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                 АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ 

                                               

         

 

Санамж:    1.     Компани анкетыг хүлээн авсанаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг,хариуцлага хүлээхгүй. 
2.  Анкетыг зөвхөн өөрийн биеэр үнэн зөв бөглөх бөгөөд бүх асуултанд товч тодорхой хариулж,үг товчлохгүй байхыг 

хүсье. 
3. Анкетанд бүрдүүлэх материалын жагсаалтанд орсон бичиг баримтыг заавал хавсаргах шаардлагатай. 
4. Анкетанд хавсаргасан материалуудыг буцааж өгөх боломжгүй болно. 

 
 Таны сонирхож буй албан тушаал______________________________ 
Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ______________________________ 

Нэг.ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ 
1.1. Овог:___________________________ Нэр:______________________________________ 
1.2. Нас :_________    1.3. Хүйс: эр / эм (зур)      1.4.Яс үндэс__________________________ 
1.5.Төрсөн:_________он_________сар_________өдөр 
1.6.Төрсөн аймаг,хот:__________________ сум _____________________________________ 
1.7.Нийгмийн гарал:__________________ 
1.8.Одоогийн захиргаа:__________________________________________________________ 
1.9.Регистрийн дугаар:________________________1.10.Иргэний үнэмлэхний дугаар:______________________________ 
1.11.НД-ын дэвтэрийн дугаар:___________________1.12.ЭМД-ын дэвтэрийн дугаар:_______________________________ 
1.13.Оршин суугаа гэрийн хаяг : ___________________________________________________________________________ 
1.14.Оршин суугаа хаяг аль болохыг тэмдэглэнэ үү:       өөрийнх                эцэг эх, хамаатан садангийнх         түрээс            бусад 

1.15.И-мэйл хаяг:__________________________1.16. Шуудангийн хаяг:___________________________________________ 
1.17.Холбоо барих утас: гэр:________________гар:________________ажил:________________бусад:__________________ 
 

Хоёр . БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭШЛИЙН БАЙДАЛ 
 
2.1.  БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ ЦОЛ:  / чагтлан тэмдэглэнэ үү/ 

Бүрэн бус дунд       Бүрэн дунд       Тусгай дунд        Бакалавр       Магистр        Магистраас дээш         Бусад 
  

2.2. БОЛОВСРОЛ /ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/ 

Сургуулийн нэр Хаана Элссэн 
огноо 

Төгссөн 
огноо Мэргэжил Мэргэшил Голч 

дүн 
Диплом,үнэмлэ

хний № 
        

        

        

        

 
 
2.3. МЭРГЭШИЛ БЭЛТГЭЛ /гадаад болон дотоод ажил,мэргэжлээрээ дадлагажиж,мэргэшсэн байдлыг бичнэ/ 

Хаана ямар байгууллагад Орсон огноо Хэд 
хоног Ямар чиглэлээр Үнэмлэх,сертификадын 

№ 
     

 
 

    

     

2.4.ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГИЙН ТҮВШИН / түвшинг + гэж тэмдэглэнэ/ 

Гадаад 
хэл 

Үзсэн 
хугаца

а 

Ярих Бичих Орчуулах Ярьсныг ойлгох Аман Бичгийн 
Сайн Дунд  Муу Сайн Дунд  Муу Сайн Дунд  Муу Сайн Дунд  Муу Сайн Дунд  Муу 

Англи                  

Орос                 
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2.5. КОМПЬЮТЕР ДЭЭР АЖИЛЛАСАН ЧАДВАР /түвшинг + гэж тэмдэглэнэ/ 

Компьютерийн 
программын нэр 

Microsoft 
Word 

Microsoft 
Excel 

Microsoft 
Powerpoin

t 
 

Microsoft 
Access 

 

Page 
Maker 

Photo 
shop 

Corel 
Draw 

Санхүүгийн 
программ 

 

Анхан шатны          

Хэрэглээний түвшинд          

Бүрэн эзэмшсэн          
Огт хэрэглэж байгаагүй          
  

 
Гурав. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ 

3.1. Одоо хаана ямар ажил эрхэлдэг вэ? ____________________________________________________________________ 
 
3.2.ТАНЫ АЖЛЫН ТУРШЛАГА /Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхэлж бөглөнө үү./  

Байгууллагын нэр 
Үйл 

ажиллагааны 
чиглэл 

Ажилд 
орсон 
он.сар 

Ажлаас 
гарсан 
он.сар 

Цалингийн 
хэмжээ 

Албан 
тушаал 

Ажил 
үүргийн 
хуваарь 

Ажлаас 
гарсан 

шалтгаан 
        

        

        

3.3. ТАНЫ АЖИЛ МЭРГЭЖИЛ,ТУРШЛАГА,УР ЧАДВАРЫН ТАЛААРХИ ТОДОРХОЙЛОЛТЫГ ӨГЧ ЧАДАХ  
ГУРВАН ХҮНИЙ ТАЛААР МЭДЭЭЛЛИЙГ ӨГНӨ ҮҮ. 

Байгууллагын нэр Тодорхойлолт 
гаргах хүний нэр Албан тушаал Таныг хэдийнээс 

мэдэх Утас И-мэйл 

      

      

      
 
3.4. Та ажил мэргэжлийнхээ хувьд юуг сайн мэддэг вэ? _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________                 

 

  
3.5. Мэргэшилтэй холбоотой бусад чадварууд:  ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________  
  
3.6. Хэрэв та удаан хугацаагаар ажил эрхлээгүй бол шалтгаанаа бичнэ үү:_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
3.7. Та үндсэн мэргэжлээсээ гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой байна вэ?  

1. ______________________________________________         3. __________________________________________________ 

3.8. Таны ажилд орох боломжтой хугацаа:______________________тайлбар:_______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

3.9. Тогтвор суурьшилтай ажиллах хугацаа:  / чагтлан тэмдэглэнэ үү / 

     1 жил хүртэл                  1 – 3 жил                                  3 – 5 жил       5 – аас дээш 

ДӨРӨВ. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ 

4.1. ГЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ / чагтлан тэмдэглэнэ үү /       Гэрлэсэн          Гэрлээгүй              Салсан 

4.2. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ :  Ам бүлийн тоо ____________ / зөвхөн хамт амьдарч буй хүмүүсийг бичнэ үү / 
Таны юу 

болох Овог, нэр Нас Хүйс Хаана ажилладаг Албан тушаал, 
утасны № Цалин 
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4.3. ТАНЫ ААВ, ЭЭЖ, БУСАД АХ ДҮҮ, ОЙР ДОТНЫН ХҮМҮҮСИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 
Таны юу 

болох Овог, нэр Нас Хүйс Хаана ажилладаг Албан тушаал, 
утасны № 

      

      

      

ТАВ. ХУВИЙН ЗАРИМ МЭДЭЭЛЭЛ 

5.1. ТАНЫ ДАВУУ БА СУЛ ТАЛУУД 
Таны давуу тал Таны сул тал 

  

 
5.2. УРЛАГ СПОРТЫН АВЪЯАС ЧАДВАР 

Ямар төрлөөр Шагналтай эсэх Хэзээ / хаана шагнагдсан / 
   

   

 
 
5.3. ОНЦГОЙ АВЪЯАС ЧАДВАР, СОНИРХОЛ /ХОББИ / ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
  

5.4. ГАВЪЯА ШАГНАЛ /ТӨРИЙН ОДОН МЕДАЛЬ, АЛДАР ЦОЛ, ӨРГӨМЖЛӨЛ ГЭХ МЭТ / 
Шагналын нэр Хэзээ Ямар байгууллагад ажиллаж байсан 

   

   

   

 
5.5. ЯЛ, ШИЙТГЭЛ / урьд өмнө ял шийтгэл эсвэл ямар нэгэн сахилгын арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх / 

Тийм   Үгүй  Тайлбар :____________________________________________________________  

5.6. Таны эрүүл мэндийн хувьд анхаарах зүйл байгаа эсэх : _____________________________________________________ 

5.7. Орон сууцны байдал : / чагтлан тэмдэглэнэ үү / 

       Улсын /хувьчлагдсан /       Албан байгууллага      Хувийн байшин, хашаа      Түрээсийн байр / хөлслөх /       Бусад 

5.8.          Та жолооны эрхтэй юу? Ангилал Хэдэн жил машин барьж байгаа вэ? 

 Тийм   Үгүй  В          С           D          E  

 

5.9. Та хувьдаа машинтай юу?  Тийм   Үгүй  Машиний марк :_________________________  

5.10. Таны найз нөхөд эсвэл хамаатан садан манай байгууллагад ажилладаг эсэх:           Тийм          Үгүй 

         Хэн : ______________________  Таны юу болох:_____________________ Аль газар нэгжид:_____________________  

5.11. Та өөрийнхөө талаар өөр нэмэлт мэдээлэл байвал өгнө үү ? _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________   

Дээрх өгсөн мэдээлэл бүгд үнэн зөв болно. 

Анкет бөглөсөн хүний гарын үсэг __________________ 

________оны  ____ сарын______-ны өдөр 
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