Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2017-nji ýylyň 8-nji aprelinde
1052 san bilen döwlet tarapyndan bellige alyndy
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty
durmuş taýdan goramak ministriniň
2017-nji ýylyň 17-nji martyndaky
çykaran 18-Ö belgili buýrugy bilen
tassyklanyldy
Meýdan şertlerinde işleýän işgärlere
meýdan üpjünligini tölemegiň
Tertibi
1. Şu Meýdan şertlerinde işleýän işgärlere meýdan üpjünligini tölemegiň
Tertibi (mundan beýläk – Tertip) Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 287-nji
maddasyna laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň
görnüşlerine garamazdan kärhanalar, edaralar we guramalar tarapyndan (mundan
beýläk – kärhana) meýdan şertlerinde işleri ýerine ýetirýän işgärlere meýdan
üpjünligini tölemegiň umumy tertibini kesgitleýär.
2. Meýdan üpjünligi bu işgärler tarapyndan meýdan şertlerinde işler
ýerine ýetirilýän wagtynda ýokarlandyrylan harajatlaryň öwezini dolmagyň pul
görnüşidir.
Meýdan şertleri – bu işleri ýerine ýetirmegiň aýratyn şertleri bolup,
önümçilik desgalarynyň (iş ýerleriniň) ilatly nokatlaryň çäkleriniň daşynda
ýerleşen şertinde we işgärleriň özleriniň hemişelik ýaşaýan ýerlerine gündelik
gaýdyp gelmekleri üpjün edilip bilinmejek ýagdaýynda işgärleriň hemişelik
ýaşaýan ýerinden uzakda zähmeti guramaklyga esaslanýar.
3. Şu aşakdaky işgärler meýdan üpjünligini almaga hukugy bardyr:
a) önümçilik işi amala aşyrýan dolandyryş edaralaryň we bölümleriniň
işgärleri; nebit-gaz çüwdürimleriniň öňüni almak boýunça we gaz ulgamlarynyň
gurluş hiline gözegçilik edýän işgärler; мeýdan partiýalarynyň, ekspedisiýalaryň,
nebit we gaz gözleg meýdançalarynyň, nebit we gaz ýataklaryny gurnaýan, turba
geçirijileri gurýan we durkuny täzeleýän, kebşirlenen sepleriň hilini barlaýan edara
kärhanalarynyň işgärleri; burawlaýyş, nebit-gaz guýularyny düýpli abatlaýyş
işlerinde işleýän işgärler; markşeýderler, dag-magdan işleri (şol sanda pýezooptiki
çig maly gazyp almak boýunça), geodeziýa we geologiýa surata düşüriş, geofizika,
gidrogeologiýa, seýsmologiýa, inžener-geologiýa, aerogeologiýa, aero surata
düşüriş, topografiýa, geodeziýa we beýleki geolog-gözleg we topograf-geodeziýa
işlerinde, şeýle-de ugurdaş işlerde amala aşyrýan we hyzmat edýän edaralarynda
işleýän işgärler;
b) tokaý hojalyk, tokaýy dikeldiş, tokaý-medeni, tokaý-gurluşyk,
tokaý-gorag, ýangyna garşy, tokaý-meliorasiýa işlerini ýerine ýetirmek üçin
iberilen tokaý hojalygy işgärleri, ýerli ösümlik çig malynyň tohumlaryny we
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tokaýyň azyk önümlerini ýygnamak we taýýarlamak bilen meşgullanýan işgärler;
ç) haýwanat we ösümlik dünýäsini goramak boýunça gözegçilige çykýan
inspektorlar, hünärmenler we beýleki işgärler, şol sanda sürüjiler;
d) ylmy-barlag institutlaryň we goraghanalaryň ylmy bölümleriniň
ylmy-meýdan barlaglaryna çykýan işgärler, şol sanda sürüjiler;
e) tapgyrlara, ekspedisiýalara, otrýadlara we meýdançalara göni hyzmat
etmek maksady bilen döredilýän beýleki guramalaryň işgärler düzüminde durýan
we bu meýdan guramalarynyň ýerleşýän ýerlerinde bolan işgärler;
ä) artezian guýularyny, şahtalary we turba geçiriji görnüşindäki guýulary
burawlamak, öri meýdanlaryny suwlandyrmak we oba hojalyk suw üpjünçiligi
bilen meşgullanýan işgärler;
f) barmasy kyn bolan ýerlerde işleýän gidrometeorologiýa gullugynyň
işgärleri;
g) Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
bilen ylalaşylan sanaw boýunça meýdan şertlerinde işleri berjaý edýän beýleki
işgärler.
4. Meýdan üpjünligini tölemek şu Tertibiň 3-nji bölüminde göz öňünde
tutulan şertlere laýyklykda işgärleriň meýdan işlerinde bolan ähli senenama günleri
üçin (stasionar guramadan çykan gününden oňa gaýdyp gelýän gününe çenli
aralykda) amala aşyrylýar.
5. Meýdan şertlerinde işlenilýän we bolunýan wagty hasaba almagyň
tertibi iş beriji tarapyndan kesgitlenýär we degişli buýruk bilen resmileşdirilýär.
6. Meýdan şertlerinde işlände
işgäre dynç günleri üçin meýdan
üpjünligini tölemek bu işgäriň ony nirede geçirýändigine (meýdan işleriniň
geçirilýän desgada, meýdan guramasynyň bazasynda, işleriň geçirilýän ýerinden
daşynda) baglydyr.
7. Bir günde bir işgär üçin meýdan üpjünligi hasaplananda hereket edýän
Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly ýerlerine hem-de onuň çäklerinden daşary
gulluk iş saparlary hakyndaky Düzgünnama bilen kesgitlenen gije-gündizlik
harajatlaryň möçberinde bellenilýär.
8. Meýdan üpjünligi ortaça zähmet haky hasaplanylanda hasaba
alynmaýar.
9. Meýdan üpjünliginiň tölegi wagtlaýyn zähmete ukypsyz bolnan
döwründe işgäriň meýdan işleriniň geçirilýän ýerinden hemişelik ýaşaýan ýerine
gitmeklige mümkinçiligi bolmadyk şertlerinde ýa-da gitmeklik gadagan edilen
ýagdaýynda saklanyp galýar.
10. Ýerli ýaşaýjylardan bolan meýdan üpjünligini almaýan, meýdan
guramalarynyň işgärleri önümçilik zerurlygy sebäpli, meýdan işleriniň beýleki
etrabyna geçirilen ýagdaýynda, özleriniň hemişelik ýaşaýan ýerlerine ýa-da
stasionar guramanyň ýerleşýän ýerine her günde yzyna gaýtmaga mümkinçiligi
bolmadyk wagtynda olara umumy esaslarda meýdan üpjünligi tölenilýär.
11. Meýdan üpjünligi aşakdaky ýagdaýlarda tölenilmeýär:
a) iş ýerlerinden özleriniň hemişelik ýaşaýan ýerlerine günde dolanyp
gelmäge mümkinçiligi bolan işgärlere.
Işgäriň özüniň hemişelik ýaşaýan ýerine günde dolanyp gelmek
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mümkinçiligi hakyndaky çözgüt her bir aýratyn ýagdaýda kärhananyň ýolbaşçysy
tarapyndan kabul edilýär, bu ýerde aralygyň uzaklygy, ulag aragatnaşygynyň
şertleri, ýerine ýetirilýän işleriň häsiýeti, şeýle hem işgär üçin dynç alyş şertleriniň
zerurlygy göz öňünde tutulýar;
b) işgär rugsatda bolan wagtynda, şeýle hem işgär esassyz sebäbe görä işe
çykmadyk ýagdaýynda;
ç) işgär şäher görnüşindäki şäherçelerde ýerleşýän otrýadlaryň,
bölümleriň we nebit gözleýän tapgyrlaryň, ekspedisiýalaryň we olara deňleşdirilen
guramalaryň bazalarynda işlän wagtynda we olar kanunçylyk namalarynda
bellenen kadalar boýunça amatly ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün edilende;
d) işiň wahta usuly üçin ýa-da işleriň göçme we (ýa-da) gatnaw häsiýeti
bolan şertlerde işleýändikleri üçin goşmaça hak alýan işgärlere.
12. Meýdan şertlerinde işlerini ýerine ýetirýän işgär gulluk iş saparyna
gidende oňa meýdan üpjünligini tölemek bes edilýär, gulluk iş sapary bilen bagly
harajatlar Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly ýerlerine hem-de onuň çäklerinden
daşary gulluk iş saparlary hakyndaky Düzgünnama laýyklykda tölenilýär.
13. Meýdan üpjünligini tölemek bilen bagly harajatlar iş önümçiligiň
harajatlarynyň çäklerinde amala aşyrylýar we işleriň özüne düşýän gymmatyna
degişli bolýar.
Meýdan üpjünligini tölemek bilen bagly çykdajylar ýerine ýetirilýän işleriň
umumy gymmatyny düzýän kadalaşdyryjy resminamalarda we bahany hasaplamak
üçin çenlikde öz beýanyny tapýar.
14. Meýdan üpjünligiň tölegi şu Tertibiň 7-nji bölümi bilen bellenilen
möçberden daşary kärhananyň ygtyýarynda galýan girdejiniň hasabyna amala
aşyrylýar we köpçülikleýin şertnama (ylalaşyk) bilen bellenilýär.
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