АЖИЛТНЫ БИЕИЙН БАЙЦААЛТ
Маягт № - 1
Цээж зураг

1. Овог: ______________________________ . Нэр: _______________________________

3х4

2. Эрэгтэй, эмэгтэй:____________________ . 3.Төрсөн: .............. он ........ сар ....... өдөр
4. Төрсөн (аймаг, хот, хуучнаар аль аймаг, хошуу, отог, сум, дүүрэг) :_______________________________
__________________________________________________________________________________________
5. Яс үндэс: ______________________________ . 6. Нийгмийн гарал:_____________________________
7. Иргэний үнэмлэхийн дугаар: ____________________ . 8. Регистрийн дугаар: ____________________
9. Утасны дугаар а)ажлын: _____________ , б) гэрийн: _____________ , в) үүрэн: _________________
10. Гэрийн хаяг:___________________ _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
11. Сургууль, курсэд суралцсан байдал (Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулна):
Хаана ямар сургууль, курсэд

Элссэн
он, сар

Төгссөн
он, сар

Эзэмшсэн боловсрол,
мэргэжил

12. Гадаадын ямар хэл, бичиг аль хэр мэдэх
Ямар хэл мэддэг

Маш сайн

Сайн

Дунд

Бага зэрэг

13. Эрдмийн зэрэг, цол (хаана, хэзээ, ямар сэдвээр хамгаалсан, хэзээ цол олгосон):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
14. Хөдөлмөр эрхэлсэн байдал (ажилд орсон үеэс одоо хүртэл хийж байгаа ажил сургуульд сурсан,
цэргийн алба хаасан, хувиараа аж ахуй эрхэлсэн зэргийг оруулж бичнэ):
Ямар байгууллагад ямар албан тушаалд ажилласан /албан
газрыг тэр үеийн нэрээр нь бичнэ/

Ажилд орсон он,
сар, өдөр

Ажлаас гарсан
он, сар, өдөр

15. Сонгуульт ажлын талаар (бүх шатны олон нийтийн байгууллагад сонгогдосныг бичнэ):
Ямар байгууллагад

Юугаар сонгогдсон

Сонгогдсон он,
сар

Хугацаа дууссан
он, сар, өдөр

16. Шагнал (Улсын алдар цол, одон, медаль, мөн гадаад орны шагнал зэрэг).
Шагнагдсан он

Ямар байгууллагаас

Шагналын нэр

17. Хуулийн байгууллагаас арга хэмжээ авагдсан бол хэзээ, юуны учир:
________________________________________________________________________________________
18. Гэр бүлийн байдал (зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ).
Таны юу болох

Хэний хэн

Төрсөн он

Төрсөн аймаг,
хот, сум

Одоо эрхэлж
байгаа ажил

19. Ураг төрлийн байдал (таны өөрийн болон эхнэр нөхрийн эцэг, эх, төрсөн ах, дүү нар)
Таны болон
эхнэр нөхрийн
юу болох

Хэний хэн

Төрсөн он

Төрсөн, аймаг,
хот, сум

Одоо эрхэлж буй
ажил

20. Сонирхож буй албан тушаал: _______________________________________________________________________
21. Таны хvсч буй цалин:______________________________________________________________________________
22. Ажилд орох боломжтой огноо: ______________________________________________________________________
23. Одоо эрхлэж буй ажил:_____________________________________________________________________________
24. Е-мэйл хаяг:______________________________________________________________________________________

........ оны......... сарын ........ өдөр

Дээрх мэдээллийг vнэн зөв бөглөсөн:

(Гарын vсэг)

