0610155
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 statistik 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 (IH)

HRBNGU

0610155

HASAPLANAN IŞ HAKYNYŇ MÖÇBERI BOÝUNÇA
IŞGÄRLERIŇ SANYNYŇ ESASY TOPARLARYŇ BÖLÜNIŞI
WE HÜNÄR TOPARLARY BARADA HASABAT
20 __ ýylyň oktýabr aýy boýunça

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 16-njy oktýabryndaky
№ 100 buýrugy bilen tassyklanyldy
Bir wagtlaýyn
Tabşyrýarlar:
1. Eýeçiligiň görnüşine garamazdan kärhanalar, edaralar, guramalar, şahamçalar we
wekillikler 20-nji noýabr aýyna çenli:
а) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;;
b) özünden ýokarda durýan edarasyna.
2. Işini “Uglewodorod serişdeleri hakynda” Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda
amala aşyrylýan kärhanalar - Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine 20-nji
noýabr aýyna çenli tabşyrmaly.

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy

________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks , Е-mail)
HSUK boýunça kod

HSUK boýunça
şahamçanyň kody

0610155
1 BÖLÜM. IŞLERIŇ ESASY TOPARLARY BOÝUNÇA BIR AÝDA DOLY IŞLÄN IŞGÄRLERIŇ SANY WE IŞ HAKY GAZNASY

Görkezijileriň atlary

Seti
-riň
№

Bir aýda doly işlän
işgärleriň sanaw boýunça
ortaça sany, adam*
şol sanda:
hemerkekaýalmesi
ler
gyzlar
1
2
3

şolardan:
daşary ýurt raýatlary
hemmesi

Iş hakynyň gaznasy,
manat

şol sanda:
şol sanda:
erkekaýal- hemmesi erkekaýaller
gyzlar
ler
gyzlar
5
6
7
8
9

şolardan:
daşary ýurt raýatlary
hemmesi

şol sanda:
erkekaýaller
gyzlar
11
12

А
B
4
10
01
Hemmesi
şol sanda:
kanun çykaryjylar, uly wezipeli adamlar,
häkimiýet guramalarynyň dolandyryjylary
02
(ýolbaşçylary), kärhanalaryň ýolbaşçylaryny
hem goşmak bilen ähli derejedäki dolandyryşlar
03
hünär derejesi ýokary bolan hünärmenler
hünärmenler we goşmaça işgärler
04
maglumatlary, resminamalary taýýarlamak,
05
maliýe hasaba alyş we maglumat hyzmatlary
bilen meşgullanýan gullukçylar
hyzmatlar, ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy, söwda
06
we şoňa golaý işler gurşawyndaky işgärler
oba hojalygy, tokaýçylyk, aw hojalyklarynyň,
balyk ösdürip ýetişdirýän we balyk tutmak bilen 07
meşgullanýan hojalyklaryň tejribeli işgärleri
iri we ownuk senagat kärhana-larynda, çeperçilik
kärinde gurluşykda, ulagda, aragat-naşykda,
08
ýerasty geologiýa we gözlegde işleýän tejribeli
işçiler
operatorlar, apparatçylar, desgalaryň we
09
maşynlaryň maşinistleri, slesar-gurnaýjylar
10
hünärsiz işgärler
11
harby güýçler
01-nji setirden
maýyplygy bolan adamlar
12
_________________________
* Işgärleriň sanynyň we iş hakynyň statistikasy boýunça gollanmasynyň ”Sanaw boýunça işgärleriň sany“ 2-nji bölüminde bir aýda doly işlän işgärleriň sanaw boýunça
ortaça sany, işleýän her senenama güni bütin birlik hökmünde hasaba alynýar. Hasabat aýynda ýarawsyzlygy sebäpli işden galanlary, esasy we goşmaça zähmet rugsadynda
bolanlary, döwlet we jemgyýetçilik borçlaryny ýerine ýetirenleri goşmazdan, bir aýda doly işlän hemme işgärler hasaba alynýar.
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2 BÖLÜM. BIR AÝDA DOLY IŞLÄN, HASAPLANYLAN IŞ HAKYNYŇ MÖÇBERI BOÝUNÇA IŞGÄRLERIŇ SANY WE IŞ HAKYNYŇ GAZNASY

Görkezijileriň atlary

А
Hemmesi
şol sanda hasaplanan iş hakynyň
möçberi boýunça:
790
manada çenli
791 – 900 manat
901 – 1000 manat
1001 – 1250 manat
1251 – 1500 manat
1501 – 1750 manat
1751 – 2000 manat
2001 – 2250 manat
2251 – 2500 manat
2501 – 2750 manat
2751 – 3000 manat
3001 – 3250 manat
3251 – 3500 manat
3501 - 3750 manat
3751 - 4000 manat
4000 manatdan ýokary

Setiriň
№
B
01

Bir aýda doly işlän işgärleriň
sanaw boýunça ortaça sany,
adam
şol sanda:
hemmesi
aýalerkekler
gyzlar
1
2
3

şolardan:
daşary ýurt raýatlary
hemmesi
4

şol sanda:
aýalerkekler
gyzlar
5
6

hemmesi
7

şol sanda:
aýalerkekler
gyzlar
8
9

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Baş hasapçy
Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin telefon belgisi)

şolardan:
daşary ýurt raýatlary

Iş hakynyň gaznasy,
manat

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

hemmesi
10

şol sanda:
aýalerkekler
gyzlar
11
12

0610155
GYSGAÇA GÖRKEZMELER
1-z (IH) bir wagtlaýyn, döwlet statistik hasabat formany döwlet eýeçiligine garamazdan kärhanalar, edaralar, şahamçalar we wekiller tabşyrýalar.
1-z (IH) bir wagtlaýyn, döwlet statistik hasabat formasyny Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň 2017-nji ýylyň 24-nji martyndaky № 15 buýrugy bilen
tassyklanan Işgärleriň sanynyň we iş hakynyň statistikasy boýunça gollanma laýyklykda doldurylýar.
Aşakda görkezilen işgärler toparlary goşmazdan, bir aýda doly işlän işgärleriň sanaw boýunça sany, işlan her senenama güni bütin birlik hökmünde hasaba alynýar:
- 1-nji oktýabrdan soň işe kabul edilenler;
- 1-nji noýabra çenli işden çykanlar;
- işe ukypsyzlygy barada kagyz resmileşdirilen ýa-da güwänamasy bolan wagtlaýyn işe ukyply däldigi sebäpli ýa-da näsaglara seretmek oktýabr aýynda üçin işe
gelmedikler;
- oktýabr aýynda iş hakyny almazdan, 5 iş gününden köp wagt zähmet rugsadynda bolanlar (iş berijiniň teklibi bilen ýa-da maşgala-durmuş ýagdaýlary sebäpli)
Iş haky gaznasyna iş hakynyň ähli görnüşleri, şeýle hem dürli baýraklar, goşmaça tölegler, goşmaça haklar hem-de pul we zat görnüşinde berlen durmuş taýdan ýeňillikler
goşulýar. Işgärler toparynyň agzalaryna paýnamalar we kärhananyň emlägine goýumlary boýunça tölenýän girdejiler (diwidentler, göterimler) iş hakynyň düzümine goşulmaýar.
Bitiren hyzmaty üçin sylaglar we ýyla degişli gaýry tölegler iş hakyna goşulmaýar, çärýekleýin baýraklar işgäriň iş hakyna üçden bir bölek möçberinde goşulýar.

