МАЯГТ №1
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН АЖИЛТНЫ АНКЕТ
(Заавар 1: Энэхүү анкет нь таныг бүрэн илэрхийлэх, цаашид таны түүхийн талаарх лавлах болох тул
гаргацтай, тодорхой, үнэн зөв бөглөнө үү.)

Регистрийн дугаар
Нийгмийн даатгалын
дэвтрийн дугаар
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
(Заавар 2: 1.1-1.6 дахь асуултыг гаргацтай, тодорхой, үнэн зөв бөглөнө үү)

4х6

1.1. Эцэг / эх / -ийн нэр ..............................Өөрийн нэр: ...........................................
1.2. Хүйс ...........

1.3. Төрсөн .................. он ....... сар ....... өдөр

1.4. Төрсөн аймаг , хот .................................сум, дүүрэг.............................
газар ............................................. ургийн овог ...................................
1.5. Үндэс, угсаа ....................... 1.6. Нийгмийн гарал ..................................
(Заавар 3: 1.7-1.8 дахь хүснэгтийг гаргацтай, тодорхой, асуулгын дагуу үнэн зөв бөглөнө үү)

1. 7. Гэр бүлийн байдал /Зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ./
Таны
юу
болох

Гэр бүлийн гишүүдийн
/эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, үр
хүүхэд/-ийн овог нэр

Төрсөн
огноо

Төрсөн аймаг,
хот, сум,
дүүрэг

Эзэмшсэн
мэргэжил

Одоогийн
эрхэлж буй
ажил, албан
тушаал /оюутан,
сурагч/

1.8. Садан төрлийн байдал /Таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон таны
эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эхийг оруулна./
Одоогийн
Таны
Садан төрлийн хүмүүсийн
Төрсөн аймаг,
эрхэлж буй
Төрсөн
Эзэмшсэн
юу
эцэг /эх/ -ийн болон
хот, сум,
ажил, албан
он
мэргэжил
болох
өөрийнх нь нэр
дүүрэг
тушаал /оюутан,
сурагч/

(Заавар 4: 1.9-1.19 дахь асуултыг гаргацтай, тодорхой, асуулгын дагуу үнэн зөв бөглөнө үү)

1.9. Оршин суугаа хаяг .....................................аймаг, хот ..............................................сум, дүүрэг
гэрийн хаяг ....................................................................................................................................
(Шуурхай ажиллагааны үед ашиглах тул оршин суугаа хаяг, утасны дугаараа үнэн зөв, тодорхой бичнэ үү)

1.10. Утас:
А. Өөрийн утас:...................................
Б. Онцгой шаардлагатай үед холбогдох утас: ...................................
В. Онцгой шаардлагатай үед холбогдох утас: ...................................
1.11.Факс: .........................
1.12.Хувийн И-мэйл хаяг: ...............................
1.13.Албаны И-мэйл хаяг: ...............................

1.14. Гадаад пасспортын дугаар:...................

1.15. Жолооны үнэмлэхний дугаар:.................

1. 16.Артерын даралт: ..............................................

1.17. Биеийн өндөр: ............./см/

1.18. Биеийн жин: ................/кг/

1.19. Цусны бүлэг: ...........................
(Заавар 5: 1.20-1.23 дахь асуулгыг үнэн зөвөөр дугуйлна уу.)

1.20.Жолооны ангилал:............................................ 1.21. Ямар нэгэн харшилтай эсэх
I. В

II. С

III.D

А. Тийм

Б. Үгүй

IV.E
V. M
1.22.Одоогийн амьдарч буй орон сууцны нөхцөл: 1.23. Орон сууцны эзэмшлийн төрөл:
А.Хашаа, байшин
Б.Нийтийн орон сууц
В.Амьны орон сууц /House/
Г.Хашаа, гэр

А. Хувийн
Б. Түрээс
В. Эцэг, эхийн нэр дээр бүртгэлтэй
Г. Байгууллагын нэр дээр бүртгэлтэй
Д. Хамаатны хүний нэр дээр бүртгэлтэй

2. БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
(Заавар 6: 2.1-2.2 дахь хүснэгтийг гаргацтай, тодорхой, асуулгын дагуу үнэн зөв бөглөнө үү)

2.1. Боловсрол /ерөнхий, тусгай дунд, дээд боловсрол, дипломын, бакалаврын болон магистрийн
зэргийг оролцуулна/
Гэрчилгээ,
Эзэмшсэн боловсрол,
Элссэн он,
Төгссөн
дипломонд
мэргэжил, гэрчилгээ,
№
Сургуулийн нэр
сар
он, сар
бичигдсэн голч
дипломын дугаар
дүн

2.2. Зөвлөх, мэргэшсэн, эрдмийн цол, зэрэг:
№
Зэрэг
Хамгаалсан газар

Он, сар

Гэрчилгээ, дипломын дугаар

Боловсролын докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв: …………………………………………………..
Шинжлэх ухааны доктор хамгаалсан сэдэв: …………………………………………………………
3. МЭРГЭШЛИЙН БЭЛТГЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
(Заавар 7: 3.1 дэх хүснэгтийг гаргацтай, тодорхой, асуулгын дагуу үнэн зөв бөглөнө үү)

3.1. Мэргэшлийн бэлтгэл /Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх сургалтад
хамрагдсан байдлыг бичнэ./
Үнэмлэх,
Эхэлсэн
Хаана, ямар
Хугацаа
Ямар
гэрчилгээний
Мэргэжлийн
№
дууссан он,
байгууллагад
/хоног/
чиглэлээр
дугаар, олгосон
зэрэг
сар, өдөр
он, сар, өдөр

(Сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээ, сертифекатын хуулбарыг хавсаргах.)

4. УР ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
(Заавар 8: 4.1 дэх хүснэгтэд Та өөрийн гадаад хэлний мэдлэгийн түвшинг “+” гэж тэмдэглэнэ үү.)

4.1. Гадаад хэлний мэдлэг:
Гадаад хэлний
нэр

Сонсож ойлгох
Дунд

Сайн

Онц

Ярих
Дунд

Сайн

Унших
Онц

Дунд

Сайн

Бичих
Онц

Дунд

Сайн

Онц

(Заавар 9: 4.2 дахь хүснэгтэд Та өөрийн компъютерын болон оффисын тоног төхөөрөмж, технологи
эзэмшсэн байдлын түвшинг “+” гэж тэмдэглэнэ үү)

4.2. Компъютерын болон оффисын тоног төхөөрөмж, технологи эзэмшсэн байдал:
Эзэмшсэн
Түвшин
Эзэмшсэн оффисийн тоног, төхөөрөмж,

Түвшин

программ

дунд

сайн

онц

технологийн нэр
Интернетийн орчинд ажиллах
Дотоод сүлжээ ашиглах
Скайнер
Оффисийн
тоног Принтер
төхөөрөмж ашиглах Хувилагч
факс
бусад

дунд

сайн

онц

(Заавар 10: 4.3-5.5 дахь заалтуудын хүснэгтийг гаргацтай, тодорхой, асуулгын дагуу үнэн зөв бөглөнө үү)

4.3. Урьд нь шагнагдаж байсан шагнал: Байгууллагын хөдөлмөрийн аварга, салбарын тэргүүн,
цол тэмдэг, одон медаль гэх мэт шагналаар шагнуулж байсан эсэх:
№

Шагналын нэр

Ямар байгууллагад
ажиллаж байхдаа

Хэдэн онд

1.
2.
3
(Тэргүүний ажилтны гэрчилгээ болон урьд өмнө нь шагнуулж байсан шагналын гэрчилгээ, сертифекатыг
хуулбарлан хавсаргах.)

4.4 Авъяас чадвар:
№
Урлаг спортын авъяас

Хичээллэсэн жил

Зэрэг цолтой эсэх

Тайлбар

1.
2.
3.
4.5. Хувь хүний онцлог /Өөрийнхөө зан харилцааны хувьд товч, тодорхойлох/:
№

Бусад мэдээлэл

Утга

1.
2.
3.
5. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
№

1.
2.
3.
4.
5.

Ажилласан байгууллага,
газар, түүний хэлтэс, алба

Албан тушаал

Ажилд
орсон он,
сар, өдөр

Ажлаас
гарсан
он, сар, өдөр

Ажлаас
чөлөөлөгдсөн шалтгаан

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
5.1.Эрчим хүчний салбарт ажилласан хугацаа:................../жил, сар/
5.2. Хэвийн бус нөхцөлд ажилласан хугацаа: ..................../жил, сар/
(Эрчим хүчний салбар болон, хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байсан тохиолдолд тухайн эрчим хүчний салбарын
аж ахуйн нэгж, компанийн тусгай зөвшөөрөл, хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байсан талаарх тордорхойлолтыг
хавсаргана уу.)

5.3. Амгалан дулааны станц ТӨХК-нд ажилд орсноос хойш ажлын байр өөрчилж ажилласан
тухай:
Тус станцанд урьд өмнө нь ажиллаж байсан ажлын байр
№

Ажлын байрны нэр

Харъяалах нэгж

Ямар шалтгаанаар
ажлын байр
өөрчилсөн

Мэргэжлийн зэрэг

5.4. Мэргэжлийн зэрэг нэмэгдүүлсэн тухай:
№

Ажлын байрны нэр

Өмнөх
мэргэжлийн зэрэг

Нэмэгдүүлсэн
мэргэжлийн зэрэг

Мэргэжлийн зэрэг
нэмэгдүүлсэн огноо

5.5.Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас 1990-2000 оны хоорондох ажиллаагүй жилийг нөхөн
тооцуулсан тухай.
1. ........оны ......дугаар сараас ........оны ..........сар
2. ........оны ......дугаар сараас ........оны ..........сар
3. ........оны ......дугаар сараас ........оны ..........сар
4. ........оны ......дугаар сараас ........оны ..........сар
5. ........оны ......дугаар сараас ........оны ..........сар
6. ........оны ......дугаар сараас ........оны ..........сар
Нийт................жил..........сар нөхөн тооцуулсан.
(Нөхөн тооцуулсан бол НДД-ийн нөхөн тооцуулсан тухай тэмдэглэгээг хуулбарлан хавсаргана уу.)

Дээрх мэдээллийг үнэн зөв болохыг баталсан: .............................. /
(Гарын үсэг)

202..... он ....... сар ........ өдөр

/
(Нэр)

