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ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ АНКЕТ

Гурав. БОЛОВСРОЛ, ЧАДВАР

3.1. Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол (Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ үү).

Хаана (Улс, хот, 
аймаг, сум) Сургуулийн нэр Элссэн он, 

сар, өдөр
Төгссөн он, 

сар, өдөр
Эзэмшсэн 
мэргэжил

Боловсролын түвшин / 
зэрэг, цол

Голч дүн / 
Дүн

3.2. Эрдмийн зэрэг, цол:

Хаана (Улс, хот, аймаг, сум) Сургуулийн нэр Он, сар, өдөр Эрдмийн  зэрэг, цолны 
нэр Хамгаалсан сэдэв

3.3. Мэргэшсэн эрхтэй эсэх:               Тийм                    Үгүй

Мэргэшсэн эрхийн нэр Цол, эрх олгосон байгууллага Эрх авсан он, сар, өдөр Эрхийн дуусах он, 
сар, өдөр Гэрчилгээний дугаар

3.4 Хамрагдаж байсан сургалт, дадлага:

Хаана (Улс, хот, 
аймаг, сум) Байгууллагын нэр Сэдэв, чиглэл Зэрэг, 

түвшин
Элссэн он, 
сар, өдөр

Төгссөн он, 
сар, өдөр

Үргэлжилсэн 
хугацаа

Сертификатын 
дугаар

3.5. Гадаад хэлний мэдлэг (Тохирох багананд тэмдэглэгээг “+” тэмдэгээр тавина уу).

Гадаад хэл Суралцсан
хугацаа

Түвшин Ярих Бичих Ярьсныг ойлгох Бичиж орчуулах

Анхан Дунд Дээд Анхан Дунд Дээд Анхан Дунд Дээд Анхан Дунд Дээд Анхан Дунд Дээд

  Та ямар нэгэн хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгсөн эсэх:  (TOFEL, IELTS, GMAT, HSK гэх мэт)                    Тийм                     Үгүй
   Нэр: _________________  оноо: _________________ огноо: ______________            
   Нэр: _________________  оноо: _________________ огноо: ______________

3.6. Компьютерийн мэдлэг (Тохирох багананд тэмдэглэгээг “+” тэмдэгээр тавина уу).

Программын нэр ба 
түвшин

Microsoft 
Word

Microsoft 
Excel

Microsoft 
Power 
Point

Microsoft 
Project Indesign Photo-

shop

Интернэтийн 
орчинд 

ажиллах

Бусад (нэмж бичих)

... ...

Анхан шатны түвшин

Хэрэглээний түвшин

Дээд түвшин



ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ АНКЕТ

Дөрөв. АЖИЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУРШЛАГА

4.1. Хөдөлмөрийн дэвтэр болон нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажсан ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийг бичнэ үү.

№ Байгууллагын нэр Байгууллагын үйл 
ажиллагааны чиглэл Албан тушаал

Он, сар, өдөр Байгууллагын 
удирдах албан 
тушаалтны нэр

Холбоо 
барих утасАжилд 

орсон
Ажлаас 
гарсан

1
Таны гаргаж байсан амжилтууд

Гаргасан зөрчил, дутагдал

Ажлаас гарсан шалтгаан

2
Таны гаргаж байсан амжилтууд

Гаргасан зөрчил, дутагдал

Ажлаас гарсан шалтгаан

3
Таны гаргаж байсан амжилтууд

Гаргасан зөрчил, дутагдал

Ажлаас гарсан шалтгаан

4
Таны гаргаж байсан амжилтууд

Гаргасан зөрчил, дутагдал

Ажлаас гарсан шалтгаан

5
Таны гаргаж байсан амжилтууд

Гаргасан зөрчил, дутагдал

Ажлаас гарсан шалтгаан

4.2. Нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажаагүй ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийг бичнэ үү (Хувиараа хөдөлмөр эрхлэлтийг оруулж бичнэ).

Байгууллагын нэр
Байгууллагын 

үйл ажиллагааны 
чиглэл

Албан тушаал
Он, сар, өдөр

Ажлаас гарсан 
шалтгаан

Байгууллагын 
удирдах албан 
тушаалтны нэр

Холбоо 
барих утасАжилд 

орсон
Ажлаас 
гарсан

4.3. Хэрэв Та удаан хугацаагаар ажил эрхлээгүй бол шалтгааныг бичнэ үү.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тав. АВЪЯАС, ЧАДВАР

5.1. Спорт, урлаг: (Та урлаг, спортын авъяастай бол бичнэ үү.)     Биеийн өндөр (см):  Биеийн жин (кг): 

Төрөл Хичээллэсэн 
жил Зэрэг, цол Зэрэг, цол авсан 

он, сар, өдөр Шагнал, амжилт

Спорт

Урлаг

5.2. Таны хобби: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________



ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ АНКЕТ

Зургаа. ШАГНАЛ, ШИЙТГЭЛ
  

6.1. Шагнал: (Төрийн болон салбарын, байгууллагын, улсын чанартай уралдаан тэмцээнээс авсан шагналуудыг бичнэ үү).

Шагналын нэр Хаанаас олгосон Хаана ажиллах хугацаанд 
шагнагдсан

Шагнагдсан он, 
сар, өдөр Тайлбар

6.2. Шийтгэл: (урьд өмнө ял шийтгэл, эсвэл ямар нэгэн сахилгын арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх)                          Тийм                     Үгүй

  Нэмэлт мэдээлэл:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Долоо. ТАНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

7.1. Таны ирээдүйн зорилго:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.2. Таны ойрын 5 жилийн төлөвлөгөө:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Найм. БУСАД

8.1. Таныг сайн тодорхойлох гурван хүний тухай мэдээлэл: (Хамаатан садан, найз нөхөд байж болохгүй).

Тодорхойлолт гаргах хүний овог, 
нэр Эрхэлдэг ажил Хаяг, утас Тайлбар

8.2. Таны хувийн зан чанар, төлөвшил:

Давуу тал Сул тал

8.3. Жолооны үнэмлэхтэй эсэх: _________________                     Ангилал: _________________                          Хэдэн жил машин барьж байгаа: ______________

8.4. Та өөрийн эрүүл мэндийн талаар бичнэ үү: _____________________________________________ Харшилтай эсэх:           Тийм               Үгүй
 
8.5. Өөрийнхөө талаар нэмж танилцуулах зүйлийг бичнэ үү.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.6. Тантай холбоо барих боломжгүй, яаралтай үед холбоо барих хүний нэр: ____________________________       Таны хэн болох: _______________________            
       
       Холбоо барих утас: ____________________

Дээрх мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн: _________________________________ овогтой  _________________________________

Гарын үсэг: ___________________________     Анкет бөглөсөн:   ______ он  ______ сар ______  өдөр 

БАЯРЛАЛАА. ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ!
...........................................................................................................................................................................................................................................

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХЭСЭГ:

№ Огноо Цаг Тэмдэглэл Дүгнэлт Тэмдэглэл хөтөлсөн 
ажилтны гарын үсэг

1

2

3

4

5


