
 
 

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 
2021-nji ýylyň 4-nji martynda çykaran 28-Ö belgili 

B U Ý R U G Y 
 
 

 Iş üpjünçiligi çygryndaky hasabatlylygy kämilleşdirmek maksady bilen, 
buýurýaryn: 

 
1. № 1-bo “Boş iş orunlary we olary doldurmak üçin gerek bolan işgärler 

barada hasabat” pudaklaýyn statistik hasabatlylygy doldurmak boýunça gysgaça 
görkezmelere Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti bilen 2021-nji 
ýylyň 26-njy fewralynda ylalaşylan (16/13-08 belgili hat) üýtgetmäni girizmeli we 
gysgaça görkezmeleriň ikinji tesimini şu görnüşde beýan etmeli:  

“№1-bo (aýlyk) pudaklaýyn statistik hasabatlylygyň formasy boýunça hasabat 
eýeçilik görnüşine garamazdan ýuridiki şahslar we (ýa-da) olaryň düzüm birlikleri, 
hususy telekeçiler tarapyndan düzülýär we özüniň ýerleşýän ýeri boýunça zähmet we 
ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümine tabşyrylýar. Hakyna tutma zähmeti ulanmazdan 
we ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýanlar hem-de harby we 
olara deňleşdirilen, içeri işler we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan №1-bo (aýlyk) 
pudaklaýyn statistik hasabatlylygyň formasy tabşyrylmaga degişli däldir.”. 

2. Şu buýrugy 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinden güýje girizmeli. 
3. Şu buýrugyň 1-nji bölüminde görkezilen pudaklaýyn statistik hasabatlylygyň 

formasyna degişli üýtgetmäniň girizilendigi we onuň 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinden 
güýje girýändigi barada ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna habar 
bermeli. 

4. Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi 
müdirlikleri № 1-bo “Boş iş orunlary we olary doldurmak üçin gerek bolan işgärler 
barada hasabat” pudaklaýyn statistik hasabatlylygy doldurmak boýunça gysgaça 
görkezmelere girizilen üýtgetmeler barada etraplaryň, şäherleriň zähmet we iş bilen 
üpjünçilik bölümlerine, eýeçilik görnüşine garamazdan ýuridiki şahslara, hususy 
telekeçilere ýetirmeli we 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinden ol boýunça hasabatyň 
berilmegini üpjün etmeli.  

5. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine ministriň orunbasary H.Taçjanowa 
gözegçilik etmeli. 

 
Esas: Ministriň orunbasary H.Taçjanowanyň 2021-nji ýylyň 4-nji martyndaky 

habarnamasy.   
 

Ministr                                                                                       M.Sylapow 



 
 

PUDAKLAÝYN 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 307-nji maddasyna laýyklykda iş bilen üpjünçilik hakynda statistik maglumatlaryň ýaşyrylmagy we ýoýulyp 
görkezilmegi ýa-da ilaty iş bilen üpjün etmek hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň gaýry bozulmalary üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir 

 
              

    Forma №1-bo                                                                                             
 
 

Boş iş orunlary we olary doldurmak üçin gerek bolan 
 işgärler barada hasabat 

 
                              20 ______ýylyň _________________ aýynyň 25-i  ýagdaýyna 
 

 
                                                                   Ylalaşyldy 

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň  
2021-nji ýylyň 26-njy fewralyndaky  № 16/13-08  haty  

 
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň 
2021-nji ýylyň 4-nji martyndaky  №28-Ö buýrugy bilen tassyklanyldy 

 
Aýlyk 

Tabşyrýarlar:  
          
eýeçilik görnüşine garamazdan ýuridiki şahslar  we (ýa-da) olaryň düzüm birlikleri, 
hususy telekeçiler hasabat aýynyň 25-den gijä galman ýerleşýän ýeri boýunça 
zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümine  

 

 

 Наsabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady / hususy telekeçiniň F.A.A. (doly)  ________________________________________________________________ 
                                                                    (gereginiň aşagyny çyzmaly) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Poçta salgysy  ______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks, E-mail) 
 

HSUK boýunça 
kod 

         HSUK boýunça 
şahamçanyň  

kody 

   

 

Hususy salgyt belgisi (HSB) 
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Set. 
№ 
 

Hünäriň, wezipäniň ady 
IHGWDK boýunça 

kod 
Boş iş orunlarynyň 

sany 

 Iş: hemişelik   -1   
 möwsümleýin -2   
 wagtlaýyn       - 3  
 beýlekiler       - 4 

Zähmete hak 
tölemegiň ulgamy: 

potratlaýyn, 
sagatlaýyn 

Aýlyk zähmet 
haky, 
manat 

Talaplar 
 

Bilim 
derejesi 

Iş döwri 

А B 1 2 3 4 5 6 7 
01         
02         
03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         
10         
11         
 
Maglumat üçin: sanaw boýunça işgärleriň sany:  1. wezipe sanawy boýunça ______birlik;  2. hasabat aýynyň 25-i ýagdaýyna ______ adam;   3. olardan işçiler _____adam 
 
                                                                                 Ýolbaşçy   

 (F.A.A.) (goly)  
   

                                           Ýerine ýetiriji  
 (wezipesi)  (F.A.A.) (goly) 
  «____» _________20     ý. 

(hasabatyň doldurylan senesi) 
 

                «____» _______   20     ý. 
 (habarlaşmak üçin telefon 

belgisi)
              (hasabatyň tabşyrylan senesi)
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Gysgaça görkezmeler 

 
№1-bo (aýlyk) pudaklaýyn statistik hasabatlylygyň formasynyň maglumatlary hasabat aýynyň 25-i ýagdaýyna doldurylýar. 
№1-bo (aýlyk) pudaklaýyn statistik hasabatlylygyň formasy boýunça hasabat eýeçilik görnüşine garamazdan ýuridiki şahslar we (ýa-da) olaryň 

düzüm birlikleri, hususy telekeçiler tarapyndan düzülýär we özüniň ýerleşýän ýeri boýunça zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümine tabşyrylýar. 
Hakyna tutma zähmeti ulanmazdan we ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýanlar hem-de harby we olara deňleşdirilen, içeri işler 
we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan №1-bo (aýlyk) pudaklaýyn statistik hasabatlylygyň formasy tabşyrylmaga degişli däldir.  

Ýuridik şahsyň ýerleşýän ýerinden başga administratiw birligiň çäginde ýerleşýän aýrybaşgalanan düzüm birlikleri (şahamçalar, wekillikler 
bölümler we beýlekiler) pudaklaýyn statistik hasabatlylygyň formasyny ýerleşýän ýerindäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümine berýärler. 
Aýrybaşgalanan düzüm birlikleriniň pudaklaýyn statistik hasabatlylygyny düzmek üçin zerur maglumatlary ýok bolan halatynda, olaryň ýerine 
hasabaty özünden ýokardaky guramasy (ministrlik, pudaklaýyn edarasy we ş.m) düzýärler we aýrybaşgalanan birligiň bolýan ýerindäki zähmet we 
ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümine berýärler.  

Şeýle ýagdaýlarda özünden ýokardaky guramasy (ministrlik, pudaklaýyn dolandyryş edarasy we ş.m) ýerleşýän ýerindäki zähmet we ilatyň iş 
bilen üpjünçiligi bölümine beýleki welaýatlaryň etraplaryň (şäherleriň) çäklerinde ýerleşýän düzüm birlikleri boýunça maglumatlary goşmazdan 
hasabaty berýärler. 

Forma boýunça hasabat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçilik bölümleri tarapyndan iş gözleýän raýatlara iş gözleginde, iş berijilere bolsa zerur 
bolan işgärleri saýlap almakda ýardam berýän döwlet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek we zähmet bazaryna baha bermek maksady üçin ulanylýar. Boş iş 
orunlaryna bolan zerurlyk baradaky maglumatlar esasynda №1-z (işe ýerleşdiriliş) çärýekleýin döwlet statistik hasabatlylygynyň formasynyň “Bar 
bolan boş iş orunlary” bölüminiň görkezijileri doldurylýar. 

B sütüni boýunça boş iş orunlaryny doldurmak üçin zerurlygy bolan işçileriň hünärleriniň we gullukçylaryň wezipeleriniň atlary görkezilýär. 
1-nji sütün boýunça “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan 10.12.2010 ý., 201 belgili buýrugy bilen tassyklanan TDS 704-2010 

Türkmenistanyň işçileriniň hünärleriniň we gullukçylarynyň wezipeleriniň döwlet klassifikatoryna (üýtgetme №1 “Türkmenstandartlary” baş döwlet 
gullygynyň 2015-nji ýylyň ýanwar aýynyň 8-ine № 1/02 buýrugy bilen tassyklandy we güýje girizildi) laýyklykda kodlar goýulýar (Döwlet 
klassifikatorynyň sanawynda işçileriň hünärleriniň we gullukçylaryň wezipeleriniň degişli atlary bolmadyk ýagdaýynda 999999 kod goýulýar). 

2-nji sütün boýunça jemi boş iş orunlarynyň sany wezipe sanawyna laýyklykda hasabat aýynyň 25-i ýagdaýyna doldurylýar. 
4-nji we 5-nji sütünler boýunça zähmete hak tölemegiň ulgamy we aýlyk zähmet haky görkezilýär. 
6-njy we 7-nji sütünler boýunça boş iş orunlaryny doldurmak üçin işgärleriň bilim derejesine we iş döwrüne bolan talaplar görkezilýär. 


