
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň 
2016-njy ýylyň 6-njy ýanwarynda çykaran 3-Ö belgili 

B U Ý R U G Y 
  

Iş gözleýän adamlarabar bolan boş iş orunlarynyň hödürleniş çärelerini 
guramagyň Tertibini tassyklamak barada 

  
(Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kadalaşdyryjy 

hukuk namalarynyň ýygyndysy, 2019 ý., № 1 (28), 254-nji sahypa) 
  

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 1-nji maýynda çykaran 14226-
njy karary bilen tassyklanan Türkmenistanda iş üpjünçilik ulgamyny 
kämileşdirmegiň hem-de täze iş orunlary  döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar 
üçin  maksatnamasyndan gelip çykýan  wezipeleriň  ýerine ýetirilmegini üpjün 
etmek maksady bilen, buýurýaryn: 

1. Iş gözleýän adamlara bar bolan boş iş orunlarynyň hödürleniş çärelerini 
guramagyň Tertibini tassyklamaly (goşulýar). 

2. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegi Ministriň 
orunbasaryna  tabşyrmaly. 

  
Ministr B.Şamyradow 

   



Türkmenistanyň Zähmet we ilaty 
durmuş taýdan goramak ministriniň 
 2016-njy ýylyň 6-njy ýanwarynda 
çykaran 3-Ö belgili buýrugy bilen 

tassyklanyldy 
  

Iş gözleýän adamlara bar bolan boş iş orunlarynyň 
 hödürleniş çärelerini guramagyň 

Tertibi 
  

Aşgabat şäheriniň, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimlikleri 
bilen ylalaşyldy 

  
1. Şu Iş gözleýän adamlara bar bolan boş iş orunlarynyň hödürleniş 

çärelerini guramagyň Tertibi (mundan beýläk – Tertip)Türkmenistanyň 
Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 1-nji maýynda çykaran 14226-njy karary bilen 
tassyklanan Türkmenistanda iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze 
iş orunlaryny döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda 
işlenilip taýýarlanyldy we Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan 
goramak ministrliginiň garamagyndaky zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi 
edaralary (mundan beýläk – iş üpjünçilik edaralary) tarapyndan guralýan, iş 
gözleýän adamlara guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň görnüşine garamazdan 
kärhanalardaky, guramalardaky, edaralardaky ýa-da hakyna tutma zähmeti ulanýan 
we işgär bilen zähmet gatnaşyklaryna girýän şahsy taraplardaky (mundan beýläk – 
iş berijiler) bar bolan boş iş orunlarynyň hödürleniş çärelerini (mundan beýläk – 
boş iş orunlarynyň hödürleniş çäreleri) geçirmegiň düzgünlerini we şertlerini 
kesgitleýär. 

Boş iş orunlarynyň hödürleniş çäreleri iş üpjünçilik edaralary tarapyndan 
ýerine ýetirilýän işe ýerleşdirmek boýunça hyzmatlaryň bir görnüşi bolup, ol iş 
gözleýänleriň çäräniň geçirilýän döwründe iş berijilerde bar bolan boş iş orunlary, 
işgärlere bolan isleg barada maglumatlar bilen tanyşmaklaryna, iş berijilere bolsa, 
özlerindäki boş iş orunlaryny doldurmak üçin dalaşgärleri saýlap almaklaryna 
mümkinçilik döretmek maksady bilen geçirilýär. 

2. Şu Tertipde beýan edilen adalgalar we düşünjeler «Ilaty iş bilen üpjün 
etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda kesgitlenen manylarda ulanylýar. 

3. Boş iş orunlarynyň hödürleniş çäreleri sebitiň zähmet bazarynda emele 
gelen ýagdaýa görä belli bir maksatly, ykdysadyýetiň anyk pudaklary ýa-da iş 
gözleýän ilatyň belli toparlary (ýaşy, jynsy, hünäri ýa-da beýleki aýratynlyklary 
boýunça) üçin niýetlenen, ýöriteleşdirilen görnüşinde hem guralyp bilner. 

4. Boş iş orunlarynyň hödürleniş çärelerini geçirmegiň döwürleýin tertibini 
sebitiň zähmet bazarynda emele gelen ýagdaýdan hem-de mundan ozal geçirilen 
şeýle çäreleriň netijelerinden ugur alyp, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş 
taýdan goramak ministrligi hem-de welaýatyň, welaýat hukukly şäheriň häkimligi 
bilen ylalaşyp, welaýatyň we welaýat hukukly şäheriň zähmet we ilatyň iş bilen 
üpjünçiligi müdirliginiň ýolbaşçysy welaýatyň çäklerinde ýylyň dowamynda 
geçiriljek boş iş orunlarynyň hödürleniş çäreleriniň meýilnamasynda (1-nji 



goşundy) kesgitleýär. Emma ol islendik sebit üçin ýylda bir gezekden az bolmaly 
däldir. 

Boş iş orunlarynyň hödürleniş çäreleri iş berijileriň ýa-da iş gözleýänleriň 
belli bir toparlarynyň işe ýerleşmekleri bilen gyzyklanýan degişli taraplaryň 
(ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, 
jemgyýetçilik birleşikleri we ş.m.) sargyt etmegi esasynda tassyklanan 
meýilnamadan daşary hem geçirilip bilner. 

5. Boş iş orunlarynyň hödürleniş çärelerini geçirmekde iş üpjünçilik 
edaralary esasy guramaçy hökmünde şulary ýerine ýetirýär: 

boş iş orunlarynyň hödürleniş çäreleriniň taýýarlyk tapgyrynda we onuň 
geçiriljek gününde işe çekilýän hünärmenleriň sanawyny, geçiriljek senesini, ýerini 
we wagtyny görkezmek bilen etrabyň/şäheriň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi 
bölümi tarapyndan geçiriljek boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresiniň 
meýilnamasyny (2-nji goşundy) düzýär we tassyklap, ylalaşmak üçin azyndan iki 
hepde öňünden welaýatyň, welaýat hukukly şäheriň zähmet we ilatyň iş bilen 
üpjünçiligi müdirligine berýär; 

meýilnama bellenen tertipde ylalaşylandan soňra boş iş orunlarynyň 
hödürleniş çäresini geçirmek barada ýörite buýruk kabul edýär, onda çäräniň 
geçiriljek senesi, ýeri, degişli jogapkär işgärler kesgitlenilýär; 

boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresiniň geçirilýändigi barada köpçülikleýin 
habar beriş serişdeleriniň üsti arkaly hem-de beýleki mümkinçilikler arkaly boş iş 
orunlarynyň hödürleniş çäresiniň geçirilýändigi barada bildiriş (3-nji goşundy) 
bermek arkaly iş berijileriň we ilatyň dykgatyna ýetirýär; 

boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresiniň guramaçylykly we netijeli 
geçirilmegini üpjün etmek üçin ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri we beýleki hyzmatdaşlar bilen 
hyzmatdaşlygy guraýar; 

etrabyň/şäheriň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi tarapyndan 
geçiriljek bar bolan boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresine gatnaşjak iş berijileriň 
we olar tarapyndan teklip ediljek boş iş orunlarynyň deslapky Sanawyny (4-nji 
goşundy) taýýarlaýar; 

boş iş orunlarynyň hödürleniş çärelerine gatnaşmaga gelen adamlary garşy 
almaklygy guraýar, olar barada maglumatlary (bu maglumatlar çäräniň geçişiniň 
netijesine baha bermekde we statistik hasabaty doldurmakda peýdalanmak üçin 
ulanylýar) almak maksady bilen boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresine gatnaşýan 
tarapyndan doldurylýan sowalnamanyň (5-nji goşundy) gatnaşyjylaryň her birine 
gowşurylmagyny we doldurylanyndan soňra jemlenmegini üpjün edýär; 

boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresiniň geçirilendigi barada ýörite statistiki 
hasabatyň taýýarlanmagyny üpjün edýär; 

geçirilen boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresiniň netijesi boýunça 
maglumatlary we teswirlemeleri taýýarlaýar, zerur bolanda köpçülikleýin habar 
beriş serişdeleriniň üsti arkaly ilatyň dykgatyna ýetirilmegini guraýar. 

6. Ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary boş 
iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirmek üçin özüniň garamagynda bar bolan 



ýörite jaýlaryň, zallaryň we meýdançalaryň berilmegini üpjün edýär, olaryň ýörite 
enjamlar we esbaplar bilen üpjün edilmegine ýardam berýär. 

7. Sebitde we oňa uzak bolmadyk çäkde ýerleşýän iş berijiler boş iş 
orunlarynyň ilata hödürleniş çärelerine işjeň gatnaşýarlar we özlerinde bar bolan 
boş iş orunlary hem-de işgärlere bolan islegleri barada maglumatlary 
hödürleýärler. Şeýle hem iş üpjünçilik edaralary tarapyndan berilýän, boş iş 
orunlaryň hödürleniş çäresine gatnaşyjy iş berijiniň sowalnamasyny (6-njy 
goşundy) doldurýarlar. 

8. Boş iş orunlarynyň hödürleniş çärelerine iş gözleýän hökmünde gatnaşyjy 
öz ýany bilen pasportyny (onuň ornuny tutýan resminamasyny), hünär bilimi 
baradaky resminamasyny we iş döwri bar bolsa, zähmet depderçesini ýa-da işlän 
ýerleri barada maglumatlaryny alyp gelýärler hem-de iş üpjünçilik edaralary 
tarapyndan berlen bellenen nusgadaky sowalnamany doldurýarlar. 

  
 



Iş gözleýän adamlara bar bolan boş iş 
orunlarynyň hödürleniş çärelerini guramagyň 

Tertibine 1-nji goşundy 

 

 
 

_______________welaýatynyň çäklerinde 20__-nji ýylyň dowamynda geçiriljek boş iş orunlarynyň hödürleniş çäreleriniň 
MEÝILNAMASY 

  
T/b Etraplaryň, şäherleriň 

atlary 
Boş iş orunlarynyň 

hödürleniş çäreleriniň 
geçirilmeli möhletleri 

Çäräniň geçirilmegine 
jogapkärler 

Bellik 

 

   

 

“Ylalaşýaryn” 
  

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty 
durmuş taýdan goramak ministri 

  
______________ ___________ 

  
“____” ________ 20__ ý. 

  

  “Ylalaşýaryn” 
  

__________ welaýat häkimi 
  
  

______________ ___________ 
  

“____” ________ 20__ ý. 
  

  “Tassyklaýaryn” 
  

________ welaýat zähmet we 
ilatyň iş bilen üpjünçiligi 

müdirliginiň başlygy 
____________ _____________ 

  
“____” __________20__ ý. 

  



Iş gözleýän adamlara bar bolan 
boş iş orunlarynyň hödürleniş 

çärelerini guramagyň Tertibine 
2-nji goşundy 

  
“Ylalaşýaryn” 

  
___________ welaýat zähmet 
we ilatyň iş bilen üpjünçiligi 

müdirliginiň başlygy 
  

_____________ _________ 
  

“__” ________ 20__ ý. 
  

    “Tassyklaýaryn” 
  

________ etrap/şäher zähmet 
we ilatyň iş bilen üpjünçiligi 

bölüminiň başlygy 
  

____________ _____________
  

“___” __________20__ ý. 
  

  
____________welaýatynyň __________ etrabynyň/şäheriniň zähmet we ilatyň 

iş bilen üpjünçiligi bölümi tarapyndan 20__-nji ýylyň “___” __________ 
geçiriljek boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresiniň 

MEÝILNAMASY 
  
1.Çäräniň geçiriljek ýeri: _____________________________________________ 

                                            (çäräniň geçiriljek binanyň, meýdançanyň doly ady, ýerleşýän salgysy) 
__________________________________________________________________ 
2.Çäräniň geçiriljek wagty: ____________________________________________ 
                                                           (çäräniň geçiriljek güni, aýy, ýyly, wagty: - __ sag __ min-den ___ sag __min-e çenli) 
3. Çärä gatnaşmagyna garaşylýan iş berijileriň sany:_______, şol sanda hususy 
telekeçileriň sany:_________ 
  
4. Çärede iş berijiler tarapyndan hödürlenjek boş iş orunlarynyň sany:_______; 
olardan: 
1) ýokary hünär bilimli hünärmenler üçin: ________; 
2) orta we başlangyç hünär bilimli hünärmenler üçin: ________; 
3) hünär bilimini talap etmeýänleri: _________. 
  

5.Çärägatnaşjak iş üpjünçilik edaralaryň işgärleriniň sanawy we olara 
berkidilen jogapkärçilik: 

  

T/b 

Çärä gatnaşjak iş 
üpjünçilik 
edaralaryň 
işgärleriniň 

familiýalary we 
atlary 

Wezipeleri 
Ýerine ýetirmeli 

işleri 
Bellik 

   



Iş gözleýän adamlara bar bolan boş iş 
orunlarynyň hödürleniş çärelerini 

guramagyň Tertibine 
3-nji goşundy 

  
Boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresiniň geçirilýändigi 

barada bildirişiň nusgasy 
  

____________ welaýatynyň çäginde ýerleşýän 
kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, 

şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna! 
  

________ welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de 
_________ etrabyň/şäheriň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 

20__-nji ýylyň “___” ____________-da 
__________________________________________________________________ 

(çäräniň geçiriljek ýeriniň ady, ýerleşýän salgysy) 
sagat ________-dan _________-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş 

çäresini geçirýändigini habar berýär. 
  

Kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň 
özlerindäki boş iş orunlary baradaky maglumatlary bilen bilelikde agzalan çärä 
wekilleriniň gatnaşmaklaryny üpjün etmeklerini. 

  
Işe ýerleşmek isleýän raýatlaryň bolsa, şahsyýetini tassyklaýan 

resminamasy, eger bar bolsa, zähmet depderçesi hem-de hünärini tassyklaýan 
resminamasy bilen agzalan çärä gatnaşmaklaryny haýyş edýäris. 

  
Biziň salgymyz: ________________________________________________ 

(çäräni guraýjy zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň salgysy) 
Telefonlarymyz: _____________________________________________ 

(çäräni guraýjynyň telefon belgileri) 
  

   



Iş gözleýän adamlara bar bolan boş iş 
orunlarynyň hödürleniş çärelerini guramagyň 

Tertibine 4-nji goşundy 
  

_________ etrabyň/şäheriň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi tarapyndan 20__-nji ýylyň “___” ____________-da 
geçiriljek bar bolan boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresine gatnaşjak iş berijileriň we olar tarapyndan teklip ediljek boş iş 

orunlarynyň deslapky 
SANAWY 

  

Set. 
№ 
  

Hünäriň, wezipäniň ady 
Boş iş 

orunlarynyň 
sany 

Zähmete hak 
tölemegiň tertibi: 

potratlaýyn, 
sagatlaýyn 

Zähmet haky, 
manat 

Bildirilýän talaplar 

Bilim derejesi Iş döwri 

А B 1 2 3 4 5 

1._______________________________________________________________________________* 
(iş berijiniň ady, salgysy) 

              
              
              

Jemi:   x x x x 

2._______________________________________________________________________________* 
(iş berijiniň ady, salgysy) 

              
              
              

Jemi:   x x x x 

*Bellik: boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresine gatnaşjak iş berijiler sanalýar. 



Iş gözleýän adamlara bar bolan boş iş 
orunlarynyň hödürleniş çärelerini 

guramagyň Tertibine  
5-nji goşundy 

 
Boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresine gatnaşýan tarapyndan doldurylýan 

sowalnama 
Gadyrly çärä gatnaşyjy! 

  
  
  

Sizden şu sowalnamany 
doldurmagyňyzy we 
çäräni guraýjylara 

tabşyrmagyňyzy haýyş 
edýäris! 

  
  
  
  

Siziň maglumatlaryňyz 
geljekde iş üpjünçilik 
edarlary tarapyndan 
geçiriljek şunuň ýaly 

çäreleriň hilini we 
netijeliligini 

ýokarlandyrmakda 
möhüm ähmiýete eýe 

bolar! 
  
  
  
  

Öňünden sag bolsun 
aýdýarys! 

  
Üstünlik hemraňyz 

bolsun! 
 

Ş
u 

bö
le

k 
ga

tn
aş

yj
yn

yň
 

is
le

gi
ne

 g
ör

ä 
do

ld
ur

yl
ýa

r!
 

  
1.Gatnaşyjynyň familiýasy, ady 
_______________________________________
______________________________________ 
2.Ýaşaýan salgysy _______________________ 
_______________________________________
____________ 
3. Telefon belgileri: ___________________ 

Ş
u 

bö
le

ge
 d

ol
y 

jo
ga

p 
be

rm
eg

iň
iz

i  
ha

ýy
ş 

ed
ýä

ri
s!

 

1.Doglan ýylyňyz: ________ 
2. Bilimiňiz: 1) ýokary; 2) orta hünär; 
3) başlangyç hünär; 4) umumy orta 
 (gereklisiniň aşagyny çyzmaly) 
3. Umumy iş döwrüňiz: ____ ýyl, şol sanda 
hünäriňiz boýunça iş döwrüňiz: _____ ýyl 
4. Häzirki wagtda işleýärsiňizmi: 
1) hemişelik işde işleýärin; 
2) möwsümleýin işde işleýärin; 
3) wagtlaýyn işde işleýärin; 
işlemeýärin (gereklisiniň aşagyny çyzmaly) 
5.Çärä gatnaşmagyňyzyň maksady: 
___________________________________ 
___________________________________ 
6. Çäräniň geçirilýändigi barada habary haýsy 
çeşmeden eşitdiňiz: 1) gazet; 2) teleýaýlym; 3) 
radioýaýlym; 4) beýleki bildirişler; 5) 
tanyşlarym 
(gereklisiniň aşagyny çyzmaly) 
7. Işlemek isleýän işiňiz (käriňiz, wezipäňiz) 
__________________________________ 
__________________________________ 
8. Geçirilen çäre barada pikiriňiz: 1) meniň üçin 
peýdaly; 2) meniň üçin ähmiýeti ýok; 3) çäräni 
ýygy-ýygydan geçirmekligi teklip 
edýärin (gereklisiniň aşagyny çyzmaly) 
9. Bellikleriňiz, teklipleriňiz, arzuwlaryňyz: 
__________________________________ 
__________________________________ 

  
 



Iş gözleýän adamlara bar bolan boş 
iş orunlarynyň hödürleniş 

çärelerini guramagyň Tertibine 
6-njy goşundy 

  
  

Boş iş orunlaryň hödürleniş çäresine gatnaşyjy iş berijiniň 
 sowalnamasy 

  
1.Iş berijiniň doly atlandyrylyşy: ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Iş berijiniň salgysy: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Iş berijiniň telefon, faks, e-mail belgileri: _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Iş berijiniň HSUK boýunça kody: 

  
5.Iş berijiniň çärä gatnaşýan wekiliniň familiýasy, ady, eýeleýän wezipesi, telefon 
belgileri: _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
6. Çärede hödürlenýän boş iş orunlarynyň sany:____, olardan: 1) ýokary bilimli 
hünärmenleri talap edýänleri ______; 2) orta hünär bilimini talap edýänleri _____; 3) 
başlangyç hünär bilimini talap edýänleri _____; 4) hünär bilimini talap etmeýänleri 
_____. 
7. Çärede hödürlenýän boş iş orunlarynyň sanawy: 
  

T/b 
Hünäriň, 

wezipäniň ady 

Boş iş 
orunla-
rynyň 
sany 

Zähmete hak 
tölemegiň 

tertibi: 
potratlaýyn, 
sagatlaýyn 

Zähmet 
haky, 
manat 

Bildirilýän talaplar 

Bilim 
derejesi 

Iş 
döwri 

А B 1 2 3 4 5 

              
              
              

Jemi:   x x x x 

  
8. Çärede teklip edilen işlere ýerleşmäge isleg bildirenleriň sany _________, olardan 
degişli resminamalary bilen söhbetdeşlik geçmek üçin iş berijiniň salgysyna 
çagyrylanlaryň sany ______ 
9. Çäräniň geçirilişi barada bellikler, teklipler _____________________________ 
________________________________________________________________ 
Iş berijiniň wekili ________ ______________________ 

(goly, familiýasy, ady) 
  
  

                



Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 
2016-njy ýylyň 26-njy ýanwarynda bellige alyndy. 
Bellige alyş sany 950. 


