“ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ГУРАВ” ОНӨААТҮГ-ЫН АЖИЛТНЫ АНКЕТ
1. Хувийн дугаар__________ ID код_______2. Ургийн овог _______________________
3. Эцэг /эхийн/ нэр____________________4. Нэр ____________________________
5. Регистрийн дугаар _______________ 6. Нас_____ 7. Цусны бүлэг________

3x4 цээж
зураг

8. Нийгмийн даатгал № _________________ 9. ЭМДД № _________________
10. Төрсөн газар___________________ аймаг, хот ___________сум, дүүрэг __________
11. Яс үндэс_______________12. Нийгмийн гарал___________13. Гэрийн хаяг________
_______________________________________________________________________________
14. Утасны дугаар, гэр ________гар_______________________15.Mailхаяг:____________
16. Шаардлагатай тохиолдолд холбоо барих хүний нэр ___________ утас______________
17. Таны хамгийн сайн найзын нэр__________________утас________________________
18. Гэр бүлийн байдал /Зөвхөн ам бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсээ бичнэ/
Таны
юу
болох

Овог нэр

Төрсөн
он

Эрхэлдэг ажил

Төрсөн аймаг
сум, хот

Утас

19. Садан төрлийн байдал /Таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд
болон таны эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эхийг оруулна/
Таны
юу
болох

Овог нэр

Төрсөн
он

Эрхэлдэг ажил

Төрсөн аймаг
сум, хот

Утас

20.Мэргэжил___________________________________________________________________
21. Боловсрол /бага, бүрэн бус дунд, бүрэн дунд, тусгай дунд, дээд/
Хаана, ямар сургууль төгссөн

Төгссөн он,
сар

Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил,
гэрчилгээ, дипломын дугаар

22.Мэргэшлийн бэлтгэл /курс, дамжаа, бусад/

Хаана ямар байгууллагад

Эхэлсэн, дууссан
он сар өдөр

Хугацаа

Ямар чиглэлээр

Үнэмлэх, гэрчилгээ
олгосон он сар
өдөр

23.Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал /Туршлагын талаарх мэдээлэл/
Ажилласан газар, түүний хэлтэс, алба

Албан тушаал

Ажилд орсон
он, сар

Ажлаас гарсан
он, сар

24.Улсад ажилласан нийт жил___________25. Үүнээс хэвийн бус /хүнд/ нөхцөлд ажилласан
жил___________
26. Алба

а. Техник

б. Ашиглалт

в. Санхүү

г. Хүний нөөц

д.Дотоод хяналт

27.Шагнал /Төрийн цол, одон, медаль, салбарын, байгууллагын/
Шагналын нэр

Ямар байгууллага

Юуны учир

Он, сар, өдөр

28.Сахилгын шийтгэл/эрх хасагдсан, ял эдэлсэн эсэх/
Ямар байгууллага

Юуны учир

Ямар шийтгэл

Он, сар, өдөр

29.Ажилтны тогтвор сууршилтай байдал/урд нь ажиллаж байсан бол бөглөх/
Ажлаас гарсан он, сар, өдөр

Ажилд буцаж орсон он, сар, өдөр

Шалтгаан

30.Эрдмийн зэрэг цол /Хэдэн онд ямар сэдвээр хамгаалсан/_______________________
31.Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин/+ /тэмдэглэх
Гадаад
Сонсож ойлгох
хэлний нэр дунд сайн онц

Ярих
дунд сайн

онц

Унших
дунд сайн

онц

Бичих
дунд
сайн

32. Гадаадад амьдарч байсан эсэх /аль улсад хэдэн жил/____________________________
33. Цэргийн алба хаасан эсэх/аль ангид хэдэн онд/_________________________________
34. Онцгой авьяас чадвар, сонирхол______________________________________________

Онц

35. Компьютерийн мэдлэг/түвшинг “+” гэж тэмдэглэнэ/
Эзэмшсэн оффисийн
тоног төхөөрөмж,
технологийн нэр
Интернетийн орчинд
ажиллах
Дотоод сүлжээ ашиглах
скайнер
Оффисийн принтер
тоног
хувилагч
төхөөрөмж Факс
ашиглах
камер,
аппарат
36. Амьжиргааны түвшин

дунд

Сайн

Онц

дунд

Түвшин
сайн Онц

а. Боломжийн б. Дунд в. Ядуу г. Нэн ядуу

37. Орон байрны эзэмшлийн хэлбэр
38. Орон байрны нөхцөл

Эзэмшсэн
програмын нэр

Түвшин

а. Хувийн

а. Орон сууц

б. Түрээсийн

б. Байшин

в. Гэр

в. Албаны г. Бусад
г. Бусад

39. Эрхлэх албан тушаал ____________________________

Дээрх мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталж /гарын үсэг/_________________
202... он___ сар___ өдөр

