Маягт ¹1
……………………………………………
………. …. цагдаагийн газар, хэлтэст

4х6

Цагдаагийн байгууллагад ажиллах, суралцах хүсэлт
гаргасан иргэний өргөдлийн маягт
Маягтыг өөрийн гараар хар буюу хар хөх өнгийн бэхээр гаргацтай бичнэ.
Мөн Тийм, үгүй гэсэн асуултад
 гэсэн тэмдэглэгээ хийнэ үү..
Ургийн овог …………………………………….
Нэр: …………………………………
Эцэг / эх/-ийн нэр ……………………………
Нас. Төрсөн он, сар, өдөр:
Төрсөн газар: ……………………………….
………………………………………………..
Одоо оршин суугаа хаяг, гэрийн утас, гар
Шуудангийн хаяг
утас……………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
Э-шуудан
…………………………………………………
………………………………………………….
Та урьд өмнө нь өөр нэртэй байсан уу?
Тийм бол хэзээ, ямар шалтгаанаар
 Тийм
сольсоноо бичнэ үү………………………...
 Үгүй
…………………………………………………
Таныг найз нөхөд, ойр дотны хүмүүсээс
товчилж дууддаг нэр бий эсэх
Тийм бол хэн гэж дууддагыг бичнэ үү……
 Тийм
……………………………………………………
 Үгүй
Одоогийн эрхэлж буй ажил, албан
Одоогийн ажил олгогчийн нэр, хаяг, утас
тушаал,хаяг, ажлын утас
…………………………………………………… ………………………………………………………
…………………………………………………… ………………………………………………………
Жолооны эрхтэй эсэх
Жолооны үнэмлэхний дугаар
 Тийм
…………………………….
 Үгүй
Цагдаагийн байгууллагад таны ах дүү, төрөл садан, найз, нөхөд ажилладаг эсэх?
 Тийм
 Үгүй
/Хэрэв тийм бол таны хэн болох, түүний нэр, албан тушаалыг бичнэ үү/
1 .............................................................. …………………………………………………………..
2 .............................................................. …………………………………………………………..
3 .............................................................. …………………………………………………………..
Та урьд ажиллаж байсан ажлаасаа халагдаж, чөлөөлөгдөж байсан уу?
 Тийм
 Үгүй
Хэрэв тийм бол товч тайлбарлана уу. / Аль байгууллагаас хэзээ, ямар шалтгаанаар /
…………………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Та урьд нь төрийн байгууллагад ажиллах хүсэлт гаргаж байсан уу?
 Тийм
 Үгүй
Хэрэв тийм бол аль байгууллагад хэзээ хүсэлт гаргасан ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Ажилд орохыг хүсэгч нь , ёс суртахуун, зан чанарын хувьд шудрага, зарчимч байх
шаардлагатай. Та доорх асуултуудад үнэн зөв хариулах ёстой. Таны хариулт худал байвал
өргөдөл татгалзах үндэслэл болно.
1. Та захиргааны зөрчил гаргаж байсан уу?
 Тийм
 Үгүй
2. Та гэмт хэрэгт холбогдож байсан уу?
 Тийм
 Үгүй
3. Хариуцагч, нэхэмжпэгч, гэрч, яллагдагчаар эрүүгийн шүүх хуралд
дуудагдаж байсан эсэх
 Тийм
 Үгүй
4. Иргэний болон захиргааны шүүхэд дуудагдаж байсан эсэх.
 Тийм
 Үгүй
5. Хуулийн байгууллагаас ямар нэгэн арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх
 Тийм
 Үгүй
6. Одоогийн байдлаар шүүхийн өмнө очих ямар нэгэн асуудал байгаа эсэх
 Тийм
 Үгүй
7. Ирээдүйд шүүхийн өмнө очих шалтгаан байгаа эсэх.
 Тийм
 Үгүй
8. Цэрэг, цагдаагийн байгууллагаас сахилгын шийтгэл, арга хэмжээ хүлээж байсан эсэх
 Тийм
 Үгүй
9. Та бизнес эрхэлж байсан эсэх
 Тийм
 Үгүй
10. Та ар гэрийн гачигдал, санхүүгийн хүнд байдалд орж байсан уу?
 Тийм
 Үгүй
11. Аливаа хүчирхийлэлд өртөж байсан эсэх
 Тийм
 Үгүй
Хэрэв тийм гэж хариулсан бол болсон үйл явдлын он,сар, өдөр, шалтгаан,
нөхцлийг товч тайлбарлана уу....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….

Хөндлөнгөөс баталгаа гаргагч / одоогийн ажил олгогч, урьд ажил олгож байсан удирдлага/аас өргөдөл гаргагчийн талаар тодорхойлолт гаргуулан хавсаргана./
1. Овог, нэр
Одоогийн оршин сууж байгаа хаяг
Эрхэлж байгаа ажил
Утас: ажил
гэр
гар утас
ЭРҮҮЛ МЭНД
1. Биеийн өндөр

2. Овог, нэр
Одоогийн оршин сууж байгаа хаяг
Эрхэлж байгаа ажил
Утас: ажил
гэр
гар утас






165-170 см
170-175 см
175-180 см
180-аас дээш






60-65 кг
65-70 кг
70-80 кг
80 кг-аас дээш

2. Биеийн жин

3. Өргөдөл гаргагч нь өөрийн эрүүл мэндийн байдал, гэмтэл, бэртэл, сонсгол, хараа,
өвчлөлийн талаар бичнэ. Тусдаа хуудас шаардлагатай бол хавсаргана уу.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Хувиараа эмчлүүлж байсан газрын утас, хаяг, эмчлүүлж байсан хугацааны талаар бичнэ
үү.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5.Эрүүл мэндийн байдлаас шалтгаалан сэтгэл зүйн дарамтад орж байсан уу.
 Тийм
 Үгүй
Хэрэв тийм бол тайлбарлана уу.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
1. Цагдаагийн байгууллагад томилогдсон газар тогтвор суурьшилтай ажиллах болно.
 Тийм
 Үгүй
2. Би худал хуурмаг мэдүүлэг өгвөл миний өргөдөл татгалзах болно гэдгийг
ойлгож байна.
Өргөдөлөө үнэн, зөв бөглөснөө баталгаажуулж гарын үсгээ зурна уу.
Өргөдөл гаргагчийн гарын үсэг...................................................... огноо ...................
Баталгаа гаргагчийн гарын үсэг...................................................... огноо ...................
Баталгаа гаргагчийн овог, нэр, гарын үсэг…………………………………………………

Маягт ¹ 2

ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛЭЭ ЧӨЛӨӨТЭЙ ӨГӨХ БАТАЛГАА
…………………………………………оршин
суух
…………………………..
овогтой………………….би Цагдаагийн байгууллагад орж ажиллах, суралцах хүсэлт гаргаж
байна.

Цагдаагийн байгууллагад орж ажиллахад миний талаар ойр дотныхон болон таньж
мэдэх хүнээс доорхи мэдээллийг цуглуулахыг би зөвшөөрч байна. Үүнд:
1. Миний өргөдлийн дагуу Цагдаагийн байгууллагад орж ажиллах боломжтой эсэхийг
шалгах.
2. Цагдаагийн байгууллагын боловсон хүчний зааврын дагуу судлах.
3. Шаардлагатай мэдээллийг цэрэг, цагдаагийн болон бусад байгууллага, албан
тушаалтан, олон нийтийн байгууллага, иргэдтэй уулзаж цуглуулах.
Хувь хүний нууцийн тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу миний тухай ерөнхий
мэдээлэл цуглуулна гэдгийг ойлгож байна.
Миний хувийн мэдээлэлд Цагдаагийн байгууллагын хүсэлтээр надаар дамжуулан
хандаж болох ба үйлчилгээний хөлсийг төлөхөд татгалзахгүй зүйлгүй гэдгээ баталж байна.
Цагдаагийн байгууллагад ажиллах хүсэлт гаргасан өргөдөл, ярилцлагад өгсөн
мэдээлэл худал байвал миний өргөдөлд дурьдсан хүсэлтээс Цагдаагийн байгууллага
татгалзаж болно гэдгийг зөвшөөрч байна.
Баталгаа гаргагчийн овог, нэр…………………………………
гарын үсэг ...........................................................................
Оршин суугаа хаяг…………………………..
Утас…………………………………
Емайл хаяг………………………..
Огноо……………………………

...............................ОВОГТОЙ............................... НАЙЗ НӨХДИЙН СУДАЛГАА
2021 оны …... сарын ...... өдөр
Д/д

Овог, эцэг, эхийн нэр

Улаанбаатар хот
Таны юу
болох

Эрхэлж байгаа албан
тушаал

Холбогдох утасны
дугаар

1

2

3

4

5

БҮРТГЭЛ ХИЙСЭН: ............................................/

/

..............................ОВОГТОЙ............................... ХАМААТАН САДНЫ СУДАЛГАА
2021 оны …... сарын ...... өдөр
Д/д

Овог, эцэг, эхийн нэр

Таны юу
болох

Улаанбаатар хот
Эрхэлж байгаа албан
тушаал

БҮРТГЭЛ ХИЙСЭН: ............................................/

Холбогдох утасны
дугаар

/

