Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хорооны даргын 2017 оны А/186 тоот тушаалаар батлав.

Маягт БТС - 1

спортын барилга, байгууламжИЙн тооллого
Тооллогын асуулгын хариултын нууцыг Монгол Улсын “Хувь хүний нууцын тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг,
“Статистикийн тухай” хуулийн 22 дугаар зүйлийн 3; 6 дахь заалтын дагуу чандлан хадгална.
А8. Гудамж, зам талбайн нэр, дугаар:

I. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ
А1. Тооллогын түр товчооны дугаар

А9. Газар орчин, байшин, хотхоны нэр:

А2. Аймаг, нийслэлийн нэр, код
А3. Сум, дүүргийн нэр, код

А10. Байшингийн дугаар:

А4. Баг, хорооны нэр, код

Зип код:

А5. Тоологчийн нэр, дугаар

А11. Аж ахуйн нэгж, байгууллага регистрийн дугаартай
эсэх

А6. Тооллогын асуулгын дугаар

Тийм ......1

А7. Байршил

ААНБ-ын
регистрийн дугаар:

Үгүй........2

Нийслэл - 1, Аймгийн төв - 2, Тосгон - 3, Сумын төв - 4

II. СПОРТЫН БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЕРӨНХИЙ АСУУЛГА
1. Танай байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн зориулалт юу вэ?
Ерөнхий боловсролын сургууль...........................................1
Их, дээд сургууль...................................................................2
Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв.................................3
Төрийн захиргааны байгууллага..........................................4
Хувийн аж ахуйн нэгж, байгууллага.....................................5
Спорт цогцолбор....................................................................6
Зөвхөн бэлтгэлийн зориулалттай заал, клуб......................7
Бусад....................................................................................99

Хариулагчийн мэдээлэл

Х1. Хариулагчийн овог, нэр....................................................................
Х3. Хариулагчийн албан тушаал...........................................................
Х3. Хариулагчийн

2. Өмчийн хэлбэр
Хувь

Код

өмчийн
Төрийн

өмчийн оролцоотой

...... %

2

хамтарсан

...... %

3

өмчийн оролцоотой

...... %

5

хамтарсан

...... %

6

...... %

8

өмчийн
Орон нутгийн

Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын
Хувийн
Иргэний

утасны дугаар:

1

Судлаачийн мэдээлэл

4

Монгол Улсын
гадаадтай хамтарсан

7

гадаад улсын

9

Монгол Улсын

10

гадаадтай хамтарсан

Судлаачийн тэмдэглэл............................................................................

...... %

гадаад улсын

11

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

Багийн ахлагчийн тэмдэглэл..................................................................

12

3. Спортын арга хэмжээ зохион байгуулах зориулалтын заалтай
эсэх
Тийм........................................................................................1
Спорт заалны тоо:
		 (спорт заалны асуулгын тоотой тэнцүү байна)

Үгүй.........................................................................................2

4. Спортын арга хэмжээ зохион байгуулах зориулалтын гадаа
талбайтай эсэх
Тийм........................................................................................ 1
		
Гадаа талбайн тоо:
		
(гадаа талбайн асуулгын тооmой тэнцүү байна)
Үгүй......................................................................................... 2

Асуулга эхэлсэн цаг, минут:
Асуулга дууссан цаг, минут:

