
  
 МАЯГТ 1 

 
ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ 

 
 

[2022..................] 
  
 

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАРТ 

 
Танай [он, сар, өдөр]-ийн  шинжээч сонгон шалгаруулах зар/урилга болон өөрсдийн 

оролцох хүсэлтийн дагуу бид 

[..............................................................................................дүгнэлт гаргах ажилд / 

.................................. тоогоор үсгээр төгрөгөөр гүйцэтгэх саналыг үүгээр хүргүүлж байна. 

/төсвийн тооцооллыг хавсаргав./ 

Гэрээний хэлэлцээрийн үр дүнд өөрчлөлт оруулахаас бусад тохиолдолд энэхүү 

санал өөрчлөгдөхгүй. 

Ирсэн аливаа саналаас та татгалзах эрхтэй болохыг бид хүлээн зөвшөөрч байна.   

 

 

Хүндэтгэсэн 

 ШИНЖЭЭЧИЙН БАГИЙН АХЛАГЧ ..................................  /................................./ 

 

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:  

Албан тушаал, нэр:  

Хаяг: ................................................................ 

холбоо барих утас: .............................. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
МАЯГТ 2 

 
ОРОЛЦОГЧИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

3.1. Ерөнхий танилцуулга  

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

(Оролцогч хуулийн этгээд нь ерөнхий танилцуулгад холбогдох үйл ажиллагаа 
явуулах бүртгэлийн болон эрхийн гэрчилгээг хавсаргаж ирүүлнэ) 

 
3.2. Хуулийн этгээд/баг/хувь хүний чадварыг харуулж чадах сүүлийн 3 жилд үзүүлсэн 
ижил, төстэй үйлчилгээний мэдээлэл 

Доорх хүснэгтийн дагуу хуулийн этгээд нь дангаараа болон хамтарч албан 
ёсоор үзүүлсэн үйлчилгээ бүрийн тухай мэдээлнэ үү. Нотлох баримтыг хавсарган 
ирүүлэх  шаардлагатай.   

Гүйцэтгэсэн ажлын нэр: Улсын нэр:  

Байршил: Танай байгууллагаас ажилласан 
мэргэжилтэн (чиглэл):   

Захиалагчийн нэр:  Ажилтны тоо: 

Хаяг: Гүйцэтгэсэн ажлын хугацаа, хүн-сарын 
тоо: 

Эхэлсэн он сар өдөр: Дууссан он сар 
өдөр: 

Ажлын өртөг (сая төгрөгөөр) 
ойролцоогоор: 

Түншлэн ажилласан гүйцэтгэгчийн нэр (хэрэв 
байвал): 

Түншлэн ажилласан гүйцэтгэгчийн 
ажилтнуудын ажилласан сарын тоо: 

Голлох мэргэжилтэн: (Төслийн удирдагч/зохицуулагч, төслийн ахлагч)-ийн гүйцэтгэсэн 
ажил, үүргүүд: 

Төслийн талаарх товч танилцуулга: 

Төслийн хүрээнд танай ажилтны гүйцэтгэсэн үндсэн үйлчилгээний талаарх танилцуулга: 

 
Хуулийн этгээд/баг/хувь хүний нэр: ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МАЯГТ 3 

 
САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ НАМТАР(CV)-ЫН ЖИШИГ МАЯГТ 

Санал болгож буй албан тушаал:  _________ 

Байгууллагын нэр:   

Мэргэжилтний нэр:   

Мэргэжил:  ____________ 

Төрсөн он, сар, өдөр:   

Тухайн байгууллагад ажилласан жил: Иргэншил:__________  

Мэргэжлийн холбооны гишүүнчлэл:  

Хариуцах ажил:   

Ур чадварын: 

[Хариуцах ажлын чиглэлээр туршлагажсан, сургалтад хамрагдсан байдлыг товч 

харуулна. Өмнө гүйцэтгэж байсан ижил төрлийн үйлчилгээнд хариуцаж байсан ажил, 

хугацаа, байршлыг зааж харуулах. Эдгээр мэдээллийг хагас хуудсанд багтааж бичнэ.] 

_________  

Боловсрол: 

[Мэргэжилтний их, дээд сургууль, коллеж болон бусад эзэмшсэн мэргэжлийн 

боловсролын байдал, сургуулийн нэрс, оролцсон/дүүргэсэн хугацаа болон хамгаалсан 

эрдмийн зэргийн хамт нэгтгэж харуулах. Эдгээр мэдээллийг хуудасны дөрөвний нэгт 

багтааж бичнэ. 

 Мөн нотлох баримтыг материалд хавсарган ирүүлэх шаардлагатай ] 

Ажилласан туршлага: 

[Өнөөгийн байдлаас эхлэн эсрэг дарааллаар ажилласан туршлагыг бич. Сургууль 

төгссөнөөс хойш ажилласан бүх албан тушаалын нэр, ажил эрхэлсэн хугацаа, ажил 

олгогч байгууллага, байршил зэргийг бичнэ. Сүүлийн 10 жилийн туршлагын хувьд 

гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээ болон шаардлагатай бол харилцагчийн тодорхойлолтыг 

хавсаргана. Эдгээр мэдээллийг бичгийн 2 хуудсанд багтаан бичнэ.]  

 _______ 

Хэлний мэдлэг: 

[Эзэмшсэн хэлний мэдлэгийн түвшнийг ярих, унших, бичих тус бүрд онц, сайн, дунд 

эсхүл муу гэж тодорхойлно.] 

  

Батламж: 

Дээрх мэдээлэл нь миний мэдлэг, чадвар, туршлагыг үнэн зөв харуулсан болохыг үүгээр 

баталж байна. 

Мэргэжилтний овог, нэр, гарын үсэг: ________________________________ Огноо:_______ 

Эрх бүхий этгээдийн овог, нэр, гарын үсэг: ___________________________ Огноо:_______ 



МАЯГТ 4 
 

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХЭД ШААРДАГДАХ АЖЛЫН БАЙР,  

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 

 

№  Нэр  Хаяг, байршил  Хүчин чадал  

1 Ажлын байр   

2 Тоног төхөөрөмж 

  

  

 

 
МАЯГТ 5 

 

БАГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН БОЛОН АЖЛЫН ХУВААРИЛАЛТ 

 

№ Нэр Албан тушаал Хариуцах ажил 

    

    

    

    

    

 

 
 

МАЯГТ 6 
 
 

АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН АРГАЧЛАЛЫН ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА 

 

• Ажлын хөтөлбөрийг дэлгэрэнгүй байдлаар хүснэгтээр гаргаж ирүүлнэ.  

• Ажил гүйцэтгэх аргачлалыг дэлгэрэнгүй гаргаж баталгаажуулан  ирүүлнэ.  

 

     


