DÖWLET STATISTIK
HASABATLYLYGY

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

“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-dgs

HRBNGU

0603311

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 16-njy oktýabryndaky
№ 99 buýrugy bilen tassyklanyldy

TÜRKMENISTANYŇ DURNUKLAŞDYRYŞ
GAZNASYNYŇ SERIŞDELERINIŇ EMELE
GETIRILMEGI WE ULANYLMAGY BARADA
HASABAT

Çärýeklik
Tabşyrýar:

20___ ý. ýanwar-_________ aýlary boýunça

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi
hasabat
döwründen
soň
aýyň
21-ne
çenli
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine

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

2
0603311
müň manat
Görkezijileriň atlary
A
Serişdeleriň emele gelýän çeşmeleri
Ýylyň başyna Türkmenistanyň Merkezi bankyndaky
hasabynda galan serişdeler
Girdejiler - hemmesi (03-06 setirleriň jemi)
şol sanda:
Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň profisiti
Durnuklaşdyryş gaznany dolandyrmakdan gelýän maýa
goýumlary
Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki
girdejiler
Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankyna dolandyrmaga alynan
serişdelerden yzyna gaýtarylan serişdeler
Çykdajylar - hemmesi (08 – 12 setirleriň jemi)
şol sanda:
býujetde göz öňünde tutulan durmuş-ykdysady maksatlary
durmuşa geçirmek üçin zerur bolan transfertler
Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenen maksatlar
üçin maksatlaýyn transfertler
Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankyna dolandyrmaga berlen
serişdeler
gaznany dolandyrmak we her ýylky auditi geçirmek bilen
baglanyşykly çykdajylar
gaýry çykadylar
Hasabat döwrüniň ahyryna galan serişdeler - hemmesi
(01 setir + 02 setir – 07 setir )

Setiriň
№

Hasabat
döwründe

Geçen ýylyň
degişli döwründe

B

1

2

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13

Maglumat üçin:
müň manat
Setiriň
№

Görkezijileriň atlary
A
Ýylyň başyna Durnuklaşdyryş gaznasyndan jemi geçirilen
serişdeler
Hasabat döwrüniň ahyryna Durnuklaşdyryş gaznasyndan jemi
geçirilen serişdeleriň galyndysy (14 setir+10 setir-06 setir)

B

20_ ý.
__________
ýagdaýyna
1

Geçen ýylyň
degişli senesinde
2

14
15

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

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)

№ 1-dgs “Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň
emele getirilmegi we ulanylmagy barada hasabat”(çärýeklik)
döwlet statistik hasabatlylygyň formasyny doldurmak boýunça
GYSGAÇA GÖRKEZMELER
№1-dgs forma boýunça hasabaty Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi
tarapyndan maliýe hasabatynyň maglumatlary esasynda düzülip, Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetine her çärýekde, formanyň salgy böleginde göz öňünde tutulan
möhletinde tabşyrmaly.
Türkmenistanyň durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň emele gelýän çeşmeleri,
kanunçylyga laýyklykda amala aşyrylýar we şularyň hasabyna düzülýär:
– Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň profisiti (setir 03);
– Durnuklaşdyryş gaznany dolandyrmakdan gelýän maýa goýumlary (setir 04);
– Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki girdejiler (setir 05);
– Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankyna dolandyrmaga alynan serişdelerden yzyna
gaýtarylan serişdeler (setir 06).
Durnuklaşdyryş gaznasynyň serişdeleriniň peýdalanşy:
– býujetde göz öňünde tutulan durmuş-ykdysady maksatlary durmuşa geçirmek üçin zerur
bolan transfertler (setir 08);
– Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenen maksatlar üçin berilýän maksatlaýyn
transfert görnüşinde (setir 09);
– Durnuklaşdyryş gaznany dolandyrmak we her ýylky auditi geçirmek bilen baglanyşykly
çykdajylar (setir 11);
– gaýry çykdajylar (setir 12).
13-nji setirde hasabat döwrüniň ahyryna gaznanyň galan serişdeleri görkezilýär.
Maglumat üçin bölümde görkezilýär:
– ýylyň başyna Durnuklaşdyryş gaznasyndan jemi geçirilen serişdeler (14 setir);
– hasabat döwrüniň ahyryna Durnuklaşdyryş gaznasyndan jemi geçirilen serişdeleriň
galyndysy (15 setir).
1-nji sütünde maglumatlar hasabat ýylynyň senesine, 2-nji sütünde bolsa geçen ýylyň degişli
senesine görkezilýär .
Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

