Usuly we usulyýet işleriniň, statistik amalyýet resminamasynyň sanawy
(2017-njy ýylyň 01-nji ýanwary ýagdaýyna)
№№

Işleriň ady
Ykdysady seljeriş we maglumatlar

1.

Çap edilýän işleri neşire taýýarlamak boýunça usuly
gollanma

2.

Ministrlikleriň, pudak edaralarynyň, kärhanalaryň hojalyk
we maliýe işine statistik taýdan seljerme bermegiň tertibi

Tassyklanan senesi
Tassyklandy
2010 ý. 12.11.
№ 16/10
Tassyklandy
2014 ý. 28.03.
№ 03/14-2
Buýruk № 24

Statistikanyň usulyýeti we guralyşy
1.

Usulyýet we usul işlerini bezemek boýunça usuly
gollanma

2.

Statistiki hasabatlary kämilleşdirmek we resmileşdirmek
boýunça usuly gollanma

3.

Ilkinji statistik görkezijileriň ulgamlaşdyrylan sanawy

4

Durmuş-ykdysady görkezijileriň ulgamy we
metamaglumatlar

5.

Statistika işini guramak boýunça pudaklaýyn we sebitleýin
statistika müdirlikleriniň, etrap (şäher) statistika
bölümleriniň işini hem-de kärhanalarda we guramalarda
statistik hasabat maglumatlarynyň dogrulygyny barlamak
boýunça usuly görkezmeler

Tassyklandy
2008 ý. 29.09.
№ 41
Tassyklandy
2012 ý. 11.05.
№ 03/12
Tassyklandy
2015 ý. 30.11.
№ 16/15-2
Tassyklandy
2016 ý. 20.06.
№ 02/16-2
Tassyklandy
2016 ý. 30.12.
№ 12/16-2
Buýruk № 81

Milli hasaplar
1.

Jemi sebitleýin önümi hasaplamagyň gollanmasy

2.

Önümçiligiň hasabyny düzmek boýunça usuly
görkezmeler

3.

Ilkinji girdejileri paýlamagyň hasabyny düzmek boýunça
usuly görkezmeler

4.

Girdejiniň emele gelmeginiň hasabyny düzmek boýunça
usuly görkezmeler

5.

Girdejileri peýdalanmagyň hasabyny düzmek boýunça
usuly görkezmeler

6.

Maýa bilen işlemegiň hasabyny düzmek boýunça usuly
görkezmeler

Tassyklandy
2007ý. 29.01.
№ 04/07
Tassyklandy
2008 ý. 12.11.
№ 21/08
Tassyklandy
2008 ý. 12.11.
№ 22/08
Tassyklandy
2008 ý. 12.11.
№ 23/08
Tassyklandy
2008 ý. 12.11.
№ 24/08
Tassyklandy
2008 ý. 12.11.
№ 25/08

№№
Işleriň ady
7. Milli hasaplar ulgamynyň ýörelgelerine laýyklykda sosial
transfertleri hasaplamak boýunça usuly görkezmeler
8.

Girdejileri ikinji paýlamagyň hasaplaryny düzmek
boýunça usuly görkezmeler

9.

Daşary ykdysady aragatnaşyklaryň hasabyny düzmek
boýunça usulyýet görkezmeleri

10.

Gözegçilik edilmeýän ykdysadyýeti bahalandyrmak
boýunça öý hojalyklarynyň seçimleýin gözegçiligini
geçirmek boýunça usuly düzgünler
Jemi içerki önümi deňeşdirme nyrhlarda bahalandyrmagyň
usulyýeti

11.

12.

«Harajat-önüm göýberiş» tablisasyny düzmek boýunça
usulyýet görkezmeleri

13.

Jemi içerki önümiň halkara deňeşdirmesi (usulyýet
jähtleri)

14.

Sebitlerde gözegçilik edilmeýän ykdysadyýetiň möçberine
baha bermek boýunça usuly görkezmeler
(öý hojalyklarynyň seçimleýin gözegçiliginiň esasynda)
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň jemi goýberilişiniň
möçberini bahalandyrmak boýunça usulyýet
görkezmesiniň işlenip taýýarlanyşy (Wagtlaýyn)
Maliýe dellalçylygy boýunça gytaklaýyn usullar arkaly
ölçenýän hyzmatlary JIÖ-de beýan etmek üçin kesgitlemek
boýunça hasaplamalaryň usulyýetiniň işlenip düzülmegi
“Harajatlar–önüm goýberiş” binýatlaýyn tablisalarynyň
işlenip düzülmegini maglumat taýdan üpjün etmek
maksady bilen seçimleýin statistik gözegçiligi geçirmegiň
usuly
Sebitlerde gözegçilik edilmeýän ykdysadyýetiň möçberine
baha bermek boýunça usuly görkezmeler (ilata tölegli
hyzmatlaryň seçimleýin gözegçiliginiň netijeleri boýunça)
“Harajatlar-Önüm goýberiş” tablisalaryny düzmegiň usuly

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ykdysady işleriň görnüşleriniň Döwlet klassifikatorynyň
REV2 nusgasyna laýyklykda önümçilik hasabyny işläp
düzmek boýunça usuly görkezmeler

Tassyklanan senesi
Tassyklandy
2008 ý. 12.11.
№ 26/08
Tassyklandy
2008 ý. 12.11.
№ 27/08
Tassyklandy
2011 ý. 07.04.
№ 04/11
Tassyklandy
2011 ý. 14.06.
№ 12/11
Tassyklandy
2011 ý. 21.11.
№ 22/11
Tassyklandy
2012 ý. 31.07.
№ 06/12
Tassyklandy
2012 ý. 05.12.
№ 09/12
Tassyklandy
2013 ý. 30.09.
№ 07/13
Tassyklandy
2013 ý. 29.11.
№ 12/13
Tassyklandy
2014 ý. 18.11.
№ 20/14-2
Tassyklandy
2014 ý. 29.11.
№ 21/14-2
Tassyklandy
2014 ý. 27.12.
№ 23/14-2
Tassyklandy
2015 ý. 27.03.
№ 02/15-2
Tassyklandy
2016 ý. 30.11.
№ 11/16-2

Senagatyň statistikasy
1.

Hojalyk ýoredijileriň ähli toparlarynyň senagat önümçilik
möçberlerini hasaplamagyň usulyýeti

2.

Senagat önümini öndürijileriň nyrhlarynyň indekslerini
hasaplamak boýunça usulyýet gollanmasy

2

Tassyklandy
2010 ý. 23.07.
№ 07/10
Tassyklandy
2011 ý. 16.04.
№ 07/11

№№
Işleriň ady
3. Senagat önüminiň fiziki möçberiniň indekslerini
hasaplamagyň usuly
4.

Hasaplama ýangyç-energetika balansyny düzmek boýunça
usulyýet görkezmeleri

5.

Senagatyň gysga möhletli statistikasy boýunça
görkezijileri hasaplamagyň usuly

6.

Türkmenistanyň senagat önümleriniň sanawy (PRODTM)

7.

Halkara tejribesini nazara almak bilen
senagat önümlerini öndürijileriň nyrhlary boýunça
möwsümleýin düzedişleri girizmegiň usuly
Oba hojalygynyň statistikasy
Oba hojalygynda jemi goşulan gymmaty hasaplamagyň
usulynyň kämilleşdirilmegi

1.

2.

Oba hojalyk önümlerini öndürijileriň nyrhlarynyň
indekslerini hasaplamagyň usulyýeti

3.

Oba hojalyk işi bilen meşgullanýan öý hojalyklarynyň
seçimleýin statistiki gözegçiligini geçirmek boýunça
usulyýet gollanmasy
Hereket edýän öý hojalyk kitabynyň kämilleşdirilen
nusgasyny elektron görnüşinde ýöretmek boýunça
usuly gollanma
Ilatyň hojalyklaryndaky mallaryň we guşlaryň baş sanynyň
hem-de öndürilen oba hojalyk önümleriniň aýlyk
hasaplamasynyň usuly
YIGDK-nyň Rev.2 nusgasyna geçilmegi bilen oba
hojalygynda jemi önümiň, goşulan gymmatyň we aralyk
sarp edişiň möçberlerini hasaplamagyň usulynyň
kämilleşdirilmegi
Mellek ýerleri bar bolan we oba hojalyk
işi bilen meşgullanýan öý hojalyklarynyň seçimleýin
statistik gözegçiligini geçirmegiň usuly
Oba hojalygynyň, tokaý hojalygynyň we balyk
tutmaklygyň statistikasy boýunça esasy görkezijileri
hasaplamagyň usuly
Maýa goýumlarynyň statistikasy
Eýeçiligiň görnüşleri we maliýeleşdiriş çeşmeleri
boýunça esasy serişdelere düýpli maýa goýumlarynyň
möçberiniň hasaplanyş usuly
Gurluşykda nyrhlaryň indekslerini hasaplamagyň usulyny
kämilleşdirmek

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

Töleg balansy boýunça gollanmany nazara almak bilen
daşary ýurt maýa goýumlaryna gözegçiligi guramagyň
usuly düzgünleriniň işlenip düzülmegi
3

Tassyklanan senesi
Tassyklandy
2011 ý. 29.07.
№ 16/11
Tassyklandy
2011 ý. 25.11.
№ 26/11
Tassyklandy
2013 ý. 31.10.
№ 11/13
Tassyklandy
2014 ý. 23.05.
Buýruk № 39
Tassyklandy
2015 ý. 30.11.
№ 19/15-2
Tassyklandy
2010 ý. 24.03.
№ 01/10
Tassyklandy
2010 ý. 18.10.
№ 12/10
Tassyklandy
2011 ý. 17.06.
№ 14/11
Tassyklandy
2013 ý. 31.05.
№ 03/13
Tassyklandy
2013 ý. 29.11.
№ 13/13
Tassyklandy
2014 ý. 30.05.
№ 07/14-2
Tassyklandy
2015 ý. 30.05.
№ 07/15-2
Tassyklandy
2016 ý. 31.05.
№ 01/16-2
Tassyklandy
2008 ý. 20.11.
№ 34/08
Tassyklandy
2011 ý. 15.11.
№ 19/11
Tassyklandy
2011 ý. 25.11.
№ 23/11

№№
Işleriň ady
4. Ilatyň serişdeleriniň hasabyna hususy ýaşaýyş jaý
gurluşygynyň seçimleýin statistik gözegçiligini geçirmegiň
usuly görkezmeleriniň işlenip düzülmegi
5. Gurulýan desgalaryň statistik sanawyny düzmek we ony
ýöretmek üçin gollanma resminamalaryny taýýarlamak
6.

Gurulýan desgalaryň statistik hasaba alnyşynyň amalyýet
resminamalaryny kämilleşdirmek

Tassyklanan senesi
Tassyklandy
2014 ý. 08.10.
№ 17/14-2
Tassyklandy
2015 ý. 18.12.
№ 21/15-2
Tassyklandy
2016 ý. 31.09.
№ 07/16-2

Daşary söwdanyň statistikasy
1.

Eksport we import edilen harytlaryň ortaça nyrhlarynyň
indeksleriniň hasaplanylyşynyň usulyýeti

2.

Türkmenistanyň daşary söwdasynda resmi däl böleginiň
möçberini hasaplamagyň usulyýeti

3.

Hyzmatdaş ýurtlarynyň daşary söwda statistikasynyň
maglumatlaryny «aýnadaky» ýaly deňeşdirilişiniň
usulyýeti
Türkmenistanyň daşary söwdasynyň statistikasy boýunça
usulyýet gollanmasy

4.

5.

Türkmenistanda syýahatçylyk hyzmatlarynyň seçimleýin
gözegçiliginiň usulyýeti

6.

Türkmenistanda haryt – wekilleriniň eksportynyň /
importynyň nyrhlaryna statistiki gözegçiligiň usulyýeti

7.

Türkmenistanda harytlaryň eksportynyň we importynyň
ortaça nyrhlarynyň hasaplanylyşynyň usulyýeti

Tassyklandy
2008 ý. 29.10.
№ 11/08
Tassyklandy
2008 ý. 29.10.
№ 12/08
Tassyklandy
2008 ý. 29.10.
№ 15/08
Tassyklandy
2010 ý. 19.05.
№ 03/10
Tassyklandy
2011 ý. 15.06.
№ 13/11
Tassyklandy
2011 ý. 14.11.
№ 20/11
Tassyklandy
2012 ý. 02.07
№ 05/12

Içerki söwdanyň statistikasy
1.

Türkmenistanda bölek haryt dolanyşygynyň we tölegli
hyzmatlaryň möçberini hasaplamagyň usulyýeti

2.

Lomaý söwda haryt dolanyşygynyň hasaba alnyşy we
düzülişi boýunça usulyýet gollanmasy

3.

Harytlar we hyzmatlar söwdasynda seçimleýin barlaglaryň
ornaşdyrylyşy we geçirilişi boýunça usulyýet görkezmeleri

4.

Türkmenistanyň içerki söwda potensialyny haryt
resurslarynyň usuly arkaly bahalandyrmagyň usulyýet
çemeleşmeleri
Türkmenistanda ýerleşdiriş ugurlary boýunça harytlaryň
söwdasynyň seçimleýin gözegçiligini geçirmegiň usulyýeti

5.

6.

Türkmenistanda hyzmatlaryň söwdasynyň seçimleýin
gözegçiligini geçirmegiň usulyýeti (döwlete dahylsyz
sektoryň subýektleriniň tölegli hyzmatlary)
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Tassyklandy
2008 ý. 29.10.
№ 13/08
Tassyklandy
2008 ý. 29.10.
№ 14/08
Tassyklandy
2008 ý. 29.10.
№ 16/08
Tassyklandy
2010 ý. 23.10.
№ 14/10
Tassyklandy
2011 ý. 24.05.
№ 09/11
Tassyklandy
2012 ý. 06.03
№ 01/12

№№
Işleriň ady
7. Türkmenistanda lomaý söwdanyň seçimleýin gözegçiligini
geçirmegiň usuly
8.

Türkmenistanda tölegli hyzmatlaryň seçimleýin
gözegçiliginiň usulynyň kämilleşdirilmegi

9.

Harytlaryň bölek satuw söwdasynyň seçimleýin statistik
gozegçiligini geçirmegiň usuly

Tassyklanan senesi
Tassyklandy
2013 ý. 12.06
№ 04/13
Tassyklandy
2014 ý. 30.06
№ 11/14-2
Tassyklandy
2015 ý. 30.06
№ 10/15-2

Ulagyň we aragatnaşygyň statistikasy
1.

Daşalan ýükler üçin bahalaryň indeksi hasaplananda
usulyýet çemeleşmeleri

2.

Hojalyk subýektleriniň ähli toparlary tarapyndan
gatnawlary hasaba almak bilen awtomobil ulaglary bilen
ýük daşalyşynyň we ýolagçy gatnadylyşynyň umumy
möçberini kesgitlemek boýunça teklipler
Awtomobil ulagynda statistiki gözegçilikleriň usulyýetiniň
kämilleşdirilmegi

3.

4.

Hususy eýeçilikdäki ýük awtomobilleriniň ulanylyşynyň
seçimleýin gözegçiliginiň usuly

5.

Maglumat tehnalogiýalarynyň elýeterliligini we olardan
peýdalanylyşyny bahalandyrmak boýunça statistiki
gözegçiligi geçirmegiň usulyýeti
Ulag boýunça fiziki möçberiň indeksini hasaplamagyň
usulyýetini işläp taýarlamak

6.

7.

8.

Halkara standartlaryna laýyklykda maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýalaryna baha bermek boýunça statistiki
görkezijileriň sanawynyň we usulyýet maglumatlarynyň
işlenip düzülmegi
Hususy eýeçilikdäki ýük ulaglar bilen ýükleriň görnüşleri
boýunça ýük daşalyşyna seçimleýin statistik gözegçiligi
geçirmegiň usuly

1.

Innowasiýalaryň statistikasy
Türkmenistanda innowasiýalar statistikasyny döretmegiň
we guramagyň usulyýet çemeleşmeleri

2.

Innowasion işe baha bermek boýunça görkezijileriň
kämilleşdirilen ulgamynyň işlenip düzülmegi

3.

Innowasiýalaryň statistik hasaba alnyşynyň ýöredilişine
usuly çemeleşmeleri kämilleşdirmek

1.

Maliýe statistikasy
2001-nji ýylyň döwlet maliýe statistikasynyň gollanmasyna laýyklykda döwlet maliýesiniň statistikasynyň görkezijilerini kesgitlemek boýunça usulyýet görkezmeleri
5

Tassyklandy
2008 ý. 31.10.
№ 18/08
Tassyklandy
2008 ý. 31.10.
№ 19/08
Tassyklandy
2010 ý. 23.07.
№ 08/10
Tassyklandy
2011 ý. 29.07.
№ 17/11
Tassyklandy
2011 ý. 25.11.
25/11
Tassyklandy
2012 ý. 29.11.
№ 08/12
Tassyklandy
2014 ý. 20.03.
№ 02/14-2
Tassyklandy
2016 ý. 30.06.
№ 03/16-2
Tassyklandy
2010 ý 31.07.
№ 09/10
Tassyklandy
2013 ý. 31.07.
№ 05/13
Tassyklandy
2015 ý. 28.05.
№ 04/15-2
Tassyklandy
2011 ý. 06.04.
№ 03/11

№№
Işleriň ady
2. Ykdysady işleriň görnüşleriniň döwlet klassifikatoryna
(YIGDK) laýyklykda esasy maliýe görkezijileriniň
dinamiki hatarlaryny gaýtadan hasaplamak üçin usuly
görkezmeler
3. Buhgalterçilik hasabatlylyga maliýe hasabatlylygynyň
halkara standartlarynyň ornaşdyrylmagyny nazara almak
bilen kärhanalaryň maliýe statistikasy boýunça döwlet
statistiki hasabat formalaryny doldurmak boýunça usuly
görkezmeler
4. Ilatyň pul girdejileriniň we çykdajylarynyň balansyny
hasaplamagyň usulyýetini kämilleşdirmek
5.

6.

7.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

Maliýe hasabatlygynyň milli standartlaryny nazara almak
bilen statistik we maliýe hasabatlarynyň esasynda maliýe
koeffisiýentlerini hasaplamagyň usulynyň
kämilleşdirilmegi
MHU-nyň zerurlyklaryny nazara almak bilen maliýe
sektorynyň statistik görkezijilerini emele getirmek
boýunça usulyýet maslahatlaryny işläp düzmek
Ätiýaçlandyryş hyzmatlarynyň hasaba alnyş usulynyň
işlenip düzülmegi

Tassyklanan senesi
Tassyklandy
2011 ý. 31.05.
№ 10/11
Tassyklandy
2013 ý. 30.09.
№ 08/13

Tassyklandy
2013 ý. 31.10.
№ 10/13
Tassyklandy
2014 ý. 08.10.
№ 16/14-2
Tassyklandy
2015 ý. 30.11.
№ 18/15-2
Tassyklandy
2016 ý. 30.11.
№ 10/16-2

Statistiki sanawlar we toparlamalar
Ykdysady işleriň görnüşleriniň döwlet klassifikatorynyň
Tassyklandy
Rew 2 wersiýasyny peýdalanmak boýunça usuly
2013 ý. 30.09.
görkezmeler
№ 09/13
Ykdysady işleriň görnüşleriniň döwlet klassifikatorynyň
Tassyklandy
Rev2 nusgasy boýunça kärhanalaryň ykdysady işleriniň
2014 ý. 04.08.
esasy we goşmaça görnüşlerini kesgitlemegiň usuly
№ 14/14-2
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
Gözegçilik edip bolmaýan ykdysady işi nazara almak bilen
Tassyklandy
döwlete dahylsyz sektoryň mikro, kiçi, orta we iri
2014 ý. 11.06.
kärhanalarynyň işiniň (bilelikdäki we daşary ýurt
№ 09/14-2
kärhanalaryny goşmazdan) esasy ykdysady görkezijilerine
baha bermegiň usulynyň kämilleşdirilmegi
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz sektoryndaky hojalyk
Tassyklandy
subýektleriniň seçimleýin statistik gözegçiliginiň halkara
2015 ý. 31.10.
tejribesini Türkmenistanda ulanmak boýunça maslahatlary
№ 13/15-2
işläp düzmek
Ilaty hasaba alyş statistikasy
Ilat ösüşiniň esasy görkezijilerini hasaplamak üçin
Tassyklandy
gollanma usullary
2008 ý. 05.12.
№ 37/08
Hasabat ýörediş talonyny ilatyň göçüp-gonuşy baradaky
Buýruk bilen tassyklandy
maglumatlaryny EHM-de işläp taýýarlamak üçin ýany
2008 ý. 05.12.
bilen iberilýän resminamalary doldurmak boýunça
№ 62
gollanma
Ilatyň tebigy hereketiniň hasabatynyň ýöredilişi barada
Buýruk bilen tassyklandy
etraplaryň we şäherleriň statistika bölümleri üçin
2008 ý. 05.12.
düzgünnama
№ 62
6

№№
Işleriň ady
4. 2012-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý
gorunyň uçdantutma ýazuwy üçin binalaryň we öý
hojalyklarynyň listingini geçirmek bellige alyş uçastoklarynyň shemalaýyn meýilnamasyny möhümleşdirmek
hem-de taýýarlamak boýunça usulyýet gollanmasy
5. Synaglaýyn ilat ýazuwyny geçirmek üçin öý hojalyklaryny
seçip almak boýunça usulyýet gollanmasy

Tassyklanan senesi
Tassyklandy
2011 ý. 06.05.
№ 08/11

Tassyklandy
2011 ý. 20.12.
№ 27/11
Tassyklandy
2012 ý. 28.09.
№ 07/12
Tassyklandy
2013 ý. 30.12.
№ 14/13
Tassyklandy
2014 ý. 29.05.
№ 06/14-2
Tassyklandy
2015 ý. 30.06.
№ 09/15-2

6.

Ilat ýazuwlarynyň aralygyndaky döwürde ilatyň nikalylyk
ýagdaýyny hasaplamagyň usuly

7.

Içerki migrasiýanyň seçimleýin gözegçiligini geçirmegiň
usulyny we sowalnamasyny işläp düzmek
(Aşgabat şäheriniň mysalynda)
1995-nji ýylda geçirilen uçdantutma ilat ýazuwynyň
netijeleriniň esasy görkezijilerini 2012-nji ýylyň çäkleýin
araçäklerinde gaýtadan hasaplamagyň usuly
Köp görkezijiler boýunça Klasterleýin barlagyň 5-nji
tapgyry (KGKB-5) boýunça öý hojalyklarynyň seçimleýin
gözegçiligi üçin BMG/UNISEF-iň usuly maslahatlarynyň
uýgunlaşdyrylmagy
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy
Işgärleriň sanynyň we iş hakynyň hasabaty boýunça
Buýruk bilen tassyklandy
gollanma
2008 ý. 10.10. № 44
Zähmet resurslarynyň balansynyň hasaplaşygynyň
Tassyklandy
usulyýeti (Türkmenistan, sebitler, çäkler we gender
2010 ý. 01.02.
alamatlary boýunça)
№ 12.1
Işçi güýjüniň seçimleýin gözegçiligini geçirmek boýunça
Tassyklandy
usulyýet düzgünleri
2011 ý. 27.01.
№ 02/11
Iş bilen meşgullykdan zähmet girdejilerini hasaplamagyň
Tassyklandy
usuly
2011 ý. 03.10.
№ 18/11
Kärhanalaryň işçi güýjüne harajatlarynyň seçimleýin
Tassyklandy
statistik gözegçiligini geçirmek boýunça usulyýet
2014 ý. 27.08.
düzgünnamasy
№ 15/14-2
Zähmet öndürijiligini hasaplamagyň usulyýeti
Tassyklandy
2015 ý. 27.11.
№ 15/15-2
Zähmet statistikaçylaryň 19-njy Halkara konferensiýasynyň
Tassyklandy
Rezolýusiýasyny (2013-nji ýylyň oktýabry) nazara almak
2016 ý. 28.11.
bilen zähmet bazarynyň esasy görkezijileri boýunça usuly
№09/16-2
maslahatlar
Durmuş statistikasy
Türkmenistanyň Statistika
Saglygy goraýyş edaralarynyň işlerini häsiýetlendirýän
baradaky döwlet komiteti
esasy görkezijileri hasaplamagyň usuly
we Türkmenistanyň saglygy
goraýyş we derman senagaty
ministrligi bilen bilelikde
tassyklandy
2007 ý. 26.10. № 11/07

8.

9.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.
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№№
Işleriň ady
2. Ýaşaýyş jaý - jemagat hojalygynyň statistikasy boýunça
usulyýet görkezmeleri
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

«Genstat Region» maglumatlar binýadyny doldyrmak we
işläp taýýarlamak üçin gollanma
Halkara standartlaryny göz öňünde tutmak bilen daşky
gurşawyň görkezijiler ulgamyny bahalandyrmak üçin
usuly maslahatlar
Reproduktiw saglyk, ilat öwreniş we ösüş boýunça esasy
görkezijileri hasaplamagyň usuly
Sosial statistikada milli aýratynlyklary göz öňünde tutmak
bilen Bilimiň halkara standart klassifikasiýasynyň
uýgunlaşdyrylmagy
Daşky gurşawyň statistikasy boýunça usulyýet düzgünleri
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahatlaryny
nazara almak bilen saglygy goraýyş statistikasynyň esasy
görkezijileriniň hasaplanyş usulyýetini ( Usuly
maslahatlar) kämilleşdirmek
Bilim boýunça döwlet statistik hasabat görnüşleriniň bir
ülňä getirilmegi (orta we ýokary hünär okuw mekdepleri
boýunça)
Daşky gurşawyň goralyşyna degişli döwlet statistik
hasabat görnüşleriniň we maglumatlaryň ulgamyna girýän
görkezijiler kämilleşdirmek
Öý hojalyklarynyň statistikasy
Öý hojalyklarynyň seçimleýin barlagynyň guramaçylyk
usulyýet esaslary mowzugy boýunça usulyýet işi
Sebitlerde seçimleýin gözegçiligiň guralyşyny barlamak
we öý hojalyklarynyň gözegçiligini alyp barýan
ykdysatçylara iş ýüzünde kömek bermek boýunça
gollanma
Öý hojalyklarynyň maglumatlar binýady üçin görkezijiler
ulgamyny işläp taýýarlamak
Öý hojalyklarynyň statistikasynda Niýetlinişi boýunça sarp
ediş harytlary we hyzmatlary üçin çykdajylaryň döwlet
klassifikatoryny ulanmak boýunça gollanma
Ilatyň ýaşaýyş derejesiniň gözegçiligini geçirmegiň usuly
Iilatyň ýaşaýyş derejesiniň gözegçiligi üçiň öy
hojalyklarynyň listingini geçirmek boýunça usuly
görkezmeler
Iilatyň ýaşaýyş derejesiniň gözegçiligini geçirmek üçin öý
hojalyklaryny seçip almagyň usuly
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Tassyklanan senesi
Tassyklandy
2008 ý.30.10.
№ 17/08
Buýruk bilen tassyklandy
2008 ý. 30.10. №47
Tassyklandy
2010 ý. 08.07.
№ 05/10
Tassyklandy
2011ý. 25.11.
№ 24/11
Tassyklandy
2012 ý. 30.06.
№ 04/12
Tassyklandy
2014 ý. 01.07.
№ 12/14-2
Tassyklandy
2015 ý. 30.06.
№ 08/15-2
Tassyklandy
2016 ý. 29.07.
№ 04/16-2
Tassyklandy
2016 ý. 30.09.
№ 05/16-2
Tassyklandy
2008 ý.12.11.
№ 29/08
Tassyklandy
2008 ý.12.11.
№ 31/08
Tassyklandy
2008 ý. 12.11.
№ 33/08
Tassyklandy
2010 ý. 06.08.
№ 10/10
Tassyklandy
2010 ý. 11.11.
№ 15/10
Tassyklandy
2010 ý. 22.12.
№ 17/10
Tassyklandy
2011 ý. 13.06.
№ 11/11

№№
Işleriň ady
8. Öý hojalyklarynyň býujetleriniň seçimleýin statistiki
gözegçiligini guramagyň usulyýetiniň kämilleşdirilmegi
9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

Türkmenistan we sebitler boýunça ilatyň dürli sosialdemografik toparlary boýunça ýaşaýyş üçin harytlaryň we
hyzmatlaryň oňşuk möçberiniň hasaplanyşynyň usuly
görkezmeleri
Öý hojalyklarynyň seçimleýin statistik gözegçiligini
geçirmegiň usulynyň tipologik alamatlary nazara almak
bilen kämilleşdirilmegi
Tipologik alamatlary nazara almak bilen öý hojalyklarynyň
seçimleýin statistik gözegçiligini geçirmegiň usulyny
synag etmek we onuň netijeleri boýunça üstüni ýetirip
işlemek
Öý hojalyklarynyň büjetleriniň gözegçiligi boýunça
gollanma
Nyrhlaryň statistikasy
Awtomobilleriň ýerlenilmeginden alynýan saglydy
hasaplamak üçin awtomobilleriň bazar nyrhyny ulanmak
hakynda düzgünnama

Sarp ediş harytlarynyň we hyzmatlaryň nyrhlarynyň
gözegçiligi hem-de sarp ediş nyrhlarynyň indeksleriniň
hasaplamasy boýunça usulyýet düzgünnamasy
Söwda kärhanalarynda we hyzmatlar ýaýrawynda
harytlaryň we hyzmatlaryň bölek satuw bazar nyrhlaryna
statistik gözegçiligi geçirmek boýunça usulyýet
düzgünnamasy
Halkara tejribisini nazara almak bilen sarp ediş nyrhlary
boýunça möwsümleýin düzedişleri girizmegiň usuly

1.

Kompýuter tehnologiýalary
Statistik maglumatlary internet arkaly ýygnamak boýunça
gözükdirme

2.

Statistik maglumatlaryň elektron binýatlaryny ýöretmek
we olar bilen işlemek boýunça usuly maslahatlary
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Tassyklanan senesi
Tassyklandy
2013 ý. 27.08.
№ 06/13
Tassyklandy
2014 ý. 23.04.
№ 04/14-2
Tassyklandy
2014 ý. 28.12.
№ 24/14-2
Tassyklandy
2015 ý. 28.05.
№ 05/15-2
Tassyklandy
2015 ý. 15.07.
№ 41
Tassyklandy
2001 ý. 21.05.
Türkmenistanyň Ýustisiýa
ministrligi tarapyndan
2001 ýylyň 17 awgustynda
267 belgi bilen bellige alyndy
Tassyklandy
2014 ý. 12.11.
№ 18/14-2
Tassyklandy
2015 ý. 17.09.
№ 12/15-2
Tassyklandy
2015 ý. 31.10.
№ 14/15-2
Tassyklandy
2015 ý. 30.05.
№ 06/15-2
Tassyklandy
2016 ý. 31.10.
№ 08/16-2

