
Ÿ Компани анкетыг �үлээн авснаар ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн �ариуцлага �үлээ�гүй.
Ÿ Анкетыг Крилл үсгээр гаргацтай, товч тодор�ой бичиж, үг товчло�гүй бай�ыг �үсэе.
Ÿ Цээж зургаа �авсарга� шаардлагатай ба анкетанд �авсаргасан материалыг буцааж олго�гүй.
Ÿ Мэдээллийг зөв�өн албан �эрэгцээнд ашиглана.

Сонир�ож буй албан тушаал:...................................................................................................................... 

Ургийн овог: ....................................................................................................................................................

Эцэг (э�)-ийн нэр: ..........................................................................................................................................

Өөрийн нэр:.....................................................................................................................................................

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

Төрсөн аймаг, �от.........................................сум, дүүрэг.............................................................................

Яс үндэс: .........................................                 �үйс :.........................................................................................

НЭГ.ЕРӨН�ИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

�ОЁР. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ (Зөв�өн �амт амьдарч байгаа �үмүүсийг бичнэ.)  

ГУРАВ. УРАГ ТӨРЛИЙН БАЙДАЛ  (Таны э�нэр/нө�өр/-ийн эцэг, э�, а�, дүү, өр� тусгаарлагдсан �үү�эд)  

ДӨРӨВ. БОЛОВСРОЛ   (Ерөн�ий болон И�, Дээд сургууль)  

 

Регистрийн �

�

�

И-мэйл �аяг:

Овог нэр

Овог нэр

�аана

�арилца� утас (гар)

Таны юу 
боло�

Таны юу 
боло�

Төгссөн 
сургууль

Төрсөн 
он

Төрсөн 
он

Элссэн 
он, сар

�аана ямар ажил �ийдэг (Албан газар, 
албан тушаал /сургууль/ тодор�ой бичнэ үү)

�аана ямар ажил �ийдэг (Албан газар, 
албан тушаал (сургууль) тодор�ой бичнэ үү)

Төгссөн 
он, сар

�олбоо 
бари� утас

�олбоо 
бари� утас

�олбоо 
бари� утас

Эзэмшсэн 
мэргэжил Зэрэг, цол

Оршин суугаа �аяг:

1

2

3

4

5

1

2

3



ТАВ. СУРГАЛТАД �АМРАГДСАН БАЙДАЛ

ЗУРГАА. ГАДААД �ЭЛНИЙ МЭДЛЭГ

Ямар чиглэл, сэдвээр

Гадаад  �эл

Сайн

Дунд

Муу

�аана ямар 
байгууллагад

MS 
Access

MS
Visto

MS
 Excel

MS
 Word

Ярьсныг ойлго�
Сайн Сайн Сайн СайнДунд Дунд Дунд ДундМуу Муу Муу Муу

Өөрөө яри� Уншиж ойлго� Бичиж орчуула�

�амрагдсан 
огноо

Adobe
Photo Shop

MS 
Office

Үргэлжилсэн 
�угацаагаа

MS
 PowerPoint

Үнэлгээ

Интернет 
Орчин

�ичээллэсэн жил

Таны сул тал

Зэрэг Цол, ШагналТөрөл

Таны давуу тал

Та �элний чиглэлээр ОУ-д �үлээн зөвшөөрөгдө� түвшин тогтоо� шалгалт өгсөн үү?

 Нэр: ............................   Он, Сар, Өдөр: ................................ 
 Авсан оноо:...............

ТиймҮгүй

ДОЛОО. КОМПЬЮТЕРИЙН МЭДЛЭГ  (Түвшинг + гэж тэмдэглэнэ)  

НАЙМ. АВЪЯАС  (Урлаг, Спортын авъяас, зэрэг, шагнал)  

НАЙМ. �УВЬ �ҮНИЙ ОНЦЛОГ  
Та давуу болон сул тал болон ирээдүйн зорилгоо бичнэ үү.  

Таны ойрын 5 жилийн зорилго:

�обби: 
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................



Шагнагдсан он

�ийж гүйцэтгэсэн 
ажил үүргүүд

Шагнал олгосон байгууллага

Албан тушаал Гарсан шалтгаанОн сар өдөр
Орсон Гарсан

Шагналын нэр

Байгууллагын нэр 
(Ү/а-ны чиглэл)

Нийгмийн даатгал төлж,  нийт ажилласан жил

�эрэв та удаан �угацаагаар ажил �ийгээгүй бол шалтгаанаа бичнэ үү.

ЕС. ГАВЬЯА ШАГНАЛ

АРАВ. АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

 

ТАНД БАЯРЛАЛАА

Өөрийн�өө талаар нэмж танилцуула� боломж

Таны цалингийн �үлээлт

Миний �амаатан садан, найз нө�өд “Ард Даатгал” �К-д ажилладаг боло�ыг мэдэгдэж байна.

Гарын үсэг .............................                    .............он ..............сар..............өдөр

Ял шийтгэл

ТиймҮгүй

Тийм бол ямар учраас гэдгээ тайлбарлана уу.          
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

 ЭРҮҮЛ МЭНД (Танд өвддөг өвчин зовиур, эрүүл мэндийн �увьд ан�аара� �үндрэл байгаа эсэ�)  
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

.......................................

  Та ажлын байрны талаар� мэдээллийг ямар э� сурвалжаас авсан бэ? 

.....................................................................................................................................................................................................................................

Би өөрийн анкетад дурдсан мэдээллүүдээ үнэн зөв боло�ыг баталж байгаа бөгөөд �эрэв буруу мэдээлэл өгсөн то�иолдолд энэ нь 
ирээдүйд байгуула� �өдөлмөрийн гэрээг цуцла� үндэслэл болно гэдгийг �үлээн зөвшөөрч байна.

Таны �эн боло�................................

 Албан тушаал.................................     Нэр...............................

Тийм 

Үгүй


