Үндэсний статистикийн хорооны Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуулийн 22 дугаар
даргын 2013 оны 12-р сарын
зүйлийн 3 дугаар заалтыг үндэслэн мэдээллийн нууцыг
1/150 тоот тушаалаар батлав.
хадгална.

Маягт ТББ-1

Төрийн бус байгууллагын
20 ... оны ... –р улирлын мэдээ
Регистрийн дугаар
Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын нэр
Нэр

Байршил

Код

Аймаг, нийслэл

1. Төрийн бус байгууллагууд 1,
4, 7, 10-р сарын 15-ны дотор
аймаг, нийслэл (дүүрэг)-ийн
статистикийн газар, хэлтэст
маягт болон цахим шудангаар
ирүүлнэ.
2. Аймаг, нийслэл (дүүрэг)-ийн
статистикийн газар, хэлтэс 1, 4,
7, 10-р сарын 21-нд Үндэсний
статистикийн хороонд цахим
шуудангаар дамжуулна.

Сум, дүүрэг
Баг, хороо
Үйл ажиллагааны
салбарын чиглэл
Утас: ………….……
Факс: .......................

Гүйцэтгэл
Үзүүлэлт

МД

ХН

тайлант
хугацааны

жилийн эхнээс
өссөн дүнгээр

А

Б

В

1

2

1. Нийт орлого (санхүүжилт)

1

мян.төг

2. Нийт зардал

2

мян.төг

3. Ашиг, алдагдал

3

мян.төг

4. Ажиллагчдын тоо

4

хүн

Тамга
тэмдэг

X

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

/

Нягтлан бодогч …....................................….....…/

/

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

/

20... оны … сарын … өдөр

Маягт нөхөх заавар
Энэ тайланг төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа эрхэлдэг нэгжүүд Монгол
Улсын “Статистикийн тухай” хуулийн дагуу тогтоосон хугацаанд нь үнэн зөв, бүрэн
нөхөж ирүүлнэ.
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, регистрийн дугаарыг улсын бүртгэлийн
гэрчилгээнд тусгагдсанаар товчлохгүйгээр үнэн зөв нөхнө.
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын оршин байгаа аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг хороо
зэрэг үзүүлэлтүүдийг нөхнө.
1-р мөрөнд Үйл ажиллагаа явуулж олсон нийт орлогын хэмжээг нөхнө.

2-р мөрөнд Үндсэн үйл ажиллагааны зардлыг нөхнө.
3-р мөрөнд Тухайн тайлант хугацааны ашиг алдагдлыг бичнэ.
4-р мөрөнд Нийт ажиллагчдын тоог улирлын дунджаар тооцож нөхнө. Улирлын
дунджийг тооцохдоо сар бүрийн эцэст байгаа ажиллагчдын тооны нийлбэрийг нийт
сарын тоонд харьцуулж гаргана. Ажиллагч гэж цалин хөлс, орлого олох зорилгоор
эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөлмөр эрхлэлтийн аль нэг статуст
хамрагдаж буй иргэнийг хэлнэ. Цалин хөлс, орлого олох зорилгоор эдийн засгийн үйл
ажиллагаанд сүүлийн долоо хоногт нэгээс дээш цагаар оролцсон бол ажиллагч гэж
үзнэ.

Үндэсний статистикийн хороо
Утас: 261560

