Türkmenistanyň Zähmet we ilaty
durmuş taýdan goramak ministriniň
2018-nji ýylyň 18-nji sentýabryndaky
çykaran 114-Ö belgili buýrugy bilen
tassyklandy
Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň, işe ýerleşdirmegiň
we hasapdan çykarmagyň
TERTIBI
I bap. Umumy düzgünler
1. Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň, işe ýerleşdirmegiň we hasapdan
çykarmagyň tertibi (mundan beýläk – Tertip) “Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda”
Türkmenistanyň Kanunynyň 11-nji maddasyna laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy
hem-de Türkmenistanda iş gözleýän adamlary hasaba almagyň, olary işe
ýerleşdirmegiň we hasapdan çykarmagyň kadalaryny kesgitleýär.
2. Şu Tertipde beýan edilen adalgalar we düşünjeler “Ilatyň iş bilen
üpjünçiligi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda kesgitlenen manylarda
ulanylýar.
3. Iş gözleýän adamlary hasaba almak we işe ýerleşmeklerine ýardam
bermek Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň
garamagyndaky Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň, etrap we şäher zähmet we
ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary (mundan beýläk – iş bilen üpjünçilik gullugy)
tarapyndan amala aşyrylýar.
4. Iş gözleýän adamlary (Türkmenistanyň raýatlaryny, Türkmenistanyň
çäginde hemişelik ýaşaýan daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlary)
hasaba almak olaryň ýaşaýan ýeri boýunça (ýaşaýan ýeri boýunça ýazga alnan ýada bolýan ýeri boýunça hasaba alnan salgysyna laýyklykda) iş bilen üpjünçilik
gullugy tarapyndan amala aşyrylýar.
5. Iş gözleýän adamlar ýaşaýan ýerinden başga ýerlerdäki (bolýan ýerindäki)
iş bilen üpjünçilik gullugynda hem hasaba alnyp bilner. Şeýle ýagdaýda olaryň
ýazga alnan salgysy boýunça iş bilen üpjünçilik gullugyna Iş gözleýän hökmünde
hasaba alnandygy baradaky güwänama (şu Tertibe 1-nji goşundy) iberilýär hem-de
ol ýerde şol güwanamadaky maglumat maglumatlar binýadyna girizilýär.
6. Iş berijilere iş üpjünçiligi boýunça hyzmatlar, olaryň ýerleşýän ýeri
(hukuk salgysy) boýunça etrabyň/şäheriň iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan
amala aşyrylýar. Ýuridik şahsyň ýerleşýän ýerinden başga dolandyryş-çäk
birliginde ýerleşýän aýrybaşgalanan düzüm birliklerine (şahamçalar, wekillikler

bölümler we beýlekiler) iş üpjünçilik hyzmatlary olaryň hakyky ýerleşýän ýeri
boýunça etrabyň/şäheriň iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan amala aşyrylýar.
7.Ilatyň iş bilen üpjünçiligi we iş berijiler üçin işgärleriň seçilip alynmagy
bilen baglanyşykly hyzmatlar iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan muzdsuz
esasda amala aşyrylýar.
8. Türkmenistanda ýaşaýan adamlaryň iş bilen üpjünçilik gullugyna ýüz
tutmaga hem-de kärhanalardaky, edaralardaky we guramalardaky boş iş orunlary
baradaky maglumatlar bilen tanyşmaga hukugy bardyr.
II bap. Iş gözleýän adamlary hasaba almak
9. Zähmet çekmäge ukyply ýaşdaky (erkekler – 18-den–62 ýaşa çenli,
aýallar – 18-den‒57 ýaşa çenli) özüne bagly bolmadyk sebäplere görä iş bilen
meşgul bolmadyk adamlar iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan iş gözleýänler
hökmünde aşakdaky resminamalary görkezende hasaba alynýar:
1) pasport ýa-da şahsyýetini tassyklaýan başga resminama;
2) zähmet depderçesi (iş döwri bolan adamlar üçin);
3) Bar bolsa hünär bilimini kepillendirýän resminama.
Lukmançylyk bilermen toparynyň netijenamasy esasynda olaryň saglygy
hünär borçlarynyň ýerine ýetirilmegine päsgelçilik bermeýän ýa-da beýleki
adamlaryň saglygyna we zähmet howpsuzlygyna howp salmaýan maýyplar saglyk
ýagdaýy baradaky resminamany görkezýärler.
Kärhanalaryň ýatyrylmagy ýa-da iş beriji – fiziki şahs tarapyndan işiniň bes
edilmegi, işgärleriň sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň gysgaldylmagy bilen bagly
işden boşan adamlar ýaş aýratynlygy çäklendirilmezden hasaba alynýar.
10. Laýyk gelýän işiň gözleginde özüne teklip edilen işden ýüz öwren ýa-da
esassyz sebäp bilen iş bilen üpjünçilik gullugyna gelmedik pursatyndan başlap, iş
gözlemekde kynçylyk çekýän adamyň diňe otuz senenama güni geçenden soň iş
gözleýän hökmünde täzeden hasaba alynmaga hukugy bardyr.
Işe girmek maksady bilen ýüz tutulandan soň işe ýerleşmek maksady bilen
soňky ýüztutmalarda pasport ýa-da şahsyýetini we ýaşaýan (bolýan) ýerini
tassyklaýan başga resminama hem-de eger, öňki berlen maglumatlar üýtgän bolsa,
ol barada degişli resminama görkezilýär.
11. Iş gözleýän adamlary hasaba almak üçin Işe ýerleşmek üçin ýüz tutýan
adamyň hasaba alyş kartoçkasy (mundan beýläk – kartoçka, şu Tertibe 2-nji
goşundy) açylýar. Oňa belgisi we açylan senesi, işe ýerleşmek üçin ýüz tutýan
adamyň familiýasy, ady, atasynyň ady, jynsy, doglan senesi we doglan ýeri, telefon
belgisi, pasport maglumatlary, ýaşaýan (bolýan) ýeriniň salgysy, milleti, bilimi,
hünäri, bilýän dilleri, sosial ýagdaýy, saglyk ýagdaýy, soňky işlän ýeri, soňky işlän
ýerindäki hünäri (tarif razrýady), wezipesi (derejesi), umumy iş döwri, soňky işlän
ýerinden işden çykan senesi, işden çykmagynyň sebäbi we işe ýerleşmek üçin iş
bilen üpjünçilik gullugyna ýüz tutan senesi, maşgala ýagdaýy, 18 ýaşa ýetmedik
çagalarynyň sany we eklenjindäki beýleki adamlar barada maglumatlar girizilýär.

Kartoçkanyň kesilip alynýan “Hasaba alyş talony” (mundan beýläk – talon) iş
gözleýän adama berilýär. Şol bir wagtda iş gözleýän adamyň esasy maglumatlary
Iş gözleýän adamlary hasaba alynýan kitabyna (şu Tertibe 3-nji goşundy)
girizilýär.
12. Hasapdan çykarylan iş gözleýän adamyň gaýtadan ýüz tutan
ýagdaýynda, oňa täze kartoçka doldurylýar. Şu ýagdaýda ol “ikinji gezek”, “üçünji
gezek” we ş.m. diýen bellik bilen öňki kartoçkasyndaky belgisi bilen hasaba
alynýar.
13. Iş gözleýän hökmünde iş bilen üpjünçilik gullugynda hasaba alnan her
bir adam boýunça kartoçkasynyň maglumatlary we işe ýerleşdirmek boýunça
ýerine ýetirilen hyzmatlaryň netijeleri iş bilen üpjünçilik gullugynda alnyp
barylýan maglumatlar binýadyna girizilýär.
14. Iş gözleýän adamlar hasaba alnanda iş bilen üpjünçilik gullugynyň
işgärleri olary aşakdakylar barada habarly etmäge borçludyrlar:
1) bar bolan boş iş orunlary, olar boýunça ortaça zähmet haky, işiň häsiýeti,
iş gözleýän adamlara bildirilýän talaplar (bilim derejesi, iş döwri) barada täzelenen
maglumatlar bilen tanyşmak üçin aýda 1 gezek iş bilen üpjünçilik gullugyna
barmaklygyň zerurlygy (iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan uzakda ýerleşýän
ilatly ýerlerde ýaşaýan adamlara bar bolan boş iş orunlary baradaky täzelenen
maglumat bilen telefon arkaly tanyşmaklyk rugsat berilýär);
2) iş gözleýän adamlary kartoçkada görkezilen maglumatlaryň iş berijilere
berilmeginiň mümkindigi;
3) iş gözleýän adamlary işçi hünärleri boýunça taýýarlamak, gaýtadan
taýýarlamak, hünär derejesini ýokarlandyrmak okuwlarynyň bar bolan şertleri;
4) adamlary hasapdan çykarmagyň we gaýtadan hasaba almagyň tertibi.
III bap. Iş berijilere zerur bolan işgärleri saýlamakda berilýän
hyzmatlar
15. Iş bilen üpjünçilik gulluklary iş berijilere zerur hünärmenleri saýlap
almakda aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirýärler:
zähmet bazary boýunça maglumatlar binýadyndaky teklipler barada
maglumatlary bermek;
iş berijileriň sargydy boýunça işçi hünärleri boýunça okuwlary guramak;
maslahat bermek.
16. Iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan iş berijileriň sargydy boýunça
zähmet bazaryndaky teklipler baradaky maglumatlar berilýär. Soralýan hünärler
(wezipeler) boýunça iş berijilere maglumatlar binýadyndan, iş gözleýän adamlaryň
kartoçkasyndaky maglumatlary öz içine alýan Zähmet bazaryndaky teklipler (iş
gözleýänler) baradaky maglumatlaryň göçürmesi (şu Tertibe 4-nji goşundy) ýa-da
laýyk dalaşgäriň ýoklugy barada maglumat berilýär.
17. Iş berijilere zerur bolan işgärleri saýlap almakda iş berijiler tarapyndan
her aý özleriniň ýerleşýän ýeri boýunça iş bilen üpjünçilik gullugyna tabşyrylýan

boş iş orunlary we olary doldurmak üçin gerek bolan işgärler barada hasabata ýada işgärlere zerurlyk barada goşmaça berlen haýyşnama laýyklykda ýardam
berilýär.
IV bap. Iş gözleýän adamlary işe ýerleşdirmek
18. Iş bilen üpjünçilik gullugyna iş berijileriň beren boş iş ýerleri baradaky
maglumatlarynyň esasynda iş gözleýän adama boş iş orunlary hödürlenýär.
Iş gözleýän adamlara saýlap alan boş iş ýeri boýunça “Işe ýollanyş haty” (şu
Tertibe 5-nji goşundy) ýazylyp berilýär.
Işe ýollanyş hatynda:
1) iş gözleýäniň iberilýän edarasynyň (kärhanasynyň, guramasynyň) ady;
2) işe ýollanylýan raýatyň iş üpjünçiligi gullugynda hasaba alnan senesi we
belgisi;
3) iş gözleýäniň iberilýän hünäri, wezipesi barada maglumatlar görkezilýär;
4) iş bilen üpjünçilik gullugynyň ýolbaşçysynyň goly we möhüri goýulýar.
Iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan berlen işe ýollama hatyny alan
gününden başlap bäş iş gününiň dowamynda iş berijä işe ýerleşmek meselesi
boýunça ýüz tutmaga borçludyr.
19. Iş beriji iş gözleýän adamy işe kabul edendigi ýa-da işe kabul etmekden
ýüz öwrendigi barada sebäplerini görkezmek bilen, olar barada çözgüdiň çykarylan
senesinden soň iş bilen üpjünçilik gullugyna “Işe kabul edilendigi barada
maglumaty” (şu Tertibe 6-njy goşundy) bäş iş günüň dowamynda bermäge
borçludyr.
20. Iş berijiniň iş bilen üpjünçilik gullugyna iş gözleýän adamyň işe kabul
edilendigi barada “Işe kabul edilendigi barada maglumaty” dolduryp, habar beren
ýagdaýynda ol işe ýerleşen hasaplanýar.
21. Ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň çygrynda döwletiň goldawyna mätäç
adamlara işe ýerleşdirmek hyzmatlary ilkinji nobatda ýerine ýetirilýär.
22. Kärhananyň ýatyrylmagy, işgärleriň sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň
gysgaldylmagy netijesinde işgär işden boşadylan gününden soň iki hepde möhletiň
dowamynda iş bilen üpjünçilik gullugyna ýüz tutan bolsa we işe ýerleşdirilmedik
şertinde, Kärhananyň ýatyrylmagy, işgärleriň sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň
gysgaldylmagy netijesinde işden boşan işgäriň öňki iş ýerinde ortaça zähmet
hakynyň işden boşan gününden başlap üç aýyň içinde saklanyp galynmagy barada
güwänama (şu Tertibe 7-nji goşundy) berilýär.
Kärhananyň ýatyrylmagy, işgärleriň sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň
gysgaldylmagy netijesinde işden boşan işgäriň öňki iş ýerinde ortaça zähmet
hakynyň işden boşan gününden başlap üç aýyň içinde saklanyp galynmagy barada
güwänamany resmileşdirmek üçin tassyklamasynyň Teswirnamasy (şu Tertibe
8-nji goşundy) düzülýär.

Güwänamada:
işden boşan işgäriň familiýasy, ady, atasynyň ady;
işden boşan edarasynyň, kärhanasynyň, guramasynyň doly ady;
iş gözleýän hökmünde hasaba alnan senesi we belgisi barada maglumatlar
görkezilýär hem-de iş bilen üpjünçilik gullugynyň ýolbaşçysynyň goly we möhüri
goýulýar.
Şeýle güwänama iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan hödürlenen ýararly
işiň ikisinden ýüz dönderilen halatynda berilmeýär.
23. Hünär taýýarlygynyň ýa-da zerur hünär derejesiniň ýoklugy sebäpli olara
laýyk gelýän iş tapmak mümkin bolmasa, tejribesine laýyk gelýän işiň ýoklugy
sebäpli, olaryň hünär derejesiniň üýtgedilmegi zerur bolsa, şeýle hem öňki hünäri
boýunça işi ýerine ýetirmäge ukybyny ýitiren bolsalar, olara hünär taýýarlygy,
gaýtadan taýýarlygy we hünärini ýokarlandyrmak okuwuny geçmeklik teklip edilip
bilner.
V bap. Iş gözleýän adamlary hasapdan çykarmak
24. Iş gözleýän adamlary iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan hasapdan
çykarmak aşakdaky ýagdaýlarda amala aşyrylýar:
1) “Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna
laýyklykda ol işe ýerleşen diýip ykrar edilende;
2) iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan işçi hünärleri boýunça taýýarlygy,
gaýtadan taýýarlygy geçmäge we hünär derejesini ýokarlandyrmaga ýollananda
ýa-da hünär taýýarlygyndan ýüz öwrende;
3) teklip edilen ýararly (laýyk) işiň ikisinden ýüz öwrende;
4) bir aýdan köp wagtyň dowamynda esassyz sebäpler boýunça iş bilen
üpjünçilik gullugyna gelmedik ýagdaýynda;
5) kanunçylykda bellenen tertipde jenaýat jogapkärçiligine çekilip, oňa
düzediş işleri ýa-da belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek ýa-da azatlykdan
mahrum etmek jezasy bellenilende;
6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýaşy boýunça pensiýa ýa-da
durmuş kömek puly bellenilende;
7) lukmançylyk netijenamasyna laýyklykda, saglyk ýagdaýy gulluk
wezipelerini ýerine ýetirmäge päsgel berýän, öz saglygyna we beýleki adamlaryň
saglygyna hem-de zähmetine howp salýan ýagdaýynda;
8) iş bilen üpjünçilik gullugynyň hyzmatlaryndan hat üsti bilen ýüz
öwrende;
9) ölen diýlip yglan edilen ýa-da nam-nyşansyz ýiten diýlip ykrar edilende;
10) işe ukypsyz diýip ykrar edilende;
11) aradan çykan ýagdaýynda;
25. Iş gözleýän adam hasapdan çykarylanda kartoçkada sebäbini görkezmek
bilen, onuň hasapdan çykarylandygy barada bellik edilýär. Eger ol ýazga alnan
salgysyndan başga ýerdäki (bolýan ýeri boýunça) iş bilen üpjünçilik gullugynda

hasapdan çykarylanda, onda onuň ýazga alnan salgysy boýunça iş bilen üpjünçilik
gullugyna adyny, atasynyň adyny we familiýasyny, ýazga alnan salgysyny, iş
gözleýän hökmünde hasaba alnan we hasapdan çykarylan senesini we hasapdan
çykarmagyň sebäbini görkezip, Iş gözleýän adamyň iş bilen üpjünçilik gullugynda
hasapdan çykarylandygy barada güwänama (şu Tertibe 9-njy goşundy) iberilýär.
Iş bilen üpjünçilik gullugy iş gözleýän hökmünde hasaba alnan adamy
hasapdan çykarmak hakynda çözgüdiň kabul edilen gününden başlap bäş iş
gününiň dowamynda oňa hasapdan çykarylmagynyň esaslandyrylan sebäbini
görkezmek bilen, ol barada ýazmaça görnüşde habar berýär.

Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň, işe
ýerleşdirmegiň we hasapdan çykarmagyň Tertibine
1-nji goşundy

_______________ welaýatynyň
_______________etrabynyň/
şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen
üpjünçiligi bölümine
Iş gözleýän hökmünde hasaba alnandygy baradaky
Güwänama
Şu güwänama __________ welaýatynyň ____________ etrabynyň/şäheriniň
__________________________________________________________________
(iş gözleýäniň pasporty boýunça ýazga alnan salgysy)

__________________________________________________salgyda ýazga alnan
__________________________________________________________________
_____________________________________________________salgyda bolýan
__________________________________________________________________
(raýatyň ady, atasynyň ady, familiýasy)

______________ welaýatynyň _____________ etrabynyň/şäheriniň zähmet we ilatyň
iş bilen üpjünçiligi bölüminde _____-nj__ ýylyň «___» ___________-da iş gözleýän
hökmünde hasaba alnandygy barada berildi.
_______ etrabynyň/şäheriniň
zähmet we ilatyň iş bilen
üpjünçiligi bölüminiň başlygy
(möhüri)

(goly)

_____________________
(ady, atasynyň ady, familiýasy)

"__" _________ 20__ ý.
(güwänamanyň berlen senesi)

Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň, işe
ýerleşdirmegiň we hasapdan çykarmagyň
Tertibine 2-nji goşundy
Işe ýerleşmek üçin ýüz tutýan adamyň hasaba alyş kartoçkasy № ______
1. Familiýasy

atasynyň ady

ady

2. Jynsy: 2.1 erkek

2.2 aýal

________________________
3.Doglan senesi
gün
aý
ýyl
we doglan ýeri
_______________________________________________________________________________4.Tel.________________

5. Pasport (ýa-da şahsyýetini tassyklaýan başga resminama): seriýasy _____№ ___________kim tarapyndan berlen
berlen senesi

6. Pasport boýunça ýazgyda
gün

aý

ýyl

duran ýeriniň salgysy____________________________________________________________________

7. Hakyky

bolýan ýeriniň salgysy
8.Milleti:

9. Bilimi: 9.1 umumy esasy (doly däl orta mekdep)
9.3 başlangyç hünärmen (hünärmenlik-tehniki)

umumy

9.5 doly däl ýokary (tamamlanmadyk ýokary)

9.4 orta hünärmen (ýöriteleşdirilen orta)

9.6 ýokary hünärmen (ýokary)

(diplom, şahadatnama, sertifikat we başga)

10. Resminama boýunça hünäri

11.Bilýän dilleri:

12. Sosial ýagdaýy: 12.1 uçurym
kömekçi hojalykda meşgullanýan

9.2 orta (doly)

12.2 harby gullukdan boşap gelen

12.4 tussaglykdan boşap gelen

13. Maýyplygy: 13.1 ýok

12.3 şahsy
13.2 bar

14. Soňky işlän ýeri (kärhananyň, edaranyň guramanyň ady)
____________________________15. Soňky işlän ýerindäki hünäri (tarif razrýady), wezipesi (derejesi), umumy iş döwri
__________________________________16. Soňky işlän ýerinden işden çykan senesi
gün

17. Işden çykmagynyň sebäbi

aý

ýyl

18. Işe ýerleşmek üçin iş
19.___gezek ýüz tutýar

bilen üpjünçilik gullugyna ýüz tutan
senesi
gün

aý

ýyl

20. Maşgala ýagdaýy (18 ýaşa ýetmedik çagalarynyň sany, eklenjindäki beýleki adamlar)_________________________
Şu kartoçkanyň maglumatlarynyň iş berijilere berilmeginiň mümkindigi barada tanyşdyryldym we şuňa garşylygym
ýok.
Ýüz tutan adamyň goly

----------------------------------------------------------------------

Hasaba alyş talony № _____
Familiýasy

ady

atasynyň ady
iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan

hasaba alyndy.
gün

aý

ýyl
iş bilen üpjünçilik gullugynyň
jogapkär işgäriniň goly

familiýasy, ady, atasynyň ady

Möhür ýeri

№ ___________ kartoçkanyň arka ýüzi

21. Iş bilen üpjünçilik gullugy tarapyndan işe ýerleşmek üçin ýollanyş haty bilen ugradylan kärhananyň,
edaranyň, guramanyň ady _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
22. Işe kabul edilendigi barada bellik:

21.1 buýruk № ______________

21.2 Zähmet şertnamasynyň möhleti

(möhletsiz, möhletli: möwsümleýin, wagtlaýyn we ş.m.) __________________________________________________
21.3 Işe kabul edilen senesi

21.4 Işe kabul edilen käri, hünäri,
gun

aý

ýyl

23. Işe kabul edilmändiginiň sebäbi ____________________

wezipesi _______________________________

_______________________________________________________________________________________________
24. Hasapdan çykarylan senesi

25. Hasapdan ____________________
gun

aý

ýyl

_____________________________________________________________________________ sebäpli çykarylan.
Set.
№

Bellik edilen
senesi

Hödürlenen iş orny we boş iş ornuna zerurlygy bolan
edaranyň ady

Iş hödürlän iş bilen
üpjünçilik gullugynyň
jogapkär işgäriniň goly

---------------------------------------------------------------------№ ___________ hasaba alyş talonynyň arka ýüzi
Set.
№

Bellik edilen
senesi

Hödürlenen iş orny we boş iş ornuna zerurlygy bolan
edaranyň ady

Iş hödürlän iş bilen
üpjünçilik gullugynyň
jogapkär işgäriniň goly

Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň, işe
ýerleşdirmegiň we hasapdan çykarmagyň
Tertibine 2-nji goşundynyň dowamy

Işe ýerleşmek üçin ýüz tutýan adamyň hasaba alyş kartoçkasyny doldurmak
üçin görkezme
Işe ýerleşmek üçin ýüz tutýan adamyň hasaba alyş kartoçkasy (mundan beýläk
– kartoçka) etrap, şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi gullugy tarapyndan işe
ýerleşmek üçin ýüz tutan we iş gözleýän hökmünde hasaba alynýan raýat üçin, onuň
görkezen resminamalarynyň we beren görkezmeleriniň esasynda doldurylýar.
Kartoçka iki bölekden ybarat bolup, onuň 1-nji bölegi iş bilen üpjünçilik
gullugynda saklanylýar we onuň kesilip aýrylýan 2-nji bölegi – “hasaba alyş talony”
hasaba alnan adama berilýär. Kartoçkanyň we hasaba alyş talonynyň belgileri şol bir
san bilen belgilenýär.
Kartoçkanyň 1-3-nji, 5-6-njy we 8-nji öýjükleri hasaba alynýanyň pasporty ýada şahsyýetini tassyklaýan beýleki resminamasynyň esasynda doldurylýar. 9-njy
bölümiň 9.3, 9.4, 9.5, we 9.6 öýjükleri hem-de 10-njy öýjük hünärini tassyklaýan
hünär bilimi baradaky resminamasynyň esasynda doldurylýar. 4-nji, 7-nji, 9.1, 9.2,
11-nji we 12-nji öýjükler hasaba alynýanyň dilden berýän görkezmeleriniň esasynda
doldurylýar. 13-nji bölüm hasaba alynýanyň dilden berýän görkezmesi esasynda
doldurylýar hem-de ol doldurylanda Hemaýata mätäçligi anyklaýjy toparynyň
(HMAT) netijenamasyndan göçürmede “işe ukypsyz” ýa-da “işe ukyplylygy çäkli”
diýen bellik edilen halatlarda olaryň şol Topar tarapyndan haýsy işlerde işlemäge
mümkinçiliginiň bardygy takyklanan ýagdaýynda işe ýollanjakdygy barada
maýyplygy bolan iş gözleýäne düşündirilýär.
14-17-nji öýjükler doldurylanda zähmet depderçesi ýa-da onuň ornuna berilen
resminamalar peýdalanylýar.
19-njy öýjükde hasaba alynýanyň hasabat ýylynda näçinji gezek ýüz
tutýandygy we hasaba alynýandygy bellenilýär.
Kartoçka doldurylandan soňra ol hasaba alynýanyň özüne tanyşdyrylýar we
kartoçkadaky özüne degişli maglumatlaryň iş berijilere berilmeginiň mümkindigini
ýatladyp we şuňa garşylygynyň ýokdygyny tassykladyp gol çekdirilýär.
Kartoçkanyň arka ýüzündäki 20-nji setirinde iş gözleýäniň maşgala ýagdaýy,
18 ýaşa ýetmedik çagalarynyň sany, eklenjindäki beýleki adamlar barada
maglumatlar bellenilýär. 21-nji setirinde iş gözleýäniň işe ýerleşmek üçin ýollanyş
haty bilen ugradylan kärhananyň, guramanyň we edaranyň ady görkezilýär. 22-23-nji
öýjükler işe iberilen kärhana, gurama we edara tarapyndan doldurylyp berlen,
bellenen nusgadaky “Işe kabul edilendigi barada maglumat” esasynda doldurylýar.
Kartoçkanyň 24-nji öýjüginde iş gözleýäniň hasapdan çykarylan senesi görkezilýär
we 25-nji setirde hasapdan çykarmagyň sebäbi beýan edilýär. Onuň yz ýanynda
ýerleşdirilen tablisada iş gözleýäniň bellenen tertipde boş iş orunlary bilen
tanşandygy barada hem-de eger-de oňa iş teklip edilip ondan ýüz öwren bolsa, ol
barada bellik edilýär. Bellik edilende onuň senesi goýulýar we iş bilen üpjünçilik
gullugynyň jogapkär işgäriniň goly bilen tassyklanýar. Bu tablisadaky bellikler
kartoçkanyň kesilip aýrylýan 2-nji böleginiň – “hasaba alyş talonynyň” arka
ýüzündäki tablisa hem girizilýär.

Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň, işe
ýerleşdirmegiň we hasapdan çykarmagyň
Tertibine 3-nji goşundy

_______________welaýatynyň ______________etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi boýunça
iş gözleýän adamlary hasaba alynýan
KITAP

Hasab
a alnan
belgisi

1
2
3

Hasaba
alnan
senesi

Hasaba alynýanyň ady,
atasynyň ady,
familiýasy

Doglan
senesi
(gün, aý,
ýyl)

Ýazgyda
duran ýeri
boýunça
salgysy

Hakyky
ýaşaýan ýeri
boýunça
salgysy

Bilimi
(orta
umumy,
başlangyç
hünärmen,
orta
hünärmen,
doly däl
ýokary,
ýokary)

Bilimi
boýunça
hünäri,
käri

Hasapdan
çykarylan
senesi we
sebäbi

Bellige
alan
jogapkär
işgäriň
familiýasy
, ady,
atasynyň
ady, goly

Bellik
(bellige
ikinji
we
ondan
köp
sapar
alynýar
)

Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň, işe
ýerleşdirmegiň we hasapdan çykarmagyň Tertibine 4-nji
goşundy

______________________________________
(sargyt edýän kärhananyň, guramanyň, edaranyň ady)

_____________________________________
Zähmet bazaryndaky teklipler (iş gözleýänler) baradaky maglumatlaryň göçürmesi
(20__-nj_ ýylyň __________ aýynyň “___” ýagdaýyna)
Set.
№
А

Ady, atasynyň ady, familiýasy

Jynsy:
aýal – 1
erkek - 2

B

1

Bilimi

Resminama
boýunça
hünäri

Soňky işlän ýerindäki
hünäri (tarif
razrýady), wezipesi
(wezipe derejesi)

Soňky işlän
ýerinden
işden çykan
senesi

2

3

4

5

Bilýän dilleri
6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
_____________ etrabynyň/şäheriniň zähmet we ilatyň iş
bilen üpjünçiligi bölüminiň başlygy

(goly, edaranyň möhri)

Ýerine ýetiriji
(goly)
(wezipesi, habarlaşmak üçin telefon belgisi)

(ady, atasynyň ady, familiýasy)
(ady, atasynyň ady, familiýasy)
“ _____”___________ 20___ý.
(göçürmäniň doldurylan senesi)

Bellik
7

Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň,
işe ýerleşdirmegiň we hasapdan
çykarmagyň Tertibine
5-nji goşundy

Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň,
işe ýerleşdirmegiň we hasapdan
çykarmagyň Tertibine
6-njy goşundy

_______________________________________
(iberilýän kärhananyň (edaranyň,
________________________________________________
guramanyň) ady)

HSUK kody

Işe kabul edilendigi barada
MAGLUMAT*

Işe ýollanyş haty
________

“_____” ________________ 20____ ý.

“____”

(belgisi)

______________________welaýatynyň (Aşgabat ş.)
etrabynyň/şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi tarapyndan,
şu edarada iş gözleýän hökmünde
hasaba alnan __________ ý. doglan_________________________
______________________________________________________

20 ____ý.
belgili ýollanyş haty bilen iberilen raýat

berlen

(raýatyň ady, atasynyň ady, familiýasy)

(kärhananyň, edaranyň, guramanyň ady)

(raýatyň ady, atasynyň ady, familiýasy)

hünäri,
wezipesi boýunça işe kabul edildi, işe kabul edilmedi.

_____________________________________________________
(iş gözleýäniň iberilen kärhanasynyň, edarasynyň, guramasynyň ady)

__________________________________________

(gereklisiniň aşagyny çyzmaly)

Işe kabul edilen senesi
(gün, aý, ýyl)

hünäri,

wezipesi boýunça işe ýerleşdirmek üçin iberilýär.

buýruk №
Işe kabul edilmändiginiň sebäbi___________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
Jogapkär işgär
____________________________
etrabynyň/şäheriniň
zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi
bölüminiň başlygy
(ady, atasynyň ady, familiýasy)

(ady, atasynyň ady, familiýasy)

___________________________
__________________
(goly, möhri)

(goly, möhri)

* Işe kabul edilendigi ýa-da kabul edilmändigi barada
5 iş günüň dowamynda iş üpjünçilik gullugyna iberilýär.

Iş gözleýän adamlary hasaba
almagyň, işe ýerleşdirmegiň we
hasapdan çykarmagyň Tertibine
5-nji goşundynyň dowamy

Iş gözleýän adamlary hasaba
almagyň, işe ýerleşdirmegiň we
hasapdan çykarmagyň Tertibine
6-njy goşundynyň dowamy

Işe ýollanyş hatyny
doldurmak üçin görkezme

Işe kabul edilendigi barada
maglumaty doldurmak üçin görkezme

Işe ýollanyş haty işe ýerleşmek üçin ýüz tutan we iş gözleýän hökmünde hasaba alnan
raýat üçin, onuň hünärine we iş tejribesine gabat gelýän, iş berijiniň № 1-bo “Boş iş orunlary we
olary doldurmak üçin gerek bolan işgärler barada hasabat” görnüşdäki beren hasabatynda
görkezilen boş iş orunlaryny doldurmak üçin zerurlykdan ugur alyp iş bilen üpjünçilik gullugy
tarapyndan doldurylýar. Işe ýollanyş haty doldurylmazyndan öň şol iş orny boýunça has giňişleýin
maglumat almak we söhbetdeşlik geçmegi üçin iş gözleýän raýat iş berijiniň salgysyna iberilip
bilner.
Işe ýollanyş hatynyň ýokarysyndaky çep tarapynda ýollanyş hatynyň iberilýän
kärhananyň, edaranyň, guramanyň ady ýazylýar we onuň sag tarapyndaky dörtburçlugyň içinde
bolsa, şol kärhananyň, guramanyň we edaranyň Türkmenistanyň Hojalyk subýektleriniň umumy
klassifikatory (HSUK) boýunça kody goýulýar.
Işe ýollanyş hatynyň belgisi Işe ýerleşmek üçin ýüz tutýan adamyň hasaba alyş
kartoçkasynyň belgisi bilen birmeňzeş belgilenýär. Işe ýollanyş hatynyň senesi diýlip onuň ýazylyp
iberilen senesi hasaplanýar.
Soňra işe ýollanyş hatyny resmileşdirýän iş bilen üpjünçilik gullugynyň ady görkezilýär
we ýollanyş haty resmileşdirilýän iş gözleýäniň doglan ýyly, familiýasy, ady, atasynyň ady, ondan
soňra ýollanyş hatynyň iberilýän kärhanasynyň, edarasynyň, guramasynyň ady, ondaky iberilýän iş
orny boýunça hünäri ýa-da wezipesi ýazylýar.
Işe ýollanyş hatyna iş bilen üpjünçilik gullugynyň başlygy gol çekýär we möhür goýulýar.
Resmileşdirilen işe ýollanyş haty adyna resmileşdirilen iş gözleýäniň eline, ýollanan kärhana,
gurama we edara eltip bermek üçin gowşurylýar hem-de oňa “Işe kabul edilendigi barada
maglumat” diýen, kesilip aýrylýan böleginiň doldurylyp, resmileşdirilen görnüşinde bäş iş günüň
dowamynda iş bilen üpjünçilik gullugyna gaýtarylyp berilmelidigi düşündirilýär.

“Işe kabul edilendigi barada maglumat” diýen, kesilip aýrylýan bölegi
Işe ýollanyş hatynyň iberilen kärhanasy, guramasy, edarasy tarapyndan
doldurylýar. Onda iş gözleýäniň işe kabul edilen hünäri, wezipesi, işe kabul
edilen senesi, işe kabul etmek barada buýrugyň belgisi görkezilip, işe kabul
edilmedik ýagdaýynda bolsa, kabul edilmändiginiň sebäpleri görkezilip jogapkär
işgär tarapyndan gol çekilýär we möhür goýulýar. “Işe kabul edilendigi barada
maglumat” bäş iş günüň dowamynda iş bilen üpjünçilik gullugyna gaýtarylyp
berilmäge degişlidir.

Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň, işe
ýerleşdirmegiň we hasapdan çykarmagyň
Tertibine 7-nji goşundy

Kärhananyň ýatyrylmagy, işgär sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň gysgaldylmagy
netijesinde işden boşan işgäriň öňki iş ýerinde ortaça zähmet hakynyň işden boşan
gününden başlap üç aýyň içinde saklanyp galynmagy barada
GÜWÄNAMA
№

“______”

20____ ý.

Şu güwänama, “__” _______ _____ ýylda doglan, “__”________ 20___ ýylda
(işden boşan senesi)

__________________________________________________________________
(işden boşan kärhanasynyň, guramasynyň, edarasynyň doly ady)

__________________________________________________________________
işden boşan, ______________________________________________ iş gözleýän
(raýatyň ady, atasynyň ady, familiýasy)

hökmünde “____” _____________ _______-nj__ ýylda hasaba alnandygy hem-de
Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 54-nji maddasynyň dördinji böleginiň 3-nji
bendine laýyklykda öňki iş ýerinde ortaça zähmet hakynyň işden boşan gününden
başlap üç aýyň içinde saklanyp galynmagy üçin berildi.
Esas: “___” ___________ 20___ ýylda _____________ etrabynyň/şäheriniň
zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminde düzülen teswirnama.

________ etrabynyň/şäheriniň
zähmet we ilatyň iş bilen
üpjünçiligi bölüminiň başlygy
(goly)

Möhür ýeri

(ady, atasynyň ady, familiýasy)

Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň, işe
ýerleşdirmegiň we hasapdan çykarmagyň
Tertibine 7-nji goşundynyň dowamy

Kärhananyň ýatyrylmagy, işgär sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň
gysgaldylmagy netijesinde işden boşan işgäriň öňki iş ýerinde ortaça zähmet
hakynyň işden boşan gününden başlap üç aýyň içinde saklanyp galynmagy
barada güwänamany doldurmak üçin görkezme
Kärhananyň ýatyrylmagy, işgär sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň
gysgaldylmagy netijesinde işden boşan işgäriň öňki iş ýerinde ortaça zähmet
hakynyň işden boşan gününden başlap üç aýyň içinde saklanyp galynmagy
barada güwänama (mundan beýläk – güwänama) iş bilen üpjünçilik gullugy
tarapyndan doldurylyp berilýär. Güwänama Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň
54-nji maddasynyň dördinji böleginiň 3-nji bendine laýyklykda kärhana
ýatyrylanda iş beriji tarapyndan iş bes edilende, kärhananyň işgärleriniň sanyny ýada wezipe sanyny gysgaltmak bilen zähmet şertnamasy bes edilende (ýatyrylanda)
işden boşadylan işgärleriň işden boşan gününden başlap üç aýyň içinde ortaça
zähmet hakynyň saklanmagyna bolan hukugynyň kesgitlenilmegi üçin düzülýän
resminamadyr.
Güwänama iş beriji tarapyndan onuň ýatyrylmagy we düzüminiň üýtgemegi
bilen bagly buýruk, karar ýa-da başga kadalaşdyryjy hukuknama güýje gireninden
soň iki hepdäniň dowamynda iş bilen üpjünçilik gullugyna № 2-ib “Kärhananyň
ýatyrylmagy, işiň bes edilmegi we düzüminiň üýtgemegi bilen baglylykda
işgärleriň işden boşadylmagy barada maglumatlar” görnüşdäki pudaklaýyn statistik
hasabaty beren ýagdaýynda hem-de işden boşan işgäriň işden boşandan soň iki
hepde möhletde ýüz tutan we üç aýyň dowamynda işe ýerleşdirilmedik şertinde
düzülýär.
Güwänamany düzmezden ozal iş bilen üpjünçilik gullugynda ýokarda
görkezilen şertleriň ýerine ýetirilendigi we Türkmenistanyň kanunçylyk we
kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenen beýleki düzgünleriň berjaý edilendigi
takyklanyp, onuň netijesi teswirnama bilen resmileşdirilýär. Bellenen şertleriň we
düzgünleriň esassyz sebäplere görä berjaý edilmezligi hem-de işden boşanyň
hödürlenen 2 sany ýararly işden ýüz öwürmegi güwänamany resmileşdirmekden
ýüz öwürmeklige esas bolup hyzmat edýär.

Iş gözleýän adamlary hasaba almagyň, işe
ýerleşdirmegiň we hasapdan çykarmagyň
Tertibine 8-nji goşundy
____________ welaýatynyň _________ etrabynyň (şäheriniň) zähmet we ilatyň iş bilen
üpjünçiligi bölüminiň
Kärhananyň ýatyrylmagy, işgär sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň gysgaldylmagy netijesinde
işden boşan işgäriň öňki iş ýerinde ortaça zähmet hakynyň işden boşan gününden başlap üç aýyň
içinde saklanyp galynmagy barada güwänamany resmileşdirmek boýunça takyklamasynyň

№____ TESWIRNAMASY
20___-nji ýylyň “__” _____________

________________
(şäher, şäherçe, ilatly ýer)

Gatnaşdylar:
Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi
bölüminiň başlygy:
Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi
bölüminiň ilatyň iş bilen üpjünçiligi
bölümçesiniň başlygy:
Jogapkär işgärler:

Takyklandy:
1.* _______________________________________________ salgyda ýaşaýan 19__-njy
(raýatyň ýaşaýan salgysy)

ýylyň “___” _______________ doglan ______________________________________________
(raýatyň ady, atasynyň ady, familiýasy)

_____________________________________________________________________________
(işden boşan kärhanasynyň, guramasynyň, edarasynyň doly ady)

20___-njy ýylyň “___” ____________ Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 42-nji maddasynyň
birnji böleginiň ____-nji bendine laýyklykda işden boşan we zähmet we ilatyň iş bilen
üpjünçiligi bölüminde 20___-nji ýylyň “___” ___________ iş gözleýän hökmünde ______
belgide hasaba alyndy. Ol hasaba alnan döwründe bar bolan boş iş orunlary we işgärlere bolan
zerurlyk baradaky maglumatlar bilen aşakdaky senelerde tanyşdy:
_____________________________________________________________________________
(raýatyň ýüz tutan seneleri we ýararly iş teklip edilen bolsa, ol işleriň atlary sanalýar, bu maglumatlar iş gözleýäniň kartoçkasyndan alynýar)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Netije: Öňki iş ýerinde ortaça zähmet hakynyň işden boşan gününden başlap üç aýyň içinde
saklanyp galynmagy barada güwänamany resmileşdirmeli / resmileşdirmeli däl (gereklisiniň
aşagyny çyzmaly).
(gollar)

M. Ý.

(takyklama gatnaşanyň ady, atasynyň ady,
familiýasy)

* Birnäçe ýagdaýlara seredilende olar degişli yzygiderlik boýunça doly sanalyp geçilýär

Iş gözleýän adamlary hasaba
almagyň, işe ýerleşdirmegiň we
hasapdan çykarmagyň Tertibine
9-njy goşundy
_______________ welaýatynyň
_______________etrabynyň/ şäheriniň
zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi
bölümine
Iş gözleýän adamyň iş bilen üpjünçilik gullugynda
hasapdan çykarylandygy barada
Güwänama
Şu güwänama __________ welaýatynyň ____________ etrabynyň/şäheriniň
__________________________________________________________________
(iş gözleýäniň pasporty boýunça ýazga alnan salgysy)

__________________________________________________salgyda ýazga alnan
__________________________________________________________________
_____________________________________________________salgyda bolýan
__________________________________________________________________
(raýatyň ady, atasynyň ady, familiýasy)

______________ welaýatynyň _____________ etrabynyň/şäheriniň zähmet we
ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminde _____-nj__ ýylyň «___» ___________-da iş
gözleýän hökmünde hasaba alnyp, _____-nj__ ýylyň «___» ___________-da
____________________________ sebäpli hasapdan çykarylandygy barada berildi.
(hasapdan çykarylmagynyň sebäbi görkezilýär)

(Raýata “___” ________ 20___ ý
barada habar berildi)
_______ etrabynyň/şäheriniň
zähmet we ilatyň iş bilen
üpjünçiligi bölüminiň başlygy

№____ hat bilen hasapdan çykarylandygy

_______ _____________________
(goly, möhri)

(ady, atasynyň ady, familiýasy)

"__" _________ 20__ ý.
(güwänämänyň barlen senesi)

