсон сургалтын баг амжилттай зохион байгууллаа.

34 2017.06.22-06.23-нд ХЗДХЯ-наас төрийн байгууллагын албан хаагчдад зориулан
эрүүгийн хууль, зөрчлийн тухай хууль болон бусад хуулиудыг танилцуулах
сургалтанд хэлтсийн албан хаагчид оролцлоо.

35 2017.06.29-нд "Нээлттэй хаалганы өдөр" зохион байгуулж 145 иргэнд бүртгэлийн
үйлчилгээ үзүүллээ.
36 2017.09.16-ны өдөр Орхон аймгийн ЗДТГ, БТСГ, "JCI эрдэнэт" байгууллагууд хамтран
зохион байгуулсан 4 км, 21 км-ийн марафон гүйлтэнд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн
хамт олон идэвхтэй оролцлоо

37 2017.09.25-нд хэлтсийн байранд хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр "Нээлттэй
хаалганы өдөр" зохион байгуулж 26 иргэн, хуулийн этгээдэд үйлчлэв.
38 Орхон аймгийн Архивын тасгаас архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнуудад
зориулсан сургалтанд хэлтсийн бичиг хэргийн ажилтан, архивч нар хамрагдсан

39 Тайлангийн хугацаанд ОӨУБЕГ-аас зохион байгуулсан online сургалтуудад холбогдох
албан хаагчдыг бүрэн хамруулсан.
40 Тайлангийн хугацаанд ОӨУБЕГ-аас ирүүлсэн мэдээ мэдээлэл, шторкийг мэдээллийн
төрөл бүрийн хэрэгслээр иргэдэд сурталчлах ажлыг хүртээмжтэй хүргэв.

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

