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Iş saparlarynyň çykdajylary hakynda 
 

Gulluk iş saparlaryna ugradylýan işgärlere iş saparlarynyň 
çykdajylarynyň öwezini dolmagy kepillendirmegi üpjün etmek maksady bilen, 
karar edýärin: 

1. Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly ýerlerine, şeýle hem onuň 
çäklerinden daşary gulluk iş saparlary hakyndaky Düzgünnamany tassyklamaly 
(goşulýar). 

2. «Daşary ýurtlarda gysga möhletleýin iş saparynda bolýan işgärleriň 
daşary ýurt walýutasynda çykdajylarynyň öwezini dolmagyň normalary 
hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 1993-nji ýylyň Bitaraplyk aýynyň 8-
inde çykaran 1612-nji kararynyň (Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň 
we Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgütleriniň 1993-nji ýyldaky 12-nji 
ýygyndysynyň 1760-njy maddasy) 2-nji we 3-nji bölümlerini; 

«Iş saparlarynyň çykdajylarynyň öwezini dolmagyň normalary hakynda» 
Türkmenistanyň Prezidentiniň 1994-nji ýylyň Gorkut aýynyň 22-sinde 
çykaran 1866-njy kararyny (Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we 
Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgütleriniň 1994-nji ýyldaky 7-nji 
ýygyndysynyň 2121-nji maddasy); 

«Iş saparlarynyň çykdajylary hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 
1998- nji ýylyň  Gorkut aýynyň  24-inde çykaran 3795-nji  kararyny  
(Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň 
çözgütleriniň 1998- nji ýyldaky 7-nji ýygyndysynyň 7373-nji maddasy) güýjüni 
ýitiren hasap etmeli. 

3. Şu kararyň ýerine ýetirilişine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyňň Orunbasarlary we Türkmenistanyň Ykdysadyýet we maliýe 
ministri 
H. Geldimyradow gözegçilik etmeli. 

 
Türkmenistanyň Gurbanguly 

Prezidenti Berdimuhamedow 



Türkmenistanyň Prezidentiniň 
2007-nji ýylyň Magtymguly aýynyň 22-nde 

çykaran 8629 karary bilen 
tassyklanyldy 

 
Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly ýerlerine hem-de onuň çäklerinden 

daşary gulluk iş saparlary hakynda 
DÜZGÜNNAMA 

 
1. Şu Düzgünnama Türkmenistanyň zähmet hakyndaky Bitewi kanunyna 

laýyklykda, iş berijiler (eýeçiligiň, hojalygy ýöretmegiň dürli görnüşlerine degişli 
bolan kärhanalar, edaralar, birleşikler, guramalar, şeýle hem edara görnüşli tarapy 
döretmeýän telekeçiler – mundan beýläk kärhanalar) tarapyndan gulluk iş 
saparlaryna ugradylýan işgärleriň çykdajylarynyň öwezini dolmagyň tertibini 
kesgitleýär. 

2. Gulluk iş sapary diýlip, kärhananyň ýolbaşçysynyň buýrugy boýunça 
işgäriň belli bir möhlet bilen gulluk tabşyrygyny ýerine ýetirmek (esasy gulluk 
borçlaryny ýerine ýetirmek, maslahata, seminara, halkara medeni çärelere we sport 
ýaryşlaryna gatnaşmak, tejribelikde, okuwda bolmak, hünärini kämilleşdirmek, 
tejribe alyşmak, derňew geçirmek we ş.m.) üçin onuň hemişelik iş ýerinden başga 
bir ýere gitmegine düşünilýär. 

Işgäriň hemişelik iş ýeri kärhananyň düzümine girýän, onda iş zähmet 
ylalaşygy esasynda şertlendirilen önümçilik birligi hasap edilýär. 

Hemişelik işi ýolda geçýän ýa-da işi gezmeli ýa-da hereketli häsiýete eýe 
bolan işgärleriň gulluk boýunça gitmeleri iş sapary diýlip hasap edilmeýär. 

3. Kärhanalaryň işgärleriniň iş saparyna ugradylmagy şol kärhananyň 
ýolbaşçylary tarapyndan amala aşyrylýar hem-de buýruklar (görkezmeler) bilen 
resmileşdirilýär we olaryň esasynda iş saparlaryna iberilýän işgärlere iş saparynyň 
şahadatnamalary berilýär (1-nji goşundy). 

Eger işgär hemişelik iş ýerine gulluk iş saparyndan ugradylan güni gaýdyp 
gelmeli bolsa, onda iş saparynyň şahadatnamasy berilmän bilner. 

4. Işgärleriň tabynlyk tertibinde ýokarda durýan guramasyna iş saparyna 
ugradylmagy şol guramalaryň ýolbaşçysynyň çakylygy boýunça (hat bilen ýa-da 
telefonogramma arkaly) amala aşyrylýar. 

5. Iş saparynyň möhleti kärhananyň ýolbaşçylary tarapyndan kesgitlenilýär. 
6. Iş saparynyň ýerinde bolunmagynyň hakyky wagty ol ýere gelnen we 

gaýdylan gün hakynda iş saparynyň şahadatnamasynda edilen bellikler boýunça 
kesgitlenilýär. Eger işgär dürli ilatly ýerlere iş saparyna ugradylan bolsa, onda 
şolaryň her birine barylan we gaýdylan günler hakynda aýratyn bellik edilýär. 

Işgäriň iş saparynyň ýerlerine barandygy we ol ýerden gaýdandygy 
hakyndaky iş saparynyň şahadatnamasyndaky bellikler möhür bilen berkidilýär. 

Aýry-aýry halatlarda we daşary ýurtlara iş saparlarynda işgärleriň bellenen 
ýerde hakyky bolan wagtyny tassyklaýan resminamalar hökmünde ýol 
resminamalary ýa-da pasportdaky degişli bellikler hyzmat edip biler. 



Ministrliklerde, pudak edaralarynda we kärhanalarda iş saparyna gidýän we 
olara iş sapary bilen gelýän adamlaryň hasaby ýörite kitaplarda ýöredilýär (2-nji 
we 3-nji goşundylar). 

Iş saparyna gidýän we iş sapary bilen gelýän işgärleriň hasaba alynýan 
kitaplaryny ýöredýän; şeýle hem iş saparynyň şahadatnamalaryna bellik edýän 
jogapkär adamy ministrligiň, pudak edarasynyň, kärhananyň ýolbaşçysy buýruk 
bilen belleýär. 

Iş saparyna ugradylýanyň hemişelik işleýän ýeriniň ýerleşýän ilatly 
nokadyndan ulag serişdesi bilen ugran güni - onuň iş saparyna giden güni, iş 
saparyna ugradylanyň ulag serişdesi bilen hemişelik işleýän ýerine gaýdyp gelen 
güni - onuň iş saparyndan gelen güni hasaplanýar. Iş saparyna ugralýan gün - ulag 
serişdesi sagat 24-e çenli ugran bolsa, onda ol şol gije-gündizde iş saparyna ugran 
diýlip hasap edilýär, 0 sagatdan soň bolsa, soňky gije-gündize degişli edilýär. 
Işgäriň hemişelik işleýän ýeriniň ilatly nokadyna gaýdyp gelmegi hem şol tertipde 
kesgitlenilýär. 

Iş saparyna gidilýän güni we iş saparyndan gaýdyp gelnen güni işe çykmak 
meselesi kärhananyň ýolbaşçylary bilen ylalaşylyp çözülýär. 

7. Iş saparyndaky işgärlere iş saparyna iberilen kärhanalaryndaky iş we dynç 
alyş wagtynyň tertibi degişlidir. Iş saparynda peýdalanylmadyk dynç günlerine 
derek başga dynç günleri berilmeýär. 

8. Iş saparyna ugradylan işgäriň iş saparyndaky wagty, şol sanda ýolda bolan 
wagty hem iş ýeri (wezipesi) we ortaça iş haky (wezipe haky, tarif möçberi) 
saklanýar. 

Ortaça iş haky (wezipe haky, tarif möçberi) işgäriň iş saparynda bolan wagty 
hemişelik iş ýerinde bellenen tertip boýunça, hepdäniň ähli iş günleri üçin 
saklanýar. 

Işi utgaşdyryp alyp barýan işgär iş saparyna ugradylanda, onuň ortaça iş haky 
(wezipe haky, tarif möçberi) ony iş saparyna ugradan kärhanada saklanýar. 

Iş saparyna ugradylýan işgäriň haýyşy boýunça oňa hasaplanylan ortaça 
zähmet haky onuň iş saparyna giden ýerindäki hasabyna geçirilip bilner. Bu 
ýagdaýda zähmet hakyny geçirmek bilen bagly çykdajylar iş saparyna ýollan 
kärhananyň çykdajylaryna degişli edilýär. 

Ortaça aýlyk we ortaça günlük zähmet hakynyň hasaplamasy iş saparyna 
ugradylýan aýyň soňundan gelýän, soňky iki senenama iş aýy üçin geçirilýär, 2 
senenama aýyndan, az işlän işgärler üçin - hakyky zähmet haky hakyky işlenen 
döwür üçin hasaplanylýar. Wezipe iş hakyny (tarif möçberini) alýan işgärler üçin 
hasaplama kesgitlenen wezipe iş hakynyň möçberinden gecirilýär. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary boýunca iş haky ýokarylandyrylan 
ýagdaýynda, ortaça iş haky iş hakynyň ýokarylanan möçberine laýyklykda 
indeksirlenýär. 

9. Gulluk iş saparyna ugradylýan işgäre aşakdakylar tölenilýär: 
a) iş saparynda bolnan wagt üçin gije-gündizlik harajatlar (naharlanmak, 

jemgyýetçilik ulagy we aragatnaşyk). 



Iş saparyna ugradylan işgäre gije-gündizlik harajatlar iş saparynda bolnan her 
gün üçin şu Düzgünnama 4-nji we 5-nji goşundylarda görkezilen möçberlere 
laýyklykda tolenilýär. 

Daşary ýurda iş saparyna ugradylanda, daşary ýurt döwleti  (halkara 
guramasy) - çagyrýan tarap iş saparyna ugradylýanyň naharlanmagy bilen bagly 
çykdajylary öz üstüne alýan bolsa, işgäre gije-gündizlik harajatlaryň tölegi 
bellenen möçberiň ýüzden 40 bölegi möçberde tölenilýär. 

Daşary ýurt döwleti (halkara guramasy), iş saparyna ugradylan işgäriň 
naharlanmagy bilen bagly çykdajylaryndan başga-da, onuň şahsy çykdajylary üçin 
gije-gündizlik harajatlaryň töleginiň bellenen möçberiň ýüzden 40 bölegi ýa-da 
ondan-da köp möçberde pul töleýän bolsa, onda işgäre gije-gündizlik harajatlary 
tölenilmeýär. 

b) ugradylan ýerine barmak we gaýdyp gelmek bilen bagly ýol çykdajylary. 
Iş saparynyň ýerine barmak we hemişelik iş ýerine gaýdyp gelmek bilen bagly 

ýol cykdajylarynyň öwezi, iş saparyna ugradylan işgäre jemgyýetçilik howa, demir 
ýol, suw we awtomobil ulaglarynyň (gatnaw ugry bolmadyk ýeňil taksi ulagyndan 
başga) bahasynyň möçberinde, ýolagçy ýygymlaryny, şol sanda ulaglarda 
ýolagçylaryň hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasynyň töleglerini, ýol resmi 
namalaryny öňünden satmak boýunça hyzmatlaryň tölegini we ş.m. hem goşmak 
bilen, tassyklaýjy resmi namalary bolan ýagdaýynda tolenilýär. 

Otlularda ýorgan-düşeklerden peýdalanylandygy üçin çykdajylaryň öwezi 
tassyklaýjy resmi namalary bolmadyk ýagdaýynda dolunmaýar. 

Iş saparyna ugradylan işgäriň: 
- ýokary amatlykly, biznes-klas derejeli wagonlarda; 
- deňiz we derýa gämilerinde toplumlaýyn hyzmatly «lýuks» derejeli 

kaýutalarda; 
- howa ulagynyň biznes-klas derejeli petekleri boýunça, iş saparyna gidendäki 

ýol harajatlarynyň öwezi her bir aýratyn ýagdaýda kärhananyň ýolbaşçysynyň 
rugsady bilen ýol resmi namalary berlen halatynda dolunýar. 

Gulluk ýüküni daşamak bilen bagly çykdajylaryň öwezi, tassyklaýjy resmi 
namalaryň bolan halatynda doly möçberde dolunýar. 

ç) ýaşaýyş jaýyny kireýne almak bilen bagly çykdajylar. 
Iş saparyna ugradylan işgäriň iş saparyna baran gününden başlap gaýdýan 

gününe çenli ýaşaýyş jaýyny kireýne almak bilen bagly çykdajylarynyň öwezi, 
tassyklaýjy resminamalar berlen halatynda şu Düzgünnama 4-nji we 5-nji 
goşundylarda görkezilen möçberlere laýyklykda dolunýar. 

Türkmenistanyň çäklerine iş saparyna iberilen işgär tarapyndan ýaşaýyş 
jaýynyň kireýne alynmagy üçin harajatlary tassyklaýan töleg resminamalary 
berilmedik halatynda, görkezilen harajatlaryň öwezi iş saparynda bolmagyň her 
gije-gündizi üçin bellenen möçberleriň ýüzden otuz bölegi möçberde dolunýar. 
Işgärler myhmanhananyň ýok ýerine iş saparyna ugradylanda ýaşaýyş jaýynyň 
kireýne alynmagy üçin çykdajylaryň hem öwezi şeýle tertipde dolunýar. 

Türkmenistanyň çäginden daşary iş saparyna ugradylan işgär tarapyndan 
ýaşaýyş jaýynyň kireýne alnandygy üçin harajatlary tassyklaýan töleg resmi 
namalary berilmedik halatynda, çykdajylaryň öwezi dolunmaýar. 



Mugt ýaşaýyş jaýy berlen şertlerinde, ýaşaýyş jaýyny kireýne, almak üçin 
çykdajylaryň öwezi dolunmaýar. 

Iş saparyna ugradylan işgäre myhmanhanada ýeriň öňünden sargyt edilendigi 
üçin tölegiň öwezi dolunýar. 

Işgäriň mejbury ýagdaýda ýolda düşläp geçmeli bolup, ýaşaýyş jaýyny 
kireýne almak bilen bagly degişli resmi namalar bilen tassyklanan çykdajylarynyň 
öwezi şu bölümde göz öňünde tutulan möçberde dolunýar. 

10. Daşary ýurtda bolmak bilen bagly daşary ýurt pasportyny, ygtyýarnamany 
we beýleki ýolagçy resmi namalaryny resmileşdirmek üçin çykdajylar, hökmany 
saglyk ätiýaçlandyrmasynyň, hökmany konsullyk ýygymlarynyň tölegleri we 
daşary ýurtda bolmak bilen bagly beýleki hukuk häsiýetli çykdajylar tassyklaýjy 
resminamalar bolan halatynda doly tölenilýär. 

11. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky edaralarynyň işgärleri, şeýle hem 
Türkmenistanyň daşary ýurda işe ugradylan we şol ýerde bolan döwründe iş 
hakyny daşary ýurt pulunda alýan beýleki işgärleri şol ýurduň içinde gysga 
möhletli iş saparyna giden wagty gije-gündizlik harajatlaryň tölegi bellenilen 
möçberleriň ýüzden ýetmiş bölegi möçberde tölenýär. Ýaşaýyş jaýyny kireýne 
almak bilen bagly çykdajylaryň öwezi bellenen möçberlerde dolunýar. 

12. Gatnaw şertleri we ýerine ýetirýän işiniň häsiýeti boýunça, özüniň 
hemişelik ýaşaýan ýerine her gün gelip-gitmek mümkinçiligi bolan ýere iş 
saparyna giden işgäre, ýol üçin tölegden başga iş saparynyň çykdajylary 
tölenmeýär. 

Iş saparyna ugradylan işgäriň hemişelik ýaşaýan ýerine her gün gaýdyp 
gelmegi baradaky çözgüt, aralygyň uzaklygy, ulaglaryň gatnaw şertleri, ýerine 
ýetirilýän işiň häsiýeti, şeýle hem işgäriň dynç almagy üçin şertleriň zerurlygy 
hasaba alnyp, her bir anyk ýagdaýda kärhananyň ýolbaşçysy tarapyndan kabul 
edilýär. 

13. Iş saparyna ugradylan işgäriň wagtlaýyn işe ukypsyz bolan ýagdaýynda (iş 
saparyna ugradylan işgäriň ýatymlaýyn bejergi alýan halatyndan başga 
ýagdaýlarda), oňa umumy esaslarda ýaşaýyş jaýyny kireýne alnandygy üçin 
çykdajylar, şeýle hem saglyk ýagdaýy sebäpli öz üstüne ýüklenen gulluk borjuny 
ýerine ýetirmäge girişip bilmedik hemişelik ýaşaýan ýerine gaýdyp gelmäge 
ýagdaýy bolmadyk döwrüniň bütin dowamynda, emma bir aýdan köp bolmadyk 
möhlet üçin gije-gündizlik harajatlary tölenilýär. 

Iş saparyna ugradylan işgäriň wagtlaýyn işe ukypsyzlyk ýagdaýy, şeýle hem 
saglyk ýagdaýy sebäpli hemişelik ýaşaýan ýerine gaýdyp gelip bilmezligi, onuň iş 
saparyna ugradylan döwletindäki bellenen tertibe laýyklykda resminamalar arkaly 
tassyklanmalydyr. 

Wagtlaýyn işe ukypsyzlyk günleri iş saparynyň möhletine goşulmaýar. Iş 
saparyna ugradylan işgäre wagtlaýyn işe ukypsyzlyk döwri üçin umumy esaslarda 
wagtlaýyn işe ukypsyzlygy boýunça hemaýat puly tölenýär. Şunuň bilen 
baglylykda ýarawsyzlyk döwri üçin ortaça zähmet haky tölenmeýär. 

14. Iş saparyna ugradylýan aýry-aýry işgärlere: 



gurnama, sazlama we gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek üçin iş saparyna 
ugradylan işçilere, önümçilik meýdançalarynyň ýolbaşçylaryna we 
hünärmenlere (bu işleriň ýerine ýetirilýän ýerinde mugt ýaşaýyş jaýy berlen 
ýagdaýlarynda); 

gijelerine ýolda bolýan ýa-da ýükleri gorap saklamak zerurlygy bilen 
gije awtoulagda bolmaly bolýan iş saparyna ugradylan sürüjilere we ýükleriň 
ýanynda bolýanlara; 

demir ýolda ýükleriň ýanynda bolýan adamlara gije-gündizlik we 
ýaşaýyş jaýy üçin harajatlar şu Düzgünnama 6-njy goşunda göz öňünde tutulan 
möçberlere laýyklykda, umumy möçberde tölenilýär. 

Şonuň bilen birlikde, gurnama, sazlama we gurluşyk işlerini ýerine 
ýetirmek üçin iş saparyna ugradylan işçilere, ýolbaşçylara we hünärmenlere 
ýol harajatlarynyň (ýol resmi namalarynyň esasynda) öwezi dolunýar we 
ýolda bolunýan wagt üçin gije-gündizlik harajatlar şu Düzgünnama 4-nji we 
5-nji goşundylarda göz öňünde tutulan möçberlere laýyklykda tölenilýär. 

15. Döwlet işinde işleýän wezipeli adamlara we döwlet gullukçylarynyň 
aýry- aýry toparlaryna ýaşaýyş jaýyny kireýne almak we gije-gündizlik 
harajatlar degişlilikde 4-nji, 5-nji, 7-nji we 8-nji goşundylarda görkezilen 
möçberlere hem-de goşmaçalara laýyklykda tolenilýär. 

16. Iş saparyna ugradylýan işgäre iş saparyna gitmezden öň (kesgitlenen 
kadalara laýyklykda) ýol, ýaşaýyş jaýy we gije-gündizlik harajatlary üçin 
hakujy pul serişdesi berilýär. Işgär iş saparyndan gaýdyp gelinenden soň bir 
hepdäniň dowamynda iş sapary bilen bagly sarp eden pul möçberleri barada 
hakujy hasabatyny bermäge borçludyr (9-njy goşundy). Hasabata bellenen 
tertipde resmileşdirilen iş saparynyň şahadatnamasy, ýol üçin we 
myhmanhanada (umumy ýaşaýyş jaýynda) ýaşalandygy üçin hakyky sarp 
edilen harajatlar baradaky resmi namalar goşulýar. 

Eger-de iş saparynyň çykdajylary üçin öňünden hakujy berip iş 
saparyna ugradylan işgär tarapyndan gaýdyp gelenden soň çykdajylary 
tassyklaýan resmi namalar berilmese, çykdajylaryň öwezi dolunmaýar, berlen 
hakujy bolsa yzyna gaýtarylmaga degişlidir. 

   



Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly 
 ýerlerine hem-de onuň çäklerinden daşary 
gulluk iş saparlary hakynda Düzgünnama 

1-nji goşundy 
IŞ SAPARYNYŇ ŞAHADATNAMASY 

  
Burç 
 möhürçesi 
  
№___ 
«__»______ 
20___ ý. 
  
  
М.Ý. 
  

______________________________________________________________
(şahadatnamany beren  guramanyň ady) 

_____________________________________ 
(iş saparynyň  maksady üçin) 
  
gulluk iş saparynyň ugradylan________________________________ 

                                  (iş saparyna ugradylýan, işgäriň wezipesi, A.A.a.F ) 
  
Iş saparynyň  möhleti «________» gün. 
Esas: 20___ ý._________aýynyň «____» ___  -nji _____ buýruk 
Iş saparynyň şahadatnamasy:____№ ________, 
_________________________________________________________ 

(pasporty beren  guramanyň ady) 
Tarapyndan  berlen  pasportyny görkezende hakykydyr. 
  
«___»______________20____ ý. 
Guramanyň, kärhananyň 
ýolbaşçysynyň goly ____________________________ 
  

______________________________________________________________ 
Iş  saparynyň  şahadatnamasynyň  arka  tarapy     
  
Iş  saparyna gitmek, iş ýerine gelmek, bolmaly wagt we möhletler barada 

bellikler 
  

  
______________________________gitdi. 
«___»________________20____ ý. 
           
           möhür                   goly 
______________________________gitdi. 
«___»________________20____ ý. 
           
           möhür                   goly 
______________________________gitdi. 
«___»________________20____ ý. 
           
           möhür                   goly 
______________________________gitdi. 
«___»________________20____ ý. 
           
           möhür                   goly 

 
______________________________geldi 
«___»________________20____ ý. 
           
           möhür                    goly 
 ______________________________geldi 
«___»________________20____ ý. 
           
           möhür                    goly 
______________________________geldi 
«___»________________20____ ý. 
           
           möhür                    goly 
______________________________geldi 
«___»________________20____ ý. 
           
           möhür                    goly 

Bellik. Iş sapary bilen birnäçe ýere barylanda, baran we gaýdan ýerleriniň her 
birinde aýratyn bellikler edilýär. 
  



Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly 
 ýerlerine hem-de onuň çäklerinden daşary 
gulluk iş saparlary hakynda Düzgünnama 

2-nji goşundy 
Iş saparyna gidýän işgärleriň hasaba alynýan kitaby 

  
Ýazgynyň 

nomeri 
we senesi 

Iş 
saparyna 
 iberilen 
 adamyň, 

familiýasy, 
 ady, 

atasynyň 
ady 

Iş 
saparyna 
iberilen 
 adamyň 
 wezipesi 

Iş saparyna 
ibermek 

 hakyndaky 
 buýrugyň 
 nomeri we 

senesi 

Iş saparynyň 
 şahadatnamasynyň 

 nomeri we senesi 

Iş 
saparyna 

 giden 
senesi 

Iş 
sapary-

nyň 
 möhleti

Gelen 
senesi

  
  
  
  
  
  
  
 

  
Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly 

 ýerlerine hem-de onuň çäklerinden daşary 
gulluk iş saparlary hakynda Düzgünnama 

3-nji goşundy 
Iş saparyna gelýän  işgärleriň hasaba alynýan kitaby 

  
Ýazgynyň 

nomeri 
we senesi 

Iş 
saparyna 
iberilen 
adamyň, 

familiýasy, 
 ady, 

atasynyň 
ady 

Iş 
saparyna 
iberilen 
adamyň 
wezipesi 

Iş 
saparyna 
ibermek 

hakyndaky 
buýrugyň 
nomeri we 

senesi 

Iş saparynyň 
 şahadatnamasynyň 

 nomeri we senesi 

Iş 
saparyna 

giden 
senesi 

Iş 
sapary-

nyň 
 möhleti

Gelen 
senesi

  
  
  
  
  
  
 

  
Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly 

 ýerlerine hem-de onuň çäklerinden daşary 
gulluk iş saparlary hakynda Düzgünnama 

4-nji goşundy 
Türkmenistanyň çäklerinde gulluk iş saparlaryna iberilýän işgärler üçin 

gulluk iş saparlarynyň çykdajylarynyň möçberleri 
  

(Türkmenistanyň Prezidentiniň 03.10.2014 ý. çykaran № 13883 karary esasynda girizilen 
üýtgetmeler bilen) 

  
Çykdajylaryň  görnüşleri Türkmenistanyň çäklerinde 

  
  
  

Ýaşaýyş jaýyny 
kireýne almak üçin 

çykdajylar 

 
Aşgabat şäherinde 

hakyky çykdajylar boýunça, 
ýöne  bir gije-gündize 40 

manatdan köp däl
Welaýatlarda, etraplarda, 

beýleki şäherlerde we ilatly 
ýerlerde

hakyky çykdajylar boýunça, 
ýöne  bir gije-gündize 25 

manatdan köp däl
Gije-gündizlik  Bir gije- gündize 15 manat 



Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly 
ýerlerine hem-de onuň çäklerinden daşary 
gulluk iş saparlary hakynda Düzgünnama 

5-nji goşundy 
Türkmenistanyň çäklerinden daşary iş saparyna ugradylýan işgärlere iş 

saparlarynyň çykdajylarynyň möçberleri 
  

(amerikan dollary) 
  

№ 
  

  
Döwletler 

Harajatlaryň öwezini dolmagyň çäkleri
bir gije-gündize jaýy kireýne 

almak
 gije-

gündizlik
1 ABŞ 250-ä çenli 60
2 Albaniýa 200-e çenli 60
3 Alžir 200-e çenli 60
4 Andorra 250-ä çenli 80
5 Angola 200-e çenli 60
6 Antigua we Barbuda 200-e  çenli 60
7 Argentina 200-e çenli 60
8 Awstraliýa 200-e çenli 60
9 Awstriýa 250-ä çenli 80
10 Azerbaýjan Baku şäherinde 150-ä çenli, galan 

ýerlerde 100-e çenli 
60

11 Bagam adalary 200-e çenli 60
12 Bahreýn 200-e çenli 60
13 Bahgladeş 200-e çenli 60
14 Bardados 200-e çenli 60
15 Belgiýa 250-ä çenli 80
16 Beliz 200-e çenli 60
17 Belarus Respublikasy Minsk şäherinde 150-ä çenli, galan 

ýerlerde 100-e çenli 
60

18 Benin 200-e çenli 60
19 Bermud adalary 200-e çenli 60
20 Beýik Britaniýa London şäherinde 350-ä çenli, 

galan ýerlerde 250-ä çenli 
80

21 Birleşen Arap Emirlikleri 200-e çenli 60
22 Bolgariýa 250-ä çenli 80
23 Bolimiýa 200-e çenli 60
24 Bosniýa we Gersegowina 200-e çenli 60
25 Botswana 200-e çenli 60
26 Braziliýa 200-e çenli 60
27 Bruneý 200-e çenli 60
28 Burkina  Faso 200-e çenli 60
29 Burundi 200-e çenli 60
30 Çad 200-e çenli 60
31 Çehiýa 250-ä çenli 80
32 Çili 200-e çenli 60
33 Daniýa 250-ä çenli 80
34 Dominika Arkalaşygy 200-e çenli 60
35 Dominikan  Respublikasy 200-e çenli 60
36 Efiopiýa 200-e çenli 60



37 Ekwador 200-e çenli 60
38 Ekwator Gwineýasy 200-e çenli 60
39 Eritreýa 200-e çenli 60
40 Ermenistan Ýerewan şäherinde 150-ä çenli, 

galan ýerlerde 100-e çenli 
60

41 Estoniýa 250-ä çenli 80
42 Eýran 200-e çenli 60
43 Fiji 200-e çenli 60
44 Filippinler 200-e çenli 60
45 Finlýandiýa 250-ä çenli 80
46 Fransiýa 250-ä çenli 80
47 Fransiýanyň deňizarka 

 çäkleri 
200-e çenli 60

48 Gabon 200-e çenli 60
49 Gaiti 200-e çenli 60
50 Cambiýa 200-e çenli 60
51 Gana 200-e çenli 60
52 Gaýana 200-e çenli 60
53 Gazagystan Almaty we Asnata  şäherlerinde 

150-ä çenli, galan ýerlerde 100-e 
çenli

60

54 Germaniýa   250-ä çenli 80
55 Gibraltar 200-e çenli 60
56 Gonduras 200-e çenli 60
57 Grenada 200-e çenli 60
58 Gresiýa 250-ä çenli 80
59 Gruziýa Tbilisi şäherinde 150-ä çenli, galan 

ýerlerde 100-e çenli 
60

60 Günorta Afrika Respublikasy 
(GAR) 

200-e çenli 60

61 Gwatemala 200-e çenli 60
62 Gwineýa 200-e çenli 60
63 Cwineýa-Bisau 200-e çenli 60
64 Gyrgyzystan Bişkek şäherinde 150-ä çenli, 

galan ýerlerde 100-e çenli 
60

65 Hindistan 200-e çenli 60
66 Horwatiýa 200-e çenli 60
67 Hytaý 200-e çenli 60
68 Hytaý (Gonkong) 200-e çenli 60
69 Hytaý (Taýwan) 200-e çenli 60
70 Indoneziýa 200-e çenli 60
71 Iordaniýa 200-e çenli 60
72 Irlandiýa 250- ä çenli 80
73 Islandiýa 250-ä çenli 80
74 Ispaniýa 250-ä çenli 80
75 Italiýa 250-ä çenli 80
76 Jibuti 200-e çenli 60
77 Kabo-Werde 200-e çenli 60
78 Kamboja 200-e çenli 60
79 Kamerun 200-e çenli 60



80 Kanada 200-e çenli 60
81 Katar 200-e çenli 60
82 Kaýman adalary 200-e çenli 60
83 Keniýa 200-e çenli 60
84 Kipr 250-ä çenli 80
85 Kiribati Respublikasy 200-e çenli 60
86 Kolumbiýa 200-e çenli 60
87 Komor adalary 200-e çenli 60
88 Kongo 200-e çenli 60
89 Kongo Demokratik 

Respublikasy 
200-e çenli 60

90 Koreýa Halk Demokratik 
Respublikasy (KHDR) 

200-e çenli 60

91 Koreýa Respublikasy 200-e çenli 60
92 Kosta-Rika 200-e çenli 60
93 Kot d'Iwbar 200-e çenli 60
94 Kuba 200-e çenli 60
95 Kuweýt 200-e çenli 60
96 Laos 200-e çenli 60
97 Latwiýa 250-ä  çenli 80
98 Lesoto 200-e çenli 60
99 Liberiýa 200-e çenli 60
100 Lihtensteýn 250-ä çenli 80
101 Litwa 250-ä çenli 80
102 Liwan 200-e çenli 60
103 Liwiýa 200-e çenli 60
104 Lýuksemburg 250-ä çenli 80
105 Madagaskar 200-e çenli 60
106 Makao 200-e çenli 60
107 Makedoniýa 200-e çenli 60
108 Malawi 200-e çenli 60
109 Malaýziýa 200-e çenli 60
110 Maldiwler 200-e çenli 60
111 Mali 200-e çenli 60
112 Malta 200-e çenli 60
113 Marokko 200-e çenli 60
114 Mawrikiý 200-e çenli 60
115 Mawritaniýa 200-e çenli 60
116 Meksika 200-e çenli 60
117 Merkezi Afkira Respublikasy 200-e çenli 60
118 Moldowa Kişinyow şäherinde 150-ä çenli, 

galan ýerleride 100-e çenli 
60

119 Monako 250-ä çenli 80
120 Mongoliýa 200-e çenli 60
121 Mozambik 200-e çenli 60
122 Müsür 200-e çenli 60
123 Mýanma 200-e çenli 60
124 Namibiýa 200-e çenli 60
125 Nauru 200-e çenli 60
126 Niderladlar 250-ä çenli 80



127 Nepal 200-e çenli 60
128 Niger 200-e çenli 60
129 Nigeriýa 200-e çenli 60
130 Nikaragua 200-e çenli 60
131 Norwegiýa 250-ä çenli 80
132 Oman 200-e çenli 60
133 Owganystan 200-e çenli 60
134 Özbegistan Daşkent  şäherinde 150-ä çenli 

galan ýerlerde 100-e çenli 
60

135 Päkistan 200-e çenli 60
136 Palau adasy 200-e çenli 60
137 Palestina 200-e çenli 60
138 Panama 200-e çenli 60
139 Papuab Täze Gwinea 200-e çenli 60
140 Paragwaý 200-e çenli 60
141 Peru 200-e çenli 60
142 Polşa 250-ä çenli 80
143 Portugaliýa 250-ä çenli 80
144 Puerto-Rika 200-e çenli 60
145 Ruanda 200-e çenli 60
146 Rumyniýa 250-ä çenli 80
147 Russiýa Federasiýasy Moskwa we Sank-Peterburg 

 şäherlerinde 200-e çenli, galan 
ýerlerde 150-ä çenli 

80

148 Salwador 200-e çenli 60
149 Samoa 200-e çenli 60
150 San-Marino 250-ä çenli 80
151 San-Tome we Prinsipi 200-e çenli 60
152 Saud Arabystany 200-e çenli 60
153 Senagal 200-e çenli 60
154 Sent-Lýusiýa 200-e çenli 60
155 Serbiýa we Çernogoriýa 200-e çenli 60
156 Sýerra-Leone 200-e çenli 60
157 Seýşel adalary 200-e çenli 60
158 Singapur 200-e çenli 60
159 Siriýa 200-e çenli 60
160 Slowakiýa 250-ä çenli 80
161 Sloweniýa 250-ä çenli 80
162 Solomon adalary 200-e çenli 60
163 Somali 200-e çenli 60
164 Şri Lanka 200-e çenli 60
165 Sudan 200-e çenli 60
166 Surinam 200-e çenli 60
167 Swazelend 200-e çenli 60
168 Şwesiýa 250-ä çenli 80
169 Şweýsariýa 250-ä çenli 80
170 Tailand 200-e çenli 60
171 Täjigistan Duşanbe şäherinde 150-ä çenli, 

galan ýerlerde 100-e çenli 
60

172 Tanzaniýa 200-e çenli 60



173 Täze Kaledoniýa 200-e çenli 60
174 Täze Zelandiýa 200-e çenli 60
175 Togo 200-e çenli 60
176 Tongo 200-e çenli 60
177 Trinidad we Tobago 200-e çenli 60
178 Tunis 200-e çenli 60
179 Türkiýe 150-ä çenli 60
180 Uganda 200-e çenli 60
181 Ukraina Kiýew şäherinde 150-ä çenli, 

galan ýerlerde 100-e çenli 
60

182 Urugwaý 200-e çenli 60
183 Wanuatu 250-ä çenli 80
184 Wenesuela 200-e çenli 60
185 Wengriýa 250-ä çenli 80
186 Wýetnam 200-e çenli 60
187 Yrak 200-e çenli 60
188 Ysraýyl 200-e çenli 60
189 Ýamaýka 200-e çenli 60
190 Ýaponiýa Tokio şäherinde 350-ä çenli, galan 

ýerlerde 250-ä çenli 
80

191 Ýemen 200-e çenli 60
192 Zambiýa 200-e çenli 60
193 Zimbabwe 200-e çenli 60

  Sanawda görkezilmedik 
beýleki döwletler 

Paýtagtlarda 150-ä çenli,  galan 
ýerlerde 100-e çenli 

60

  
  



Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly 
 ýerlerine hem-de onuň çäklerinden daşary 
gulluk iş saparlary hakynda Düzgünnama 

6-njy goşundy 
Iş saparyna ugradylýan aýry-aýry işgärlere umumy möçberde tölenilýän 

ýaşaýyş jaýy üçin we gije-gündizlik harajatlaryň möçberleri 
  

Işgärleriň toparlary Türkmenistanyň 
çäklerinde

Türkmenistanyň çäklerinden 
daşarda

Gurnama, sazlama we 
gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek 

üçin iş saparyna ugradylan 
işçiler, önümçilik meýdan-
çalarynyň ýolbaşçylary we 

hünärmenler (şeýle işleriň ýerine 
ýetirilýän ýerinde mugt ýaşaýyş 

jaýý bilen üpjün edilende) 

her gije gündiz üçin 
50.000,00 manat 

her gije-gündiz üçin 50 
amerikan dollary ýa-da beýleki 

daşary ýurt pulunda oňa 
barabar möçberdäki pul 

Iş saparyna  ugradylan sürüjiler 
we gijesi ýolda bolýan ýa-da 

ýükleri  goramak zerurlygy bilen 
gije awtoulagda  bolýan ýükleriň 

 ýanyndaky adamlar 

her gije gündiz üçin 
75.000,00 manat 

her gije-gündiz üçin 70 
amerikan dollary ýa-da beýleki 

daşary ýurt pulunda oňa 
barabar möçberdäki pul 

Demir ýol ýükleriň ýanynda 
bolýan adamlar 

her gije gündiz üçin 
75.000,00 manat 

her gije-gündiz üçin 70 
amerikan dollary ýa-da beýleki 

daşary ýurt pulunda oňa 
barabar möçberdäki pul

 
  



Türkmenistanyň şäherlerine we ilatly 
ýerlerine hem-de onuň çäklerinden daşary 
gulluk iş saparlary hakynda Düzgünnama 

7-nji goşundy 
Döwlet  işindäki  wezipeli adamlara we döwlet gullukçylarynyň aýry-aýry 
toparlary üçin Türkmenistanyň çäklerinden daşary iş saparlarynyň 

çykdajylarynyň  möçberlerine goşmaça pullar 
(amerikan dollary) 

Wezipeli adamlar Ýaşaýyş 
jaýyny kireýne 
almak boýunça 

çykdajylar 

Gije-
gündizlik 
harajatlar 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 

Orunbasary 

150 300

Ministr 
Türkmenistanyň Baş prokurory 
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy 
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdirýetiniň başlygy 
Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň Orunbasary 
Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri 
Döwlet dolandyryşynyň beýleki edaralarynyň (döwlet 

komitetiniň, konserniň, korporasiýanyň, assosiasiýanyň, 
 birleşigiň, gullugyň ýolbaşçylary) 

100 40

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we 

 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň  jogapkär işgärleri 
Ministriň orunbasary 
Türkmenistanyň Baş prokurorynyň  orunbasary 
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygynyň 

orunbasary 
Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň 

orunbasarlary 
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň 

 başlygynyň orunbasary 
Döwlet dolandyryşynyň beýleki edaralarynyň (döwlet 

 komitetiniň, konserniň, korporasiýanyň, assosiasiýanyň, 
birleşigiň, gullugyň) ýolbaşçylarynyň orunbasarlary 

Döwlet, döwlet-täjirçilik, täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň 
başlygy we onuň orunbasary 

70 25

  
 


