
Хүйс:

*Хувийн намтараа хавсаргана уу.

Бүтээмжийн мэргэжилтний анкет 

 Бүх талбарыг бөглөнө үү, хэсэгт хамааралгүй тохиолдолд "N.A." гэж 
бичнэ үү. Бүх дагалдах бичиг баримт, анкетны 50,000 төгрөгийн 
хураамжыг анкеттай хамт ирүүлнэ. Бүрэн бус анкетыг хүлээн 
авахгүй. 

Хэрэв танд лавлах зүйл байвал дараах дугаарт холбоо барина уу: 
7000-0298

Боловсролын байгууллагын 
нэр Боловсролын түвшин

Боловсролын чадвар (Хамгийн сүүлийн мэргэжлийг ЭХЭЛЖ жагсаах)
Хугацаа( YYY  

Хэзээнээс

ХУВИЙН ХЭСЭГ
Овог нэр:
Харьяалал:

Паспортын дугаар.: Төрсөн онсар,өдөр:

 * Паспортны хэмжээтэй, ард нь нэрээ бичсэн зургийг хамгийн сүүлд хавсаргана уу. Диж  
хуулбарыг хүлээн авах боломжтой.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ (Хамгийн сүүлийн ажил эрхлэлтийг ЭХЭЛЖ жагсаа

Хаяг:

Төрсөн газар:

Гар утасны дугаар:

И-мэйл хаяг:

Компанийн нэр Албан тушаал

Гэрийн утасны 
дугаар:
Ажлын утасны 
дугаар:

Хугацаа( YYY  
Хэзээнээс

МБТ-Баталгаажуулалт  
Өргөдөл гаргагчийн ла



* Гэрчилгээний хуулбарыг өргөдөлдөө хавсаргана уу.

Гэрчилгээний хуулбарыг өргөдөлдөө хавсаргана уу.

Мэргэжлийн гэрчилгээ

Хэзээнээс

Ажилчдын саналы  

Баг бүрдүүлэх

Инноваци, бүтээлч 
дугуйлан
Хөдөлмөрийн 
менежментийн 
харилцаа

5С

Байгууллагын цаг үеийн 
судалгаа

2.    Өргөдөл гаргагч нь бүтээмжийг сайжруулах үндсэн ба төвлөрсөн шийдлийн ангилла     
бүтээмжийн шийдлийн талаар мэдлэг, ойлголттой байх ёстой.

1.    Өргөдөл гаргагч нь бүтээмжийг оношлох аргын талаар мэдлэг, туршлагатай ба  
Бүтээмжийн туршлага (Шаардлагатай хэсгээ бөглөнө үү)

Хүчинтэй хугацаа (  
Гэрчилгээ

 Байгууллагын нэр/ 
баталгаажуулалтын 
байгууллага

Хамрагдсан 
он

Аялал жуучлал

Хөдөө аж ахуй-хүнс

Салбарын туршлага ( Шаардлагатай хэсгээ бөглөнө үү )

Машин тоног төхөМэргэжлийн үйлчилгээ

Цахилгаан, цахил  

Жижиглэнгийн ху   
хүнс, ундаа

Дижитал бүтээмж

Хими

Хувийн эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ

БҮТЭЭМЖ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АНХАН ШАТНЫ АСУУДЛУУД

БҮТЭЭМЖИЙН ДИАГНОЗ
Бизнес 
төгөлдөршлийн Бүтээмжийн хэмжилт Санхүүгийн анали

Аж үйлдвэрийн инженер

БҮТЭЭМЖ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТӨВЛӨРСӨН АСУУДЛУУД



Даалг
аврын 
үргэл
жлэх 
хугаца

Багийн 
бүрэлдэхүүн

Багаа
р 
ажилл
асан 
хугац

Ажлын байрны су

Чанарын нэгдсэн 

Нийлүүлэлтийн 
сүлжээний менежмент

Стратегийн 
удирдлага

Брэндинг

Хүний нөөцийн 
менежмент

Мэдлэгийн 
менежмент

Ухаалаг үйлдвэрлэл

БҮТЭЭМЖИЙН ТӨСЛИЙН ЦАГ
Тэмдэглэл: Та ойрын 12 сарын хугацаанд бүтээмжийн шийдэл бүхий төслүүдэд дор х    

зарцуулсан байх ёстой.

Үүрэг роль

Өргөдөл гаргагчийн үйлчилгээ (Шаардлагатай хэсгээ бөглөнө үү))

Статистикийн хяналт

Шугаман удирдлага

Бизнесийн 
төгөлдөршил
Нийт бүтээмжийн 
засвар үйлчилгээ

ISO 22000 Материалын урсгал 
зардлын тооцоо

Төрийн байгууллагын 
бүтээмж
Бизнесийн үйл явцын 
дахин инженерчлэл

6 сигма

Судалгаа 

Сурталчилгаа

Зөвлөгөө

Сургалт

Тэнцвэржүүлсэн  
үнэлгээний хуудас
ISO 9000

Юмсын интернет

ISO 14000 ISO 45000

Триз

Дижитал хувьсгал

Хэрэглэгчийн сэт  

Бенчмаркинг

Мэдээллийн шинж

Шийдвэр гаргах 

Ногоон бүтээмж

Өөрчлөлтийн 
менежмент

Холбоо барих хүн / 
Утас / имэйл

Харилцагч 
байгууллага / 
даалгаврын нэр



Би үүнийг тунхаглаж байна: 

1. Бүтээмжийн ахлах мэргэжилтний баталгаажуулалтанд өгсөн мэдээлэл болон да  
мэдээллийн баримт бичиг нь миний мэдлэгийн хэрээр үнэн зөв бөгөөд би бодит ба  
нуугаагүй / гажуудуулаагүй болно.
2. Би дампууралд орсон хүн биш бөгөөд би хэзээ ч хуулийн аль нэг шүүхэд яллагда   
дагуух зүйл заалтаар ямар нэг ял шийтгүүлж байгаагүй  болно.

3. Би одоогоор болон сүүлийн 3 жил менежментийн зөвлөх үйлчилгээний хүргээнд  
шүүхэд дуудагдаж байгаагүй болно.

4. Би одоогоор болон сүүлийн 3 жил төслийн талаар харилцагчаас гомдол авч бай  

5. Би одоогоор эсвэл сүүлийн 3 жилийн хугацаанд аливаа мэргэжлийн холбоондса    
зүйн талааршийтгүүлж байгаагүй болно.

Нэмэлт мэдээлэл (хэрэв байгаа бол):

Тэмдэглэл: Нягтлан шалгахын үүднээс ярилцлагын үед төслийн бодит баримт бичгүүд   
тайлан, слайд гэх мэт) авч ирнэ үү.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН ТУНХАГЛАЛ

Өөрийн зарцуулсан 
хугацаа:

  Төслийн төрөл:       ☐ Зөвлөх         ☐ Сургалт           ☐ Судалгаа           ☐Сурталчилгаа

Хамгийн том тулгамдсан асуудлууд Асуудлын шийдэл Хэрэглэгчид нөлөөлсөн 

Албан тушаал:

Утасны дугаар :

Багаар зарцуулсан 
хугацаа:

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН БҮТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ 

И-мэйл хаяг:

Багийн бүрэлдэхүүн:

Төсөл дэх үүрэг роль:

Харилцагч байгууллага:

Төслийн нэр:

Төслийн хугацаа:

Холбогдох хүн:

Нийт төслийн цаг (хамгийн багадаа 200 цаг)



Дээрх баримт бичгүүдийг анкет болн гарын үсэг бүхий хуулбар, төлбөрийн баримтын ха   
Info@mpo-org.mn хаягруу и-мэйлээр илгээнэ үү. Эсвэл та өргөдлийн бүх баримт бичгий   
хэлбэрээр хүргүүлж болно.

• Өргөдөл  болон үнэлгээний төлбөр болох 50,000 төгрөг төлсөн баримт
• Сүүлийн үеийн  паспортын хэмжээтэй гэрэл зураг (дижитал хуулбарыг авах боломжто
• Бөглөгдсөн, Гарын үсэг зурсанөргөдлийн маягт

Паспортын дугаар.: Огноо:

Өргөдөл гаргах баримт бичгийг тушаах үеийн хяналтын хуудас:

•   МБТ/АББ эсвэл түүнтэй адилтгах бүтээмжийн сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээ
•   Шалгалтын дүнгийн хуудас эсвэл түүнтэй адилтгах хуудас
•    Намтарын хуулбар
•    Боловсролын хуулбар эсвэл эрдэм шинжилгээний гэрчилгээ
•    Мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
•    Сүүлийн 24 сарын хугацаанд хэрэгжүүлсэн төслүүдийн харилцагчдын бичсэн эерэг 3 
тодорхойлолтын эх хувь. (Сканнердсан хуулбарыг и-мэйлээр илгээж болно. Эх хувийг я  
хийх үед хүлээлгэн өгнө.)

6. Засгийн газрын ямар нэгэн хөтөлбөрөөс эрхээ хасуулж байгаагүй бөгөөд  МБТ-
баталгаажуулалтын байгууллага нь өргөдөл гаргагчийн нэхэмжлэлийг холбогдох та  
(жишээлбэл, засгийн газрын агентлагууд, холбоод, үйлчлүүлэгчтэй холбоо тогтоох   
тодруулах эрхтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. МБТ-баталгаажуулалтын байгууллага  нь анкет дахь миний хувийн/бизнесийн мэ  
авч, цуглуулж, хадгалж болох ба тус байгууллагатай хамааралтай материал, мэдээ   
(утсаар, мэдэгдэл, имайл эсвэл шуудангаар) хүргэх зорилгоор ашиглаж болно гэдг   
байна.

Бүртгэгдсэн бүтээмжийн мэргэжилтний гэрчилгээ авсны дараа::
8. Би МБТ-баталгаажуулалтын байгууллагын  мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг дагаж м   
хэрэв мэргэжлийн ёс зүйн тухай хуульд заасан нөхцлийг зөрчвөл МБТ-баталгаажуу  
байгууллагын сахилгын шийтгэл хүлээх болно.

9. Баталгаажуулалтын шаардлагыг үргэлжлүүлэн биелүүлэх чадварт нөлөөлж бол  
асуудлаар би МБТ-баталгаажуулалтын байгууллагад цаг алдалгүй мэдэгдэх болно

Шаардлагатай тохиолдолд бөглөнө:
10. Хэрэв танд МБТ-баталгаажуулалтын байгууллагын баталгаажсан бүтээмжийн 
гмэргэжилтэнболох тусгай хүсэлт байгаа бол дараахь байдлаар (шалтгаантай) дэл  
мэдээлнэ үү. Үгүй бол “Н.А.” гэж зааж өгнө үү. 

Гарын үсэг:Өргөдөл гаргагчийн нэр:
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