HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ IKINJI BÖLEGIINE
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

0611280
Forma № 1-taýýarlaýyş

HRBNGU

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 18-nji noýabryndaky
№ 126 buýrugy bilen tassyklanyldy

DÄNE ÖNÜMLERINIŇ (BUGDAÝYŇ), ŞALYNYŇ,
PAGTANYŇ, GANT ŞUGUNDYRYNYŇ WE PILÄNIŇ
TAÝÝARLANYŞY BARADA HASABAT

Gündelik
Tabşyrýarlar:

20____ ý. ____________ aýynyň ____

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy
goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Dokma
senagaty ministrliginiň önüm kabul ediş kärhanalary:
а) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokarda durýan edarasyna.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady____________________________________________________________

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

HSUK boýunça
kod

HSUK boýunça
şahamçanyň
kody

206112
2
061128080
20__-nji (y) ýylyň _______aýynyň __-ine çenli döwlet tabşyrygy boýunça
kabul edilen _________________ mukdary barada maglumat
önümiň ady

Öndürijileriň ady

Setiriň
№

A

B

Döwlet tabşyrygy boýunça öndürijilerden kabul edileni
hasyl ýygymynyň
şondan:
başyndan bäri
hasabat gününde
fiziki
arassa
fiziki
arassa
agramda
agramda
agramda
agramda
1
2
3
4

tonna
2-nji sütünden*:
inçe
süýümli
pagta

maşyn
bilen
ýygylan
pagta

5

6

Jemi
____________

*Bu sütünler pagta kabul etmek boýunça doldurylýar.
Önüm kabul ediji
M.Ý.
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)

(goly)

«____» ____________20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna tabşyrylan senesi,
statistika edaralary tarapyndan doldurylýar)

GYSGAÇA GÖRKEZMELER
№ 1-taýýarlaýyş “Däne önümleriniň (bugdaýyň), şalynyň, pagtanyň, gant şugundyrynyň we
piläniň taýýarlanyşy barada hasabat” döwlet statistik hasabatlylygyň formasy döwlet tabşyrygy boýunça
önüm kabul edýän Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň
Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan kabul ediş kwitansiýalary esasynda doldurylýar.
Bu hasabatda kabul edilen dänäniň, pagtanyň we şalynyň mukdary fiziki we arassa agramda kabul ediş
kwitansiýasynyň esasynda, pile we gant şugundyrynyň mukdary haryt-ulag ýollanmanyň esasynda
hasaplanyş agramynda görkezilýär. Gündelik hasabatda 24 sagadyň dowamynda kabul edilen önümleriň
mukdary görkezilýär we ýerli statistika edarasyna tabşyrylýar.
№ 1-taýýarlaýyş döwlet statistik hasabat formasynyň 1-nji we 2-nji sütünlerinde hasyl ýygym
möwsüminiň başyndan artýan jem bilen, 3-nji we 4-nji sütünlerde bolsa hasabat güninde kabul edilen
önümiň mukdary welaýatlar we etraplar boýunça aýry-aýrylykda görkezilýär. Bu hasabatyň 5-nji, 6-njy
sütünleri pagta kabul edilende doldurylýar. 1-nji we 2-nji sütünde jemi kabul edilen pagtanyň möçberi, 5nji sütünde inçe süýümlisi, 6-njy sütünde maşyn bilen ýygylan pagtanyň möçberi görkezilýär.
Gündelik düzülen № 1-taýýarlaýyş hasabaty gol çekilip, möhür basylyp ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna tabşyrylmaly.
Maglumat üçin: önümleriň kabul edilmegi möwsümleýin geçirilýändigini göz öňünde tutup her
bir anyk önüm (bugdaý, pagta, şaly, gant şugundyry, pile) boýunça hasabat düzmegiň we tabşyrmagyň
tertibi Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan goşmaça düzülýär we bellenilen
ýerine iberilýär.
Maglumatlaryň ýygnaljak wagty goşmaça habar berilýär.

Oba hojalygynyň statistikasy
we seljerişi müdirligi

