
“МОНГОЛЫН ҮНДЭСТНИЙ ЧӨЛӨӨЛӨХ ХӨДӨЛГӨӨН” ТББ 
 

 1-р хуудас  (Нийт 7 хуудастай) 
 

 

 

 ДЭМЖИГЧИЙН АНКЕТ 

       (Маягтыг өөрийн гараар, хөх цэнхэр өнгийн бэхээр бөглөнө) 

Монгол улсын иргэн бол: 

 

Регистрийн дугаар  

 

Гадаад улсын иргэн бол:  

 

Иргэний бүртгэлийн дугаар: ______________________________ 

 

 

1. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

Ургийн овог   __________________________________ 

Овог  _________________________________________ 

Нэр  __________________________________________ 

Нас  ______                   Төрсөн ___________он  ______ сар  ______ өдөр   

Төрсөн улс  __________________ аймаг, хот  __________________________сум, дүүрэг  

 ___________________________   төрсөн газар/хэддүгээр төрөх газар __________________ 

Үндэс угсаа  _________________________  Нийгмийн гарал  _________________________ 

Гэр бүлийн байдал  ______________________  Ам бүл __________ 

(Доорх хүснэгтэнд зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ) 

 

Таны юу болох 

 

Овог нэр 

 

Төрсөн он 

 

Төрсөн газар 

 

Эрхэлж буй ажил, сургууль 

     

     

     

     

 

 

          



“МОНГОЛЫН ҮНДЭСТНИЙ ЧӨЛӨӨЛӨХ ХӨДӨЛГӨӨН” ТББ 
 

 2-р хуудас  (Нийт 7 хуудастай) 
 

 

(Доорх хүснэгтэнд өөрийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүүг бичнэ) 

 

Таны юу болох 

 

Овог нэр 

 

Төрсөн он 

 

Төрсөн газар 

 

Эрхэлж буй ажил, сургууль 

     

     

     

     

     

 

Албан ёсны бүртгэлтэй хаяг:  ________________ улс ____________________ аймаг, хот 

гэрийн хаяг  __________________________________________________________________ 

Түр оршин суугаа хаяг:  ___________________ улс _______________________ аймаг, хот 

гэрийн хаяг  __________________________________________________________________ 

Гар утас  _________________________           Гэрийн утас  ___________________________ 

И-мэйл хаяг  _______________________________     Факс  ___________________________ 

Шуудангийн хаяг  _____________________________________________________________ 

Шаардлага гарвал холбоо барих хүний нэр ___________________ утас  ________________ 

Аль нэг улстөрийн намын гишүүн эсэх ____________________ Өмнө элсэж байсан бол 

ямар намд хэзээ элссэн/ гарсан___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Аль нэг ТББ, хөдөлгөөн, бүлгэмийн гишүүн эсэх______________ Өмнө элсэж байсан бол 

ямар байгууллагад хэзээнээс элссэн/ гарсан ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



“МОНГОЛЫН ҮНДЭСТНИЙ ЧӨЛӨӨЛӨХ ХӨДӨЛГӨӨН” ТББ 
 

 3-р хуудас  (Нийт 7 хуудастай) 
 

 

Шашин шүтлэг _____________________________ Хэрэв одоо аль нэг шашны бүлэг,  

сектийн цуглаанд очдог бол хэзээнээс эхэлсэн ба ямар цуглаанд очдог _________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

(Доорх хүснэгтэнд ерөнхий, тусгай дунд, дээд боловсрол, дипломын, бакалаврын болон 

магистрын зэргийг оролцуулан бичнэ) 

 

Сургуулийн нэр 

 

Хаана ямар улс, 
хотод 

 

Элссэн он, сар 

 

Төгссөн он, сар 

 

Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил, гэрчилгээ, дипломын 
дугаар 

     

     

     

     

     

     

 

 



“МОНГОЛЫН ҮНДЭСТНИЙ ЧӨЛӨӨЛӨХ ХӨДӨЛГӨӨН” ТББ 
 

 4-р хуудас  (Нийт 7 хуудастай) 
 

 

Докторын зэрэг, эрдмийн цол ____________________________________________________ 

Хамгаалсан газар  ______________________________________________________________  

Хамгаалсан он, сар___________________  

Диплом, гэрчилгээний дугаар  ____________________________ 

Сэдэв________________________________________________________________________ 

 

3. МЭРГЭШЛИЙН БЭЛТГЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

(Доорх хүснэгтэнд мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх сургалтанд 

хамрагдсан байдлыг бичнэ) 

 

Ямар байгууллагад 

 

Хаана ямар улс, хотод 

 

Эхэлсэн, дууссан он, сар 

Үргэлжилсэн хугацаа 
(хоногоор) 

 

Ямар чиглэлээр 

 

Үнэмлэх, 

гэрчилгээний дугаар 

     

     

     

     

     

     

 



“МОНГОЛЫН ҮНДЭСТНИЙ ЧӨЛӨӨЛӨХ ХӨДӨЛГӨӨН” ТББ 
 

 5-р хуудас  (Нийт 7 хуудастай) 
 

 

4. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ 

 

 

 

Ажилласан байгууллага, 
хэлтэс, алба 

 

 

Албан тушаал 

 

 

Ажилд орсон он, сар 
 

 

 

Ажлаас гарсан он, сар 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



“МОНГОЛЫН ҮНДЭСТНИЙ ЧӨЛӨӨЛӨХ ХӨДӨЛГӨӨН” ТББ 
 

 6-р хуудас  (Нийт 7 хуудастай) 
 

 

5. УР  ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

Доорх хүснэгтэнд гадаад хэлний мэдлэгийн түвшнээ “Сайн, Дунд, Тааруу” үнэлгээгээр 

үнэлж бөглөнө үү. 

 

Гадаад хэл 

 

Сонсож ойлгох 

 

Ярих 

 

Уншиж ойлгох 

 

Бичих 
 

       Орос     

       Англи     

     

     

     

 

Доорх хүснэгтэнд компьютерийн болон оффисийн тоног төхөөрөмж, технологи эзэмшсэн 

түвшнээ “Сайн, Дунд, Тааруу” үнэлгээгээр үнэлж бөглөнө үү. 

 

Эзэмшсэн программын нэр ба  
түвшин 

 

 

Интернетийн орчинд ажиллах 
чадвар ба түвшин 

 

Гэрэл зураг авах болон видео 
бичлэг хийх чадвар 

 

Бусад 

    

    

    

    

 

Бусад ур чадвар, авьяас: (удирдан зохион байгуулах, олон нийттэй харилцах, бичиг баримт 

боловсруулах, мэдээлэл цуглуулах ба боловсруулах гэх мэт ур чадвар, мөн урлаг спортын 

авьяас, өөрийн хамгийн сайн чаддаг зүйлс, давуу талуудаа бичнэ үү) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



“МОНГОЛЫН ҮНДЭСТНИЙ ЧӨЛӨӨЛӨХ ХӨДӨЛГӨӨН” ТББ 
 

 7-р хуудас  (Нийт 7 хуудастай) 
 

 

Санаачилсан болон хэрэгжүүлсэн төсөл, шинэ бүтээл оновчтой санал ба хэвлүүлсэн ном 

бүтээлүүд (он сар): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Чөлөөт цагаараа сонирхдог зүйлс: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Гавьяа шагнал: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ял шийтгэл эдэлж байсан эсэх:  

______________________________________________________________________________ 

 

 

Дээрх мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталж /гарын үсэг/_______________________________ 

 

201  оны ____сарын_____өдөр 

_________________ улс______________________аймаг/хот 


