


Хуудас 2.

Хэсэг VI. Эдийн засгийн үзүүлэлт

Нэр Код Нэр Код

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл

Ажиллагчдын тоо ___________________ /хүн/ ___________________ /хүн/

- эмэгтэй ___________________ /хүн/ ___________________ /хүн/

- гадаад ___________________ /хүн/ ___________________ /хүн/

Цалин, түүнтэй адилтгах орлого ___________________ /мян.төг./ ___________________ /мян.төг./

___________________ /хувь/ ___________________ /хувь/

Үйл ажиллагаагаа эхлэх огноо

Хэсэг VI. Эдийн засгийн үзүүлэлт (үргэлжлэл)

Нэр Код Нэр Код

___________________ /хүн/ ___________________ /хүн/

___________________ /хүн/ ___________________ /хүн/

___________________ /хүн/ ___________________ /хүн/

___________________ /мян.төг./ ___________________ /мян.төг./

___________________ /хувь/ ___________________ /хувь/

Хэсэг VI. Эдийн засгийн үзүүлэлт (үргэлжлэл)

Нэр Код Нэр Код

___________________ /хүн/ ___________________ /хүн/

___________________ /хүн/ ___________________ /хүн/

___________________ /хүн/ ___________________ /хүн/

___________________ /мян.төг./ ___________________ /мян.төг./

___________________ /хувь/ ___________________ /хувь/

Жич: 3-с олон үйл ажиллагаа эрхэлдэг нэгжийн хувьд нэмэлт хуудас нөхнө үү.

Дарга  /захирал, эзэн/                 ……………..…… /                            /

Ерөнхий (ахлах) нягтлан бодогч  ……………..…… /                            /

Эдийн засагч                              ……………..…… /                            /

___  / ___ / ___  (он/сар/өдөр)Үйл ажиллагаагаа эхлэх огноо

Тухайн үйл ажиллагаагаар тайлан 

тэнцэл гаргадаг эсэх? Тийм-1, Үгүй-2

Цалин, түүнтэй адилтгах орлого

Үйл ажиллагааны орлогын дүнд эзлэх 

хувь

___  / ___ / ___  (он/сар/өдөр)

Хоёрдогч үйл ажиллагааны чиглэл

- гадаад

Статистикийн бизнес регистрийн сангийн мэдээлэл
Зөвхөн засвар, өөрчлөлт хийх 

үзүүлэлтийг энэ баганад тусгана уу.

Үйл ажиллагааны орлогын дүнд эзлэх 

хувь

Тухайн үйл ажиллагаагаар тайлан 

тэнцэл гаргадаг эсэх? Тийм-1, Үгүй-2

- эмэгтэй

Ажиллагчдын тоо

___  / ___ / ___  (он/сар/өдөр)___  / ___ / ___  (он/сар/өдөр)

20 … оны ... сарын ... -ны өдөр

Гуравдагч үйл ажиллагааны чиглэл

Ажиллагчдын тоо

- эмэгтэй

- гадаад

Цалин, түүнтэй адилтгах орлого

Үйл ажиллагааны орлогын дүнд эзлэх 

хувь

Тухайн үйл ажиллагаагаар тайлан 

тэнцэл гаргадаг эсэх? Тийм-1, Үгүй-2

Үйл ажиллагаагаа эхлэх огноо ___  / ___ / ___  (он/сар/өдөр) ___  / ___ / ___  (он/сар/өдөр)

Тамга



Нэмэлт хуудас.

Хэсэг VI. Эдийн засгийн үзүүлэлт (үргэлжлэл)

Нэр Код Нэр Код

Дөрөвдөгч үйл ажиллагааны чиглэл

Ажиллагчдын тоо ___________________ /хүн/ ______________________ /хүн/

- эмэгтэй ___________________ /хүн/ ______________________ /хүн/

- гадаад ___________________ /хүн/ ______________________ /хүн/

Цалин, түүнтэй адилтгах орлого ___________________ /мян.төг./ ______________________ /мян.төг./

___________________ /хувь/ ______________________ /хувь/

Үйл ажиллагаагаа эхлэх огноо

Хэсэг VI. Эдийн засгийн үзүүлэлт (үргэлжлэл)

Нэр Код Нэр Код

___________________ /хүн/ ______________________ /хүн/

___________________ /хүн/ ______________________ /хүн/

___________________ /хүн/ ______________________ /хүн/

___________________ /мян.төг./ ______________________ /мян.төг./

___________________ /хувь/ ______________________ /хувь/

Хэсэг VI. Эдийн засгийн үзүүлэлт (үргэлжлэл)

Нэр Код Нэр Код

___________________ /хүн/ ______________________ /хүн/

___________________ /хүн/ ______________________ /хүн/

___________________ /хүн/ ______________________ /хүн/

___________________ /мян.төг./ ______________________ /мян.төг./

___________________ /хувь/ ______________________ /хувь/

Тухайн үйл ажиллагаагаар тайлан 

тэнцэл гаргадаг эсэх? Тийм-1, Үгүй-2

Статистикийн бизнес регистрийн сангийн мэдээлэл
Зөвхөн засвар, өөрчлөлт хийх 

үзүүлэлтийг энэ баганад тусгана уу.

Үйл ажиллагааны орлогын дүнд эзлэх 

хувь

___  / ___ / ___  (он/сар/өдөр)

___  / ___ / ___  (он/сар/өдөр) ___  / ___ / ___  (он/сар/өдөр)

Тавдагч үйл ажиллагааны чиглэл

Ажиллагчдын тоо

- эмэгтэй

- гадаад

Цалин, түүнтэй адилтгах орлого

Үйл ажиллагааны орлогын дүнд эзлэх 

хувь

Тухайн үйл ажиллагаагаар тайлан 

тэнцэл гаргадаг эсэх? Тийм-1, Үгүй-2

Үйл ажиллагаагаа эхлэх огноо
___  / ___ / ___  (он/сар/өдөр)

Тухайн үйл ажиллагаагаар тайлан 

тэнцэл гаргадаг эсэх? Тийм-1, Үгүй-2

Үйл ажиллагаагаа эхлэх огноо
___  / ___ / ___  (он/сар/өдөр) ___  / ___ / ___  (он/сар/өдөр)

Зургаадагч үйл ажиллагааны чиглэл

Ажиллагчдын тоо

- эмэгтэй

- гадаад

Цалин, түүнтэй адилтгах орлого

Үйл ажиллагааны орлогын дүнд эзлэх 

хувь



Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн мэдээ 

БР-1 маягт нөхөх заавар

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээг гаргахдаа "Зөвхөн засвар, өөрчлөлт хийх үзүүлэлтийг энэ баганад тусгана уу." баганад

өөрчлөгдсөн үзүүлэлтийг дэлгэрэнгүй нөхөж бичнэ. 

Саарал өнгөөр будсан баганын мэдээлэл нь "Статистикийн бизнес регистрийн сангийн мэдээлэл" бөгөөд энэ хэсэгт

нөхөгдөөгүй үзүүлэлтийг "Зөвхөн засвар, өөрчлөлт хийх үзүүлэлтийг энэ баганад тусгана уу." баганад зайлшгүй бичнэ.

1. Нэрийн хэсэг: Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, регистрийн дугаар, байгуулагдсан огноог улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн

гэрчилгээтэй уялдуулан үнэн зөв нөхнө. Хэрэв аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, регистрийн дугаар өөрчлөгдсөн бол өөрчлөлт

хэсгийг нөхнө.

2. Хаягийн хэсэг: Энэ хэсэгт тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг,

баг, хорооны нэр, код, гудамж хороолол, байшин, байр, хашаа хаалганы дугаар, тухайн байгууллагын утасны дугаар,

шуудангийн хайрцаг, цахим хаяг, цахим хуудасны нэрийг нөхнө. Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны кодыг орон нутгийн

статистикийн газар, хэлтсийн мэргэжилтнүүд Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэсний зөвлөлийн 2006 оны 06 дугаар сарын 29-

ний өдрийн 25 тоот тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн код”-оос, бүсчлэлийн нэр,

кодыг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас 2013 онд гаргасан "Монгол Улсын бүсчлэлийн кодын лавлах"-аас

харж нөхнө.

3. ААНБ-тай харилцах албан тушаалтны мэдээлэл: Энэ хэсэгт тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагатай харилцах албан

тушаалтны нэр, албан тушаал, утасны дугаар, цахим хаягийг нөхнө.

4. Үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдал: Тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхийг асууж, үйл ажиллагаа

явуулж байвал 1 кодыг бичнэ. Үйл ажиллагаа явуулаагүй бол дараах шалтгаан, холбогдох кодыг нөхнө. Үүнд: Үйл ажиллагаа

эхлээгүй-2; Үйл ажиллагаа түр зогссон-3; Үйл ажиллагаа бүрэн зогссон-4; Бусад-5.

Үйл ажиллагаа эхлээгүй: Үүсэн байгуулагдсанаасаа хойш үйл ажиллагаа явуулаагүй хуулийн этгээд, түүний салбар нэгж

хамрагдана.

Үйл ажиллагаа түр зогссон: 2 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаагүй боловч цаашид үйл ажиллагаа явуулах зорилго

бүхий нэгж хамрагдана.

Үйл ажиллагаа бүрэн зогссон: Тухайн орон нутгийн бүртгэлийн болон татварын байгууллагад татан буугдахаар бүртгэгдсэн

нэгж хамрагдана.

Бусад: “Хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэр дутагдалтай”, “Үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэх байргүй”, "Дарга, захирал зэрэг удирдах албан

тушаалтан нас барсан", "Хаяг, утас тодорхойгүй учраас олдохгүй байгаа" зэрэг бусад шалтгаантай бол дэлгэрэнгүй бичнэ.

5. Хоршооны мэдээлэл: Энэ хэсгийн үзүүлэлтийг зөвхөн хоршоо нөхөх ба хоршооны төрлийг анхан шатны хоршоо-1, дундын

хоршоо-2, хадгаламж, зээлийн хоршоо-3 гэж бичнэ. Хоршооны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, нөөцийн сан, тусгай сангийн

бүрдүүлэлт, олгосон зээлийн хэмжээг мянган төгрөгөөр илэрхийлэн жилийн эцсийн байдлаар нөхнө. 

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ: Зөвхөн хувь нийлүүлсэн гишүүдийн хөрөнгийн хэмжээгээр бичих бөгөөд хандив,

тусламжаар нийлүүлэгдсэн хөрөнгийг хэмжээ энд орохгүй.

Нөөцийн сан: Тухайн хоршооны ашгаас 20 хувиар бодож бий болгосон эрсдэлийн сангийн хэмжээг бичнэ.

Тусгай сан: Хоршооны бий болгосон нөөц сангаас бусад сангуудын хөрөнгийн дүнг бичнэ. Тухайлбал, хуваарилагдаагүй орлого,

бэлэглэсэн хөрөнгө, хандив, нийгмийн хөгжлийн сан болон тухайн жилийн цэвэр ашиг зэрэг бичигдэнэ.

Хоршооны гишүүдийн тоо: Хоршооны төрлөөс хамааран ялгаатай байна. Тухайлбал, анхан шатны хоршоог 9-с доошгүй иргэн,

дундын хоршоог 2-с доошгүй хуулийн этгээд  байгуулна.

Олгосон зээлийн хэмжээ: Уг үзүүлэлтийг зөвхөн хадгаламж зээлийн хоршоо нөхнө. Тухайн хадгаламж зээлийн хоршооны

олгосон зээлийн хэмжээг мянган төгрөгөөр илэрхийлэн жилийн эцсийн байдлаар нөхнө.

6. Эдийн засгийн үзүүлэлт: Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийг үндсэн үйл ажиллагаанаас эхлэн дараалуулан

бичиж, кодыг 5 оронгийн түвшинд “Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал” (ISIC- 4.0 хувилбар)-ын

дагуу кодолно.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийн хамгийн өндөр борлуулалтын орлоготой үйл ажиллагааг бага руу нь

хуваарилах арга (Top-down method)-аар тодорхойлж, хамгийн ихийг нь үндсэн, үлдсэнийг нь дарааллын дагуу 2-6 дахь гэж үзнэ. 

Yйл ажиллагааны чиглэл бүрд тайлант хугацааны ажиллагчдын тоо, үйл ажиллагааны орлогын дүнд эзлэх хувь, тухайн үйл

ажиллагааг эхэлсэн огноо, тухайн үйл ажиллагаагаар мэдээ, тайлан гаргадаг эсэхийг тодруулж бичнэ. 

Ажиллагчдын тоо нь ажиллагчдын жилийн дундаж тоог жилийн эцсийн байдлаар бичнэ. Эмэгтэй болон гадаадын ажиллагчдын

тоо нь нийт ажиллагчдын тоотой тэнцүү эсвэл түүнээс бага байна. 

Ажиллагчид гэж цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөлмөр эрхэлж буй иргэнийг

хэлнэ.

Үйл ажиллагааны орлого гэж барааны хувьд уг барааг бусдын өмчлөх эрхэд төлбөртэйгээр шилжүүлэх, ажил, үйлчилгээний

хувьд уг ажил, үйлчилгээг төлбөртэйгээр гүйцэтгэсэн орлогыг хэлнэ. 


