HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ IKINJI BÖLEGINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

DÖWLET STATISTIK
HASABATLYLYGY

“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda ilkinji statisti
maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar

Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 289-njy maddasyna laýyklykda döwlet statistik
hasabatlaryny bermek möhletleriniň bozulmagy, hasabatlylygyň nädogry ýa-da ýoýulan maglumatlarynyň döwlet statistika
edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir

Forma № 1-z (zähmet şertleri)

HRBNGU

0610108

ZÄHMET ŞERTLERINIŇ ÝAGDAÝY,
AMATSYZ ZÄHMET ŞERTLERINDÄKI IŞ ÜÇIN
BERILÝÄN ÝEŇILLIKLER WE GOŞMAÇA
TÖLEGLER BARADA HASABAT
20 ______ ýyl üçin

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 16-njy oktýabryndaky
№ 100 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
1. Işgärleri agyr we howply (aýratyn agyr we aýratyn
howply) işlerinde işleýän, eýeçiligiň görnüşine
garamazdan kärhanalar, edaralar, guramalar, şahamçalar
we wekillikler hasabat döwründen soň aýyň 10-na çenli:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokarda durýan edarasyna.
2. Işgärleriň agyr we howply (aýratyn agyr we
aýratyn howply) işlerinde işleýän, işini “Uglewodorod
serişdeleri
hakynda”
Türkmenistanyň
kanunyna
laýyklykda amala aşyrylýan kärhanalar - Türkmenistanyň
Statistika baradaky döwlet komitetine hasabat döwründen
soň aýyň 10-na çenli tabşyrmaly.

____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy

____________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks , Е-mail)

HSUK
boýunça kod

HSUK boýunça
şahamçanyň kody
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1 BÖLÜM. ZÄHMET ŞERTLERINIŇ ÝAGDAÝY

Görkezijileriň atlary
A
Beden-arassaçylygynyň kadalaryna laýyk gelmeýän
şertlerde işleýän işgärleriň sany
Agyr fiziki işde işleýän işgärleriň sany
Howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelmeýän enjamlarda işleýän
işgärleriň sany
Hasabat ýylynyň 25-nji dekabrynda işe gelen hakyky
işgärleriň sany
şol sanda gijeki çalşykda işe gelenler (ýagny iş
wagtynyň 50%-niň gijeki wagta düşýän çalşykda sagat 22-inden 6 çenli)
Sanaw boýunça işgärleriň sany (göwreliligi, çaga
dogranlygy we çaga seredýänligi üçin rugsatdaky aýallary
goşmazdan)

Hasabat döwründe
Setiriň
işgärleriň sanaw
boýunça ortaça sany,
№
adam
B
1

1-nji sütünden:
18 ýaşdan
aýal30 ýaşa çenli
gyzlar
ýaşlar
2
3

01
02
03
04
05
06

2 BÖLÜM. AMATSYZ ZÄHMET ŞERTLERINDÄKI IŞ ÜÇIN BERILÝÄN ÝEŇILLIKLER
WE GOŞMAÇA TÖLEGLER
Hasabat
döwründe
Setiriň işgärleriň sanaw
№ boýunça ortaça
sany, adam
B
1

Görkezijileriň atlary

şolardan:
aýalgyzlar

Kärhanalaryň
işgärlerine berilýän
ýeňillikleriň we
goşmaça tölegleriň
harajatlary, manat
3

A
2
Amatsyz zähmet şertlerinde işlän sanaw boýunça işgärleriň
sany we olara bellenen ýeňillikler:
goşmaça rugsatlar *
01
gysgaldylan iş güni
02
bejeriş we keseliň öňüni almak üçin berlen mugt iýmit
03
mugt süýdüň ýa-da şoňa barabar beýleki azyk
önümleriniň berilmegi
04
amatsyz zähmet şertlerinde işler üçin goşmaça we
05
artdyrylan tölegler**
ýeňillikli şertlerinde döwlet pensiýasyna hukuk
06
şolardan:
zähmetiň aýratyn (aýratyn agyr we aýratyn howply)
şertleri bolan işlerde işleýän taraplar
07
01-06 setirlerde geçilen ýeňillikleriň we goşmaça tölegleriň iň
bolmanda biri bellenilen sanaw boýunça işgärleriň sany
08
X
şolardan pensionerler
09
X
_________________________________
* Türkmenistanyň Ministerler Kabineti tarapyndan tassyklanýan işleriň, hünärleriň we kärleriň sanawy boýunça.
** Türkmenistanyň Ministerler Kabinetin tarapyndan bellenilen çözgütlere laýyklykda işleriň, hünärleriň we kärleriň
sanawy boýunça.
Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Baş hasapçy
Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

(F.A.A.)
«____» __________ 20___ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» _________20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar )

(goly)
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GYSGAÇA GÖRKEZMELER

Forma №1-z (zähmet şertleri) boýunça hasabatda agyr we howply (aýratyn agyr we aýratyn howply) işlerinde
işleýän işgärler bar bolan döwlet eýeçiligine degişli edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň, ministrlikleriň,
pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň balansynda duran Türkmenistan bilen bilelikdäki we daşary ýurtlaryň
gatnaşmagyndaky gatyşyk eýeçiligine degişli kärhanalar we beýleki kärhanalar (ýuridik şahslar bolup durýan kiçi we
orta telekeçilik subýektlerinden, hususy eýeçilikdäki we daşary ýurt maýa goýumly kärhanalarndan başgalar) işlerinde
işleýän işgärleri bar bolan maglumatlar getirilýär. Beýleki kärhanalar diýip hususy eýeçilikdäki jemgyýetçilik
birleşikleriniň (edaralarynyň), kooperatiw birleşikleriň eýeçiligindäki kärhanalara düşünilýär.
№1-z (zähmet şertleri), döwlet statistik hasabat formasyny Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet
komitetiniň 2017-nji ýylyň 24-njy martyndaky № 15 buýrugy bilen tassyklanan Işgärleriň sanynyň we iş hakynyň
statistikasy boýunça gollanma laýyklykda doldurylýar.
1. BÖLÜM. ZÄHMET ŞERTLERINIŇ ÝAGDAÝY
01-03 setirlerde maglumatlar ýylyň ahyryndaky ýagdaýy ýa-da önümçilikdäki ýagdaýyň faktorlarynyň soňky
ölçeginiň senesi boýunça getirilýär.
01 setirde zyýanly zähmet şertlerinde işleýän işgärler, iş ýerinde kesgitlenen beden-arassaçylygynyň kadalarynyň
ÝDÇ-den (ýolbererlik derejesiniň çäginden), iň bolmanda, bir zyýanly önümçiligiň faktory ýokary bolan işçiler barada
maglumatlar getirilýär.
01 setirde her bir işleýän oňa täsir edýän howply we agyr önümçilik ýagdaýlarynyň sanyna garamazdan, diňe bir
gezek hasaba alynýär.
Zähmet şertleriniň ýagdaýyna baha bermek işçi orunlarynyň hünär synagynyň maglumatlarynyň, önümçilik
gurşawynyň ýagdaýlarynyň derejesiniň işçi ornundaky zähmet şertleriniň kartasynda ýa-da sehiň (uçastkanyň,
önümçiligiň) arassaçylyk (sanitar) pasportynda görkezilýän ýörite ölçegleriň esasynda getirilýär.
03 setirde zähmet howpsuzlygynyň ülňüleriniň ulgamynyň talaplaryna laýyk gelmeýän enjamlarda, maşynlarda,
mehanizmlerde işleýänler göz önünde tutulýar.
Işgärler boýunça maglumatlar, bu işgärleriň amatsyz zähmet şertleri üçin ýeňillikleri alýandygyna ýa-da
almaýandygyna garamazdan 01- 03 setirlere goşulýar.
2. BÖLÜM. AMATSYZ ZÄHMET ŞERTLERINDÄKI IŞ ÜÇIN BERILÝÄN ÝEŇILLIKLER
WE GOŞMAÇA TÖLEGLER
2 bölümde amatsyz zähmet şertlerinde işleýänligi üçin berilýän ýeňillikler we goşmaça tölegler alýan işçiler,
hünärmenler we gullukçylar baradaky maglumatlar getirilýär.
Goşmaça rugsada (3 sütün) harçlary hasaplamak üçin 01 setir boýunça işgärleriň sanyny rugsadyň bir gününiň
ortaça günlük zähmet hakyna we goşmaça rugsadyň günleriniň ortaça sanyna köpeltmeli.
Gysgaldylan iş gününe (3 sütün) harçlary hasaplamak üçin 02 setir boýunça işgärleriň sanyny ortaça sagadyň
tarif iş hakyna we iş hepdesiniň kadaly dowamlylygyny (40 sagat) üýtgeýän sagatlaryň sanyna, meselem: 4=40-36 we
ýyldaky hepdeleriň (52 hepde) sanyna köpeltmeli.
Bejeriş we keseliň öňüni almak üçin berlen mugt iýmite, süýt we beýleki iýmit önümlerine ýyl boýunça hakyky
harçlar (3 sütün) seljeriş hasaba alnyşy boýunça goşmaça çykdajylarynyň maglumatlary esasynda hasaplanylýar.
3 sütündäki 05 setirde ýylyň dowamynda işgärlere goşmaça tölenen puluň umumy möçberi görkezilýär.
Goşmaça tölegleriň möçberini hasaplap çykaryp bolar. Munuň üçin kadaly zähmet şerti üçin kesgitlenen ortaça sagat
tarif iş hakyny goşmaça tölegler (6%; 12%) alýan işgärleriň sanyna, 0,06; 12 degişlilikde, şeýle hem iş gününiň ortaça
hakyky dowamlylygyna we ýyldaky iş günleriniň sanyna köpeltmeli.
08 setirde işgäriň ýeňillikleriň we goşmaça tölegleriň bir ýa-da birnäçe görnüşinden peýdalanýandygyna
garamazdan, ol diňe bir gezek hasaba alynýar.

