
Үндэсний Статистикийн Газар батлав. 2005 он Тушаал №01/97 Улсын тайлан маягт БР-1

I. Нэрийн хэсэг

II. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаяг

Байршил Нэр Код

Аймаг, нийслэл

Сум, дүүрэг

Баг, хороо

Гудамж, хороолол

Байшин, байр

Хашаа, хаалганы 

дугаар
Бүсчлэлийн код

III. Дарга /захирал, эзэн/-ын хаяг

Нэр

Байршил Нэр Код

Аймаг, нийслэл

Сум, дүүрэг

Баг, хороо

Гудамж, хороолол

Байшин, байр

Бүсчлэлийн код

IV. Хариуцлагын хэлбэр V. Өмчийн хэлбэр

Код Хувь Код

10 11

11 12

20   ...  % 13

21 31

30 32

40   ...  % 33

41 21

60   ...  % 22

70 23

71 Хэсэг V-ын 13, 22, 23, 33-ыг дугуйлсан бол асуулт 13-ыг заавал нөхнө.

80

Хэсэг IV-ийн 30-ыг дугуйлсан бол асуулт 15, 16-г заавал нөхнө.

Хэсэг IV-ийн 70-ыг дугуйлсан бол асуулт 17, 18-г заавал нөхнө.

Утас 1

Утас 2 

Утас 3

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

Бүх гишүүд нь хариуцлагатай нөхөрлөл

Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар

Хувийн

хамтарсан

хамтарсан

Шуудангийн 

хайрцаг 

Е-шуудан

Нэр

Хувьцаат компани

Зарим гишүүд нь хариуцлагатай нөхөрлөл

Хоршоо

Утас 3

Утас 2 

Хашаа, хаалганы 

дугаар

Гар утас 1

Гар утас 2 

Факс 1

1.Ноён  /  2.Хатагтай                                                                              
/тохирох хариултын өмнөх кодыг дугуйлна уу/

Факс

Гар утас 2 

Гар утас 1

Утас 1

Бусад

Улсын код

өмчийн оролцоотой

өмчийн

Монгол улсын иргэний 

Е-шуудан

гадаад улсын

Нэр

өмчийн

өмчийн оролцоотой

Төрийн бус байгууллага

Сан

Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар

хамтарсан

Төрийн

Орон 

нутгийн

Төсөвт байгууллага

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРТГЭЛИЙН                                                                                                                                               

20... ОНЫ ... -Р УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

Шуудангийн 

хайрцаг 

Байгууллагын мэдээллийн нууцыг "Байгууллагын нууцын тухай" Монгол Улсын хуулийн 5 дугаар зүйлийн 2 дугаар заалт, "Статистикийн тухай" 
Монгол Улсын хуулийн 22 дугаар зүйлийн 3 дугаар заалтын дагуу тус тус нууцлан хадгална. 

 
Байгууллагын нэр ...................................................... 
 
Регистрийн дугаар 
 
Байгуулагдсан огноо  _____  /___ /___  (Он/Сар/Өдөр) 
 
Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн  
огноо ......................  _____ / ___ /___  (Он/Сар/Өдөр) 

 
1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд улирлын дараа сарын 
15-ны дотор аймаг, нийслэл (дүүрэг)-ийн статистикийн 
газар, хэлтэст ирүүлнэ.  
 
2. Аймаг, нийслэл (дүүрэг)-ийн статистикийн газар, 
хэлтэс Үндэсний статистикийн хороонд улирлын дараа 
сарын 21-нд электрон шуудан, файл дамжуулах 
протокол /FTP/-оор ирүүлнэ.  



№ алхам

3

асуулга 

дуусах

3 Та аж ахуйн нэгж, байгууллагынхаа одоо хийж байгаа болон цаашид хийх үйл ажиллагааны талаар мэдээлнэ үү.

нийт
үүнээс 

эмэгтэй

Б 1 2 3 4 5

7

4 Биет хөрөнгө /мян.төг/
.................................................................................................

тайлангийн эхэнд

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

тайлангийн эцэст

Биет бус хөрөнгө /мян.төг/
.................................................................................................

тайлангийн эхэнд

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

тайлангийн эцэст

Татан буугдсан огноо      ____ / ___ /___   (Он/Сар/Өдөр)

(*) Тухайн үйл ажиллагаагаар тайлан, тэнцэл хөтөлж, борлуулалтын орлого, хөрөнгийн өөрчлөлт, ажиллагчдын тоо зэрэг эдийн  засгийн

 үзүүлэлтүүдийг гаргах боломжтой эсэхийг хариулна.

ажиллагаагаа хэвийн явуулж байна уу? Үгүй ................................................................... 2

Үйл ажиллагаагаа эхлээгүй ................................. 1

1

ААНБ татан буугдсан ........................................... 4

Зогсоосон огноо      ____ / ___ /___   (Он/Сар/Өдөр)

Асуулт Хариулт

Танай аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл Тийм .................................................................. 1

2

Та аж ахуйн нэгж, байгууллагынхаа үйл ажиллагаа 

хэвийн явуулаагүй шалтгааныг нөхнө үү.     /тохирох 

цифрийг дугуйлж харгалзах огноог бичнэ үү./

Дахин эхлэх огноо   ____ /___ /___   (Он/Сар/Өдөр)

Түр зогсоосон огно   ____ /___ /___  (Он/Сар/Өдөр)

Үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон .......................... 2

Эхлэх огноо       ____ /___ /___  (Он/Сар/Өдөр)

Үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсоосон ....................... 3

Хоёрдогч үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагааны чиглэл

А

Эрхэлж байгаа үндсэн үйл ажиллагаа

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

ажиллагчдын тоо
Код борлуулалтын 

орлого (мян. төг)

6

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

Тавдагч үйл ажиллагаа

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

Зургаадагч үйл ажиллагаа

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

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

Гуравдагч үйл ажиллагаа

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

Дөрөвдөгч үйл ажиллагаа
4

Хуудас 2

Та аж ахуйн нэгж,

байгууллагынхаа 

өнгөрсөн жилийн

хөрөнгийн хэмжээг

тодорхойлон бичнэ үү?

Үйл ажиллагаагаа 

эхлэх/эхэлсэн огноо

6

Өнгөрсөн жилийн

МД

5

Бүгд

Тайлан тэнцэл 

гаргадаг уу? (*)   

1-тийм                      

2-үгүй

Хэсэг VI. Ерөнхий асуулга

1

2

3



Хуудас 3

№ алхам

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2 9

8

1

2

1

2

1

2

1

2 14

1

2 17

15 1

2

3

16
..................................................... /мян.төг/

Нөөцийн сан .............................. /мян.төг/

Тусгай сан ................................. /мян.төг/

Гишүүдийн тоо ........................... хүн   

17 Код

Нийгэмд үйлчилдэг .............................. 1

Гишүүддээ үйлчилдэг ........................ 2

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

Ерөнхий (ахлах) нягтлан бодогч ....................................

Эдийн засагч ...............................................................

Дундын .............................................

Анхан шатны .....................................

Үгүй ..................................................

Тийм .................................................

Төлөөлөгчийн газар ............................

Шинээр байгуулагдсан ......................

Нийлүүлсэн ……………..………..........

Нэгдсэн .............................................

Хуваасан ...........................................

Тусгаарласан .....................................

Өөрчлөгдсөн .....................................

Үгүй ..................................................

Тийм ..................................................

Үгүй ...................................................

Тийм .................................................

Үгүй ...................................................

Тийм ..................................................

Салбар компани ..................................

Тийм ..................................................

Үгүй ..................................................

Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааны чиг 

үүргийн ангиллыг нөхнө үү?                                                                                      
/хариуцлагын хэлбэр: төрийн бус байгууллага (70), сан (71), бусад 

(80) төрлийнх бол чиг үүргээ бичнэ./

Чиг үүргийн ангилал /бичих/

Хоршооны төрлөө нөхнө үү?                                          
/танай аж ахуйн нэгж, байгууллагын хариуцлагын хэлбэр хоршоо 

бол хоршооны төрлөө сонгоно./  

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

Тийм .................................................

Үгүй ...................................................

Хадгаламж, зээлийн ..........................

Хоршооны үзүүлэлтийг нөхнө үү?

Асуулт Хариулт /тохирох цифрийг дугуйлна уу/

/Толгой, охин, хараат компани, салбар компаний аль 

нэгийг нөхсөн тохиолдолд БР-2 маягтыг заавал нөхнө./

Бие даасан компани ............................

Толгой компани ...................................

Охин/хараат компани ...........................

7
Танай аж ахуйн нэгж, байгууллага улирлын 

чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг уу?

5

Та аж ахуйн нэгж, байгууллагынхаа харъяаллын 

хэлбэрийг дугуйлна уу? 

6

Танай аж ахуйн нэгж, байгууллага хэрхэн үүсгэн 

байгуулагдсан бэ?

10
Танай аж ахуйн нэгж, байгууллага бие дааж тайлан, 

тэнцэл гаргадаг уу?

11
Танай аж ахуйн нэгж, байгууллага нэмэгдсэн 

өртгийн татвар төлдөг үү?

Та аж ахуйн нэгж, байгууллагынхаа үйл ажиллагаа 

явуулдаг саруудын дугуйлна уу?
[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 ]

9

Танай аж ахуйн нэгж, байгууллага статистикийн 

тайлан мэдээ гаргаж, статистикийн байгууллагад 

мэдээлдэг үү?

12
Танай аж ахуйн нэгж, байгууллага гадаадын 

ажиллагчидтай юу?

13 Гадаадын ажиллагчдын тоог нөхнө үү? Тоо .......................................................

Төрийн бус байгууллагын төрлөө тодорхойлно уу.18

14
Танай аж ахуйн нэгж, байгууллага хоршоо мөн үү? 
/хариуцлагын хэлбэр хоршоо (30) бол хоршооны талаарх үндсэн 

үзүүлэлтийг бичнэ./

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ

Тамга 


