調査票の対訳（モンゴル語版） 第１面

2020 оны хүн ам, орон сууцны тооллогын асуулгын хуудас

Энэ нь япон хэл дээрх асуулгын хуудасны монгол орчуулга болно. Энэхүү хуудас ба
"Асуулгын хуудас бөглөх арга"‐ыг харангаа япон хэл дээрх асуулгын хуудсыг бөглөнө үү.
Хар балын харандаагаар бөглөж, алдаатай бөглөсөн тохиолдолд баллуураар баллуурдаж засна уу.
Япон хэл дээрх асуулгын хуудсыг тусгай төхөөрөмжид оруулах тул цэвэрхэн байлгана уу.

Дотоод хэрэг, харилцаа
холбооны яамны харьяа
Статистикийн газар

Өрхийн талаар (2‐с дээш асуулгын хуудас ашиглах бол 1 ба 2‐асуултын хариултыг зөвхөн эхний хуудсанд бичнэ үү)
1. Өрхийн гишүүдийн тоо
・ Өрхийн бүх гишүүдийн
тоог бичнэ үү.

Нийт

Эрэгтэй
хүн

Эмэгтэй
хүн

хүн

2. Байр, сууцны төрөл
Хувийн
Хот, муж, дүүрэг, Хот байгуулалтын
Компаний ганц
газар зэрэг
байгууллага, Компаний байр,
тосгоны
Бусад
хүний байр,
байгууллагуудын хувь хүмүүсийн төрийн албан Хажуу өрөө
захиргааны
хаагчдын байр
дотуур байр зэрэг
мэдлийн хөлсний мэдлийн хөлсний хөлслүүлдэг

Өөрийн байр,
сууц

байр

байр

байр

Өрхийн гишүүдийн талаар (өрхийн гишүүн тус бүрээр бөглөж бичнэ үү)
(нэр)

3. Овог нэр, хүйс
・ Байнга оршин суудаг бүх хүмүүсийг бичнэ үү.

эм

эр

4. Өрх толгойлогчтай ямар барилдалгаатай вэ
・Өрх толгойлогчийн эхнэр буюу нөхрийн өвөө, эмээ бол өвөө, эмээ гэсэн
хэсгийг будаж тэмдэглэх
・Өрх толгойлогчийн эхнэр буюу нөхрийн ах, эгч, дүү бол ах дүү, эгч дүү
гэсэн хэсгийг будаж тэмдэглэх
・Ач хүүгийн эхнэр буюу нөхөр бол Ач гэсэн хэсгийг будаж тэмдэглэх
・Ах, эгч, дүүгийн эхнэр нөхөр бол ах дүү, эгч дүү гэсэн хэсгийг будаж тэмдэглэх

Өрх толгойлогч
буюу төлөөлөгч

Өрх
толгойлогчийн
эхнэр буюу нөхөр

Хүүхэд

Ач

Өвөө,
эмээ

Ах дүү,
эгч дүү

5. Төрсөн он, сар, өдөр

Тайшё

Мэйжи

Шёова

Өрх
Хүүхдийн эхнэр
толгойлогчийн
буюу нөхөр
аав, ээж

Бусад садан
төрөл

Хэйсэй

・ Европ тоолол гэсэн дугуйг сонгож будаад, төрсөн он (4 оронтой
тоогоор), сараа бичнэ үү.

Хамт амьдардаг
ажилчин

Рэйва

6. Эхнэр, нөхөртэй эсэх

Бусад

Европ тоолол
сар

он
Эхнэр буюу
нөхөртэй

Гэрлэж байгаагүй
(Бага насны хүүхэд мөн хамаарна)

Өрх
толгойлогчийн
эхнэр буюу
нөхрийн аав, ээж

Нас
барсан

Салсан

・ Гэр бүлээ батлуулсан, үгүй аль нь ч байсан тэмдэглэнэ үү.

7. Иргэний харьяалал

Японоос
бусад

Япон

・ Япон улсаас бусад улсын харьяат бол улсын нэрийг бичнү үү

(Улсын нэр)

Шууд арын
хуудас руу

9. 5 жилийн өмнө амьдарч байсан газар (2015 оны 10 сарын 1‐ний
байдлаар)

адилхан энэ
газартаа байсан

・ 2015 оны 10 сарын 1‐ний өдрөөс хойш төрсөн хүн төрснөөс хойш
амьдарч байсан газраа тэмдэглэнэ үү.

9 дэх асуулт руу

Адил дүүрэг, хот, тосгон,
суурингийн өөр газарт

20 жилээс дээш

10～20 жил хүртэл

5～10 жил хүртэл

１ жил хүртэл

Төрснөөс
хойш

・ Төрснөөс эхлээд одоог хүртэл энэ газартаа амьдарч байгаа бол
зөвхөн"Төрснөөс хойш" гэсэн хэсгийг будаж тэмдэглэнэ үү.

1～5 жил хүртэл

Төрсөн газраасаа өөр газарт амьдарч байгаа

8.Одоо байгаа газартаа амьдарч буй нийт хугацаа

Шууд арын хуудас руу

Өөр дүүрэг, хот,
тосгон, сууринд

Японоос бусад
оронд

Тухайн амьдарч
байсан газраа бичнэ үү

・Адилхан дүүрэг, хот, тосгон, суурин ба бусад дүүрэг, хот, тосгон, сууринг сонгож
тэмдэглэсэн бол тухайн Муж, дүүрэг, хот, тосгон, суурин газрын нэрийг мөн
бичнэ үү.
(Токио хот болон засаг захиргааны нэр заагдсан хотуудын хувьд дүүргийн нэрийг
хүртэл бичнэ үү.)

нийслэл, муж

хот, сум

・ Засаг захиргааны нэр заагдсан хотууд гэдэг нь Саппоро хот, Сэндай хот,
Сайтама хот, Чиба хот, Ёкохама хот, Кавасаки хот, Сагамихара хот, Нийгата хот,
Шизүока хот, Хамамацү хот, Нагоя хот, Киото хот, Оосака хот, Сакаи хот, Кообэ хот,
Окаяма хот, Хирошима хот, Кюүшю хот, Фүкүока хот, Күмамото хотууд болно.

дүүрэг, тосгон,
суурин

Утасны
дугаар

Арын хуудас （2‐р нүүр）

Лавлах зүйл гарвал утсаар холбоо барина уу.
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一般世帯
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学生・生徒

病 院・療養所
の入 院 者

老人ホーム等
の社会施設
の入所者

その他

住宅
の
建て方

一戸建

長屋建
テラスハウス
を
含
む

共同住宅
ア パ ー ト ・
マンションなど

その他

建物全体の
階数

この世帯
の住宅が
ある階
階

階建
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Арын нүүр. Өмнөх 1‐р хуудаснаас эхлэн бөглөнө үү

調査票の対訳（モンゴル語版） 第２面
сурч байгаа

10 Боловсрол

сургуульд ороогүй

төгссөн

・ Сургуульд сурч байгаа эсэx талаар тэмдэглэл тавиx
Сумын чиглэлийн дагуу харлуулж будна уу.

бага сургууль

цэцэрлэг

дунд сургууль
ахлах сургууль

・ Сургуульд сурч байгаа бол сургуулийн нэр

ясли
Эрх бүхий хүүхийн
байгууллага

Их сургууль

Төгссөн бол xамгийн сүүлд төгссөн сургуулиа тэмдэглэx
Сургууль завсардсан бол түүнээс төгссөн сургуулиа тэмдэглэнэ үү?

Коллеж,
мэргэжлийн сургууль
бакалаврын дараах
сургалт

хөхүүл
хүүхэд болон

Голдуу ажилласан

11. 9 сарын 24‐с 30‐ныг хүртэлх 7 хоногт ажил хийсэн үү?

Гэрийн ажил зэрэг бусад ажил хийсэн

12-р асуулт руу

Сургуульд явангаа ажилласан

・ Ажил гэдэг нь цалин хөлстэй ажиллахыг хэлж байна.

огт ажил хийгээгүй бол

・ Гэрийнхээ хувийн аж ахуйд (газар тариалан, дэлгүүр г.м) туслах,
гэрээр ажил авчирч хийх, цагийн ажил зэргийг мөн багтаана.

Амралттай байсан

12-р асуулт руу

Ажил хайж байсан

・ Сургуульд явах гэдэгт япон хэлний сургууль буюу
Мэргэжлийн сургуульд явж байгаа зэрэг мөн хамаарна.

Асуулт дууссан

Гэрийн ажилтай
Сургуульд сурдаг

12-р асуулт руу

Бусад
Асуулт дууссан

(Бага насны хүүхэд, өндөр настан)

Ажил хийдэг, сургуульд сурдаг хүмүүсийн талаар

（10‐р асуултын "Амралттай байсан" гэснийг бөглөсөн хүн 12‐16‐р асуултад тухайн амралт авсан байсан ажлынхаа талаар бичнэ үү.）

12. Ажил хийдэг, сургуульд сурдаг бол

Гэртээ

Адил дүүрэг, хот,

Ажиллаж буй газартаа амьдардаг

тосгон, сууринд

・ Ажил хийнгээ сурдаг бол ажил хийдэг газраа тэмдэглэнэ үү.

Өөр дүүрэг, хот,
тосгон, сууринд

бол мөн хамаарна

・Адилхан дүүрэг, хот, тосгон, суурин гэснийг бөглөж тэмдэглэсэн
бол хот, аймаг, муж(тодоофүкэн), хот, дүүрэг, тосгон, суурин
(шичёосон)‐гийн нэрийг хүртэл бичнэ үү .
(Токио хотын дүүрэг болон засаг захиргааны нэр заагдсан хотуудын
хувьд дүүргийн нэрийг хүртэл бичнэ үү).

Ажил болон сургуулийнхаа

14 pyy

13 руу

байдаг газрыг бичнэ үү.

нийслэл, муж

・Засаг захиргааны нэр заагдсан хотууд гэдэг нь Саппоро хот,
Сэндай хот, Сайтама хот, Чиба хот, Ёкохама хот, Кавасаки хот,
Сагамихара хот, Нийгата хот, Шизүока хот, Хамамацү хот, Нагоя хот,
Киото хот, Оосака хот, Сакаи хот, Кообэ хот, Окаяма хот,
Хирошима хот, Кюүшю хот, Фүкүока хот, Күмамото хотууд болно.

хот, сум

дүүрэг, тосгон, суурин

13. Ажил болон сургууль байгаа газар луу яваxад
үйлчилдэг нийтийн тээврийн хэрэгсэл

・2

галт
тэрэг

явган

ажлын газрын буюу
сургуулийн абтобус

автобус

оос дээш нийтийн тээврийн байгууллагаар зорчдог бол түүнийгээ тэмдэглэx
түрээсний машин
такси

хувийн унаа

мотоцикл

унадаг дугуй

бусад

Ажил хийдэг хүмүүсийн талаар
(11‐р асуултад "Сургуульд сурдаг" гэснийг бөглөсөн хүмүүс 14‐16‐р асуултад хариулах шаардлагагүй.
цалин авч ажиллаж байгаа хүн

１4 Цалинтай ажиллаx ба xувиараа ажиллаx
・ "Цагийн ажил, гэрээний түр ажил, бусад" гэдэгт гэрээгээр
ажиллаж буй компанийн ажилтан, түр ажилтнууд мөн багтана.

ажилтан авч
ажиллуулдаг

１5 Ажлын байрны нэр ба ажлын агуулга

・ Уг ажлын байранд явагддаг гол ажлын агуулгыг
тодорхой бичнэ үү.
・ Томилгооны ажилтан бол томилогдож очиж ажилладаг
газрынхаа талаар бичнэ үү.

Цагийн
ажил ба
бусад

Компаний
Удирдах зөвлөлийн
гишүүн

хувиараа аж ажуй
эрхлэгч

・ "Хувиараа аж ахуй эрхлэгч" гэдэгт хувиараа аж ахуй, бизнес
эрхэлж буй хүмүүс, чөлөөт байдлаар ажил, аж ахуй эрхэлдэг
хүмүүс мөн багтана.

・ Ажлын газрынхаа нэрийг (төв компани, салбар, хэсэг,
үйлдвэр, дэлгүүр г.м ) бичнэ үү.

томилолтоор
ажилладаг

жинхэнэ
ажилтан

ажилтан
байхгүй

гэр бүлээрээ

гэрлүүгээ ажлаа авч
явж хийдэг

8‐р хуудасны “Асуулгын хуудсыг бөглөх арга”‐ыг
харж, бөглөх жишээг харангаа бөглөнө үү.

Ажлын
байрны
нэр
Ажлын
агуулга

１6 Ажлын агуулга
・ Бодитоор xийж байгаа ажлынxаа агуулгыг тодорxой бичнэ үү?

２

Танд баярлалаа

