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Türkmenistanda zähmet işi baradaky maglumatlary
ýöretmegiň tertibini kämilleşdirmek hakynda
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň
pudaklarynda işleýänleriň zähmet hukuklarynyň döwlet kepillendirmelerini üpjün
etmek, olaryň durmuş goraglylygyny has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, şeýle
hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 30-njy maddasyna laýyklykda, karar
edýärin:
1. Zähmet depderçelerini bermegiň, ýöretmegiň we saklamagyň tertibini;
Zähmet depderçesiniň nusgasyny tassyklamaly (goşulýar).
2. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
zähmet depderçelerini resmileşdirmäge ygtyýarly şahslary bellenen tertipde zähmet
depderçeleri we olaryň içlikleri bilen tölegli esasda üpjün etmeli.
3. Şu kararyň 2-nji bölüminde görkezilen tölegleri Türkmenistanyň Zähmet
we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň býujetden daşary hasabyna
geçirmeli.
4. Degişli tertipde raýatlaryň adyna resmileşdirilen köne nusgadaky zähmet
depderçeleri şu kararyň 1-nji bölümine laýyklykda tassyklanylýan zähmet
depderçesiniň täze nusgasyna çalşyrylmaga degişli däldir.
5. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2018-nji ýylyň 1-nji
ýanwaryna çenli resmileşdirilen we Ministrligiň salgyt edaralarynda saklanylýan
zähmet depderçeleriniň Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak
ministrligine bellenen tertipde berilmegini üpjün etmeli.
6. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak Türkmenistanyň
Adalat ministrligi bilen bilelikde şu karardan gelip çykýan üýtgetmeleri
we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir
aý möhletde taýýarlamaly we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermeli.
7. «Türkmenistanyň işleýän raýatlarynyň zähmet depderçeleri hakynda»
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2000-nji ýylyň 27-nji noýabrynda çykaran 4970-nji
kararyny (Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň
Hökümetiniň çözgütleriniň 2000-nji ýyldaky 11-nji ýygyndysynyň 663-nji
maddasy);
«Türkmenistanda zähmet depderçelerini taýýarlamagyň, kabul etmegiň,
hasaba almagyň, saklamagyň we ibermegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň
Prezidentiniň 2001-nji ýylyň 26-njy fewralynda çykaran 5106-njy kararyny
(Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň
çözgütleriniň 2001-nji ýyldaky 2-nji ýygyndysynyň 152-nji maddasy) güýjüni
ýitiren hasap etmeli.
8. Şu karar 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär.

9. Şu kararyň ýerine ýetirilişine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň Orunbasarlary, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuştaýdan
goramak ministri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri, welaýatlaryň
we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem-de Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik
edarasynyň başlygy gözegçilik etmeli.
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Zähmet depderçelerini bermegiň, ýöretmegiň we saklamagyň
TERTIBI
I. Umumy düzgünler
1. Zähmet depderçelerini bermegiň, ýöretmegiň we saklamagyň Tertibi
(mundan beýläk - Tertip) Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda işlenip
taýýarlanyldy hem-de guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan,
ýuridiki şahslarda, bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan,
ýuridiki şahsy döretmezden, telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslarda, öý
hojalygyny alyp barmak boýunça şahsy hyzmat we kömek etmek maksady bilen
işgärler bilen zähmet gatnaşyklaryna girýän hususy telekeçi bolup durmaýan fiziki
şahslarda (mundan beýläk - iş beriji) işleýän adamlara, şeýle hem bellenen tertipde
hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden, telekeçilik
işini amala aşyrýan fiziki şahslaryň özlerine zähmet depderçelerini bermegiň,
ýöretmegiň we saklamagyň tertibini kesgitleýär.
2. Zähmet depderçesi işgäriň zähmet işi hakyndaky esasy resminamasydyr.
Zähmet depderçeleri işgärleriň esasy iş ýeri boýunça döwlet dilinde
ýöredilýär.
Işgär ilkinji gezek işe kabul edilende zähmet depderçesi bir hepde möhletden
gijä galman, işgäriň özüniň gatnaşmagynda resmileşdirilýär.
Eger iş (gulluk) işgär üçin esasy iş ýeri bolup durýan bolsa, onuň iş berijisi
(fiziki şahs bolup durýan iş berijilerden başga) şu Tertibe laýyklykda bäş günden
köp işlän her bir işgäri üçin zähmet depderçelerini ýöretmäge borçludyr.
Bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy
döretmezden, telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara zähmet depderçeleri
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň
etraplardaky, etrap hukukly şäherlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi
bölümi (mundan beýläk - Bölüm) tarapyndan resmileşdirilýär.
Iş berijide - ýuridiki şahsy döretmezden, telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki
şahsda zähmet şertnamasy esasynda işleýän hem-de aýry-aýry adamlaryň öý we
(ýa-da) şahsy kömekçi hojalygynda işleýän işgärleriň zähmet işi hakyndaky
maglumatlar olaryň zähmet depderçelerine Türkmenistanyň kanunçylygynda
bellenen tertipde Bölüm tarapyndan girizilýär.
Zähmet depderçeleri möwsümleýin we wagtlaýyn işlerde işleýänler üçin hem
ýöredilýär.
Işgäriň islegine görä esasy işi bilen utgaşykly işländigi hakyndaky
maglumatlar utgaşykly işi tassyklaýan resminamanyň esasynda esasy iş ýeri
boýunça zähmet depderçesine girizilýär.

Degişli tertipde çap edilmedik hem-de ýuridiki şahs bolup duran iş berijiler,
Bölüm tarapyndan degişlilikde resmileşdirilmedik zähmet depderçeleri hakyky
däldir.
3. Zähmet şertnamasy baglaşylanda işe girýän adam iş berijä zähmet
depderçesini görkezmelidir, muňa zähmet şertnamasyny ilkinji gezek baglaşýan
ýa-da esasy işi bilen utgaşykly işe girýän işgärler girmeýär.
4. Işgärleriň zähmet depderçeleri ýuridiki şahs bolup durýan iş berijileriň
özlerinde, hususy telekeçileriň özleriniň zähmet depderçeleri we hususy telekeçi
bolup durmaýan fiziki şahslarda işleýän işgärleriň zähmet depderçeleri
Bölümlerde, hususy telekeçiler bilen zähmet gatnaşyklarynda bolan işgärleriň
zähmet depderçeleri bolsa, hususy telekeçilerde saklanýar.
II. Zähmet depderçelerini resmileşdirmek
5. Zähmet depderçesine işgär, onuň işe kabul edilmegi, başga işe geçirilmegi,
saýlawly wezipä saýlanylmagy, işgäriň işden boşadylmagy hakyndaky
maglumatlar, şeýle hem zähmet şertnamasyny bes etmek üçin esas, işgäriň
sylaglanylmagy we höweslendirilmegi hakyndaky maglumatlar hem-de
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki maglumatlar girizilýär.
Zähmet depderçesine temmiler hakyndaky maglumatlar girizilmeýär, muňa
işgäriň zähmet düzgün-nyzamynyň bozulandygy üçin işden boşadylýan ýagdaýy
degişli däldir.
Işgär hakyndaky maglumatlary ýazmak
6. Zähmet depderçesiniň birinji (baş) sahypasynda işgär hakyndaky
maglumatlar (familiýasy, ady, atasynyň ady, doglan senesi, bilimi, käri, hünäri,
hökmany we meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy ulgamyndaky şahsy hasaba alnyş
belgileri, zähmet depderçesiniň resmileşdirilen senesi) degişli resminamalaryň
esasynda ýazylýar. Şu sahypadaky ýazgylar bilen zähmet depderçesiniň eýesi
tanyşdyrylýar we gol çekdirilýär hem-de zähmet depderçesini resmileşdiren
edaranyň ýolbaşçysynyň goly we möhüri bilen tassyklanýar.
7. Işgäriň familiýasy, ady, atasynyň ady, bilimi üýtgän ýagdaýynda, zähmet
depderçesine degişli resminamalaryň esasynda olaryň belgisine, berlen senesine
salgylanylyp, öňki ýazgylaryň üstünden bir çyzyk çekilip, täze maglumatlar
ýazylýar we bu maglumatlary girizen edaranyň möhüri bilen tassyklanylýar hemde işgär tanyşdyrylýar.
Iş hakyndaky maglumatlaty ýazmak
8. Zähmet depderçelerine we olaryň içliklerine şu aşakdaky maglumatlar
ýazylýar:
birinji sütünde ýazgynyň tertip belgisi;
ikinji sütünde işgäriň işe kabul edilen ýa-da işden boşadylan senesi (güni, aýy,
ýyly);

üçünji sütünde sözbaşy görnüşinde iş berijiniň doly ady (ady üýtgän
ýagdaýynda, täze ady we üýtgän senesi) ýazylýar. Soňra işgäriň işe kabul edilmegi,
başga işe geçirilmegi we işden boşadylmagy baradaky ýazgylar iş
berijiniň buýrugy (karary, Permany) esasynda Türkmenistanyň Zähmet
kodeksiniň maddasyna, bölegine we bendine hem-de Türkmenistanyň beýleki
kadalaşdyryjy hukuk namalaryna salgylanmak bilen ýazylýar.
Işgäriň wezipesiniň ýa-da hünäriniň atlandyrylyşy «Türkmenistanyň
işçileriniň hünärleriniň we gullukçylarynyň wezipeleriniň döwlet klassifikatoryna»
laýyk gelmelidir;
dördünji sütünde ýazga esas bolan resminamalar (buýrugyň, kararyň,
Permanyň senesi we belgisi) ýazylýar.
9. Işe kabul etmek, başga işe geçirmek hakyndaky, şeýle hem sylaglanmalar
we höweslendirmeler hakyndaky ýazgylar degişli mesele boýunça çykarylan
resminama esasynda ýazylýar. Işden boşatmak hakyndaky ýazgylar zähmet
depderçesine işden boşadylan güni ýazylýar.
Sene ýazgylary arap sanlarynda (sene we aý iki belgili, ýyl bolsa dört belgili
san bilen) ýazylýar. Ýazgylar gök ýa-da melewşe reňklerde takyk we arassa
ýazylýar. Zähmet depderçesine ýazgylar ýazylanda gysgaltmalara ýol berilmeýär.
10. Zähmet depderçesine ýazylan her bir ýazgy işgärlere ýöredilýän şahsy
kartoçka hem girizilýär we bu ýazgylar bilen zähmet depderçesiniň eýesi
tanyşdyrylýar.
11. Iş beriji işgäriň ýüztutmasy esasynda onuň zähmet depderçesine ýazylan
maglumatlara esas bolan resminamalaryň goçürmesini bermäge borçludyr.
12. Zähmet depderçesindäki maglumatlarda nädogry ýa-da nätakyk ýazgylar
ýüze çykarylanda, seýle ýazgyny düzetmek şol ýazgyny ýazan tarapyndan amala
aşyrylýar. Täze iş ýerindäki iş beriji işgäre bu babatda zerur bolan kömegi bermäge
borçludyr.
13. Eger-de nädogry ýa-da nätakyk ýazgylary ýazan iş beriji tarap ýatyrylan
bolsa, onda düzediş onuň tabynlygy boýunça ýokarda durýan edara ýa-da gurama,
ol hem ýok bolsa, Bölüm tarapyndan girizilýär.
14. Iş baradaky maglumatlara düzedişler buýrugyň asyl nusgasy, olar ýitirilen
halatynda bolsa, işgäriň şol iş berijidäki işi hakyndaky beýleki resminamalar
(işgäriň zähmet işine degişli resmi arhiw namalary, şahsy kartoçka, hasaplaşyk
wedomosty, zähmet haky boýunça şahsy hasap we beýlekiler) esasynda ýazylýar
we iş berijiniň (Bölümiň) möhüri bilen tassyklanýar.
Nätakyk ýa-da nädogry ýazgylar düzedilen ýagdaýynda, ozal ýazylan
ýazgylaryň üstünden çyzylmaýar.
Şaýatlaryň görkezmeleri ozal ýazylan ýazgylary düzetmek üçin esas bolup
bilmez.
15. Zähmet depderçesiniň iş hakyndaky maglumatlaryna üýtgetme girizmek
zerurlygy ýüze çykan ýagdaýynda:
üçünji sütünde «____- nj_ belgili ýazgy hakyky däldir.» diýen ýazgy ýazylyp,
soňra dogry ýazgy ýazylýar;
dördünji sütünde soňky dogry ýazga esas bolan buýrugyň, resminamanyň
senesi we belgisi ýazylýar.

Zähmet jedellerine seretmek boýunça edara (ýa-da topar) tarapyndan işgäriň
işden bikanun boşadylandygy ýa-da başga işe bikanun geçirilendigi kesgitlenen
ýagdaýynda, öňki işine dikeldilen ýa-da işden boşadylmagynyň sebäbi üýtgedilen
ýagdaýynda, olar baradaky ýazgylar şular ýaly tertipde girizilýär, ýagny:
«____ belgili ýazgy hakyky däldir, öňki işine dikeldildi.»
«____belgili ýazgy hakyky däldir, işden________(täze sebäp görkezilýär)
boşadyldy» diýlip ýazylýar.
Şeýle ýagdaýda dördünji sütünde işe dikeltmek ýa-da işden boşadylmagynyň
sebäbini üýtgetmek hakyndaky buýruga, resminama salgylanylýar.
16. Iş hakyndaky maglumatlar şu Tertibiň 8-nji bölüminiň kadalaryna
laýyklykda ýazylýar.
Zähmet şertnamasyny ilkinji gezek baglaşýan adamlaryň zähmet
depderçesinde ilkinji işi baradaky ýazgynyň öňünden «Zähmet şertnamasy ilkinji
gezek baglaşylýar» diýen ýazgy ýazylýar.
Eger-de zähmet şertnamasyny baglaşýan adamyň öň iş döwri bolup, zähmet
depderçesini ýitiren ýa-da ýazgysy ýazylmadyk ýagdaýynda, onuň zähmet
depderçesine ýa-da onuň adyna gaýtadan resmileşdirilen zähmet depderçesine öňki
işi baradaky ýazgylar degişli resminamalaryň berlen senesine, belgisine, adyna
salgylanylyp ýazylýar.
Şeýle ýazgylara esas bolan resminamalar zähmet depderçesine çatylýar we
onuň aýrylmaz bölegi bolup durýar.
Işiň dowamynda işgäre täze hünär derejesi berlen, ol başga wezipä bellenilen
ýa-da wezipesinden boşadylan ýagdaýlarynda, zähmet depderçesine bu barada
degişli ýazgylar ýazylýar.
Işden boşadylmagy barada zähmet depderçesine ýazgy ýazylyşy
17. Işden boşatmak hakyndaky ýazgylar Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň
degişli maddasyna, bölegine we bendine hem-de Türkmenistanyň beýleki
kadalaşdyryjy hukuk namalaryna salgylanmak bilen zähmet depderçesine şu
görnüşde ýazylýar:
«Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň___-nj_ maddasynyň___-nj_böleginiň
__-nj_ bendine laýyklykda _______________________(işden boşadylmagynyň
sebäbi) işden boşadyldy.»
Zähmet şertnamasy taraplaryň erkine bagly bolmadyk ýagdaýlar boýunça bes
edilen ýagdaýynda, zähmet depderçesine ýazgy şol sebäpler görkezilip, şu
görnüşde ýazylýar:
«Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň__-nj_ maddasynyň___-nj_böleginiň__nj_ bendine laýyklykda___________________________(işden boşadylmagynyň
sebäbi) işden boşadyldy.»
18. Işgäriň razylygy bilen iş berijileriň arasyndaky ylalaşyk boýunça ol başga
kärhana işe geçirilende iş hakyndaky ýazgylaryň üçünji sütüninde şol ylalaşyga
salgylanylyp,
şu
görnüşde
ýazgy ýazylýar: «Türkmenistanyň
Zähmet
kodeksiniň___-nj_ maddasynyň___-nj_ böleginiň__-nj bendine laýyklykda işgäriň

razylygy bilen,______(täze iş berijiniň ady) edaranyň 20__-nji ýylyň ___-nj___
_________ylalaşyk haty esasynda başga işe geçirilmegi sebäpli işden boşadyldy.»
Saýlawly wezipä saýlanylan ýagdaýynda iş hakyndaky ýazgylaryň üçünji
sütüninde şu görnüşde ýazgy ýazylýar:
«Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň__-nj_ maddasynyň __-nj_böleginiň __nj_ bendine laýyklykda____________________(edaranyň ady) saýlawly wezipä
saýlanylmagy sebäpli işden boşadyldy.»
19. Işgärleriň sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň gysgaldylmagy sebäpli, şol
sanda önümçiligiň tehnologiýasyndaky, zähmeti guramakdaky üýtgetmeler, işleriň
möçberleriniň gysgaldylmagy, işleriň häsiýetiniň üýtgedilmegi bilen baglanyşykly
zähmet şertnamasy bes edilende, şu mesele boýunça ygtyýarlandyrylan edaranyň
çözgüdüne salgylanylýar. Şunda üçünji sütünde şu görnüşde ýazgy
ýazylýar: «Türkmenistanyň
Zähmetkodeksiniň__-nj_
maddasynyň__-nj_
böleginiň__-nj_ bendine laýyklykda _____________________ (esas bolan sebäbi,
resminama salgylanmany ýazmaly) sebäpli işden boşadyldy.»
Sylaglanmalar we höweslendirmeler hakyndaky maglumatlary ýazmak
20. Zähmet depderçesiniň «Sylaglanmalar hakyndaky maglumatlar» bölümine
döwlet sylaglary hem-de beýleki sylaglar bilen sylaglanandygy baradaky, şeýle
hem döwlet hem-de halkara baýraklarynyň berlendigi hakyndaky maglumatlar
esasyny görkezmek bilen ýazylýar.
Sylaglardan mahrum edilen halatynda zähmet depderçesine esasyny
görkezmek bilen degişli ýazgy ýazylýar.
21. Zähmet depderçesiniň «Howeslendirmeler hakyndaky maglumatlar»
bölüminde Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna, köpçülikleýin şertnama
(ylalaşyga), zähmet şertnamasyna laýyklykda işgäre berlen höweslendirmeler
hakyndaky maglumatlar ýazylýar.
Zähmet depderçesine zähmete hak tölemegiň tertibinde göz öňünde tutulan
ýa-da yzygiderli tölenilýän höweslendirmeler ýazylmaýar.
22. Sylaglanmalar we höweslendirmeler hakyndaky maglumatlar degişli
bölümlere şu tertipde ýazylýar:
üçünji sütünde sözbaşy görnüşinde iş berijiniň ady;
birinji sütünde ýazgynyň tertip belgisi;
ikinji sütünde sylaglanmanyň we howeslendirmäniň senesi;
üçünji sütünde sylagyň görnüşi we kim tarapyndan sylaglanandygy, döwlet
hem-de halkara baýragynyň berlendigi we (ýa-da) höweslendirilendigi, nähili
üstünlikler üçin berlendigi;
dördünji sütünde ýazgynyň esasy.
III. Zähmet depderçesiniň içligi
23. Zähmet depderçesiniň haýsy hem bolsa bir bölüminiň ähli sahypalarynyň
ýazgydan dolan halatynda, zähmet depderçesiniň üsti içlik bilen doldurylýar. Içlik

zähmet depderçesine çatylýar we zähmet depderçesini ýöretmegiň tertibinde
ýöredilýär. Içlik zähmet depderçesiz hakyky däldir.
24. Her bir berlen içlik barada zähmet depderçesiniň birinji (baş) sahypasynda
«içlik berildi» diýlip, onuň tapgyry we belgisi ýazylýar we iş berijiniň (Bölümiň)
möhüri bilen tassyklanýar.
IV. Işden boşadylan işgäre onuň zähmet depderçesini bermek
25. Işgär işden boşadylanda ýuridiki şahs bolup durýan iş beriji (Bölüm)
tarapyndan onuň zähmet depderçesine işlän döwrüne degişli ýazgylary
ýolbaşçynyň (onuň ýgtyýarly wekiliniň) goly hem-de degişli ýuridiki şahs bolup
durýan iş berijiniň (Bölümiň) möhüri bilen tassyklanylýar.
Zähmet şertnamasynyň bes edilen (ýatyrylan) gününde iş beriji işgäre onuň
zähmet depderçesini (muňa Bölümde saklanylýan zähmet depderçeleri degişli
däldir) we zähmet şertnamasyny bes etmek (ýatyrmak) hakyndaky buýrugyň
nusgasyny bermäge borçludyr.
Iş beriji tarapyndan işgäre zähmet depderçesiniň gijikdirilip berilmegi, zähmet
depderçesine nädogry ýa-da işgäriň işden çykarylyşynyň Türkmenistanyň
kanunçylygyna laýyk gelmeýän kesgitlemesiniň girizilmegi netijesinde işgäriň
almadyk zähmet hakyny tölemäge iş beriji borçludyr. Bölümiň günäsi bilen zähmet
depderçesiniň berilmegi gijikdirilen ýagdaýynda, oňa ýol beren jogapkär işgär
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilige çekilýär.
26. Eger zähmet şertnamasynyň bes edilen (ýatyrylan) gününde işgäriň
ýoklugy ýa-da zähmet depderçesini eline almakdan onuň ýüz öwürmegi sebäpli,
zähmet depderçesini bermäge mümkinçilik bolmadyk ýagdaýynda, iş beriji
(Bölüm) zähmet depderçesini almagyň zerurlygy hakyndaky habarnamany işgäre
ugradýar. Habarnama iberilen gününden iş beriji (Bölüm) zähmet depderçesiniň
berilmegini gijikdirendigi üçin jogapkärçilikden boşadylýar.
27. Aradan çykan işgäriň zähmet depderçesiniň «Iş hakyndaky maglumatlar»
bölüminiň üçünji sütüninde ölüm hakyndaky şahadatnamanyň esasynda «Aradan
çykanlygy sebäpli, işgärleriň sanawyndan çykaryldy.» diýlip, dördünji sütüninde
buýrugyň senesi we belgisi ýazylýar. Merhumyň zähmet depderçesi
Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenen onuň ýakyn garyndaşlaryna
gowşurylýar ýa-da olaryň talap etmegi boýunça poçta arkaly iberilýär.
V. Zähmet depderçesiniň öwezligi
28. Zähmet depderçesini (onuň içligini) ýitiren adam bu barada haýal etmän
soňky işlän ýeri boýunça iş berijä (Bölüme) habar etmäge borçludyr. Habar
edilenden soň, 15 senenama gününden gijä galynman iş beriji (Bölüm) işgäre
birinji sahypasynyň ýokarky sag burçunda «Öwezlik» diýen ýazgyly täze zähmet
depderçesini (onuň içligini) resmileşdirýär.
29. Eger zähmet depderçesi (onuň içligi) ulanmaga ýaramsyz (ýanan,
ýyrtylan, çyrşalan we beýlekiler) bolsa, işgäriň iň soňky iş ýeri boýunça iş beriji
(Bölüm) oňa zähmet depderçesiniň (onuň içliginiň) öwezligini resmileşdirýär.

Şunda, ulanmaga ýaramsyz bolan zähmet depderçesiniň birinji sahypasynda
«Ýerine öwezlik berildi» diýen ýazgy ýazylýar we ol eýesine gaýtarylyp berilýär.
30. Zähmet depderçesiniň öwezligi ýa-da onuň içligi şu Tertibe laýyklykda
resmileşdirilýär. Zähmet depderçesiniň öwezligi resmileşdirilende işgäriň soňky iş
ýerinde onuň işi hakyndaky maglumatlar ozal çykarylan buýruklaryň we
beýleki resminamalaryň esasynda zähmet depderçesiniň öwezliginiň ähli
bölümlerine ýazylýar.
31. Zähmet depderçesiniň öwezligi resmileşdirilende zähmet depderçesiniň
eýesiniň ozal haýsy iş berijide, haýsy döwürlerde we haýsy wezipelerde işländigi
baradaky maglumatlar şu Tertibe laýyklykda ýazylýar.
Iş beriji (Bölüm) işgäre häzirki işe kabul edilmezinden ozalky işi hakyndaky
maglumatlary tassyklaýan resminamalary almakda ýardam bermäge borçludyr.
VI. Zähmet depderçelerini we olaryň içliklerini kabul etmek,
hasaba almak we ibermek
32. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň
(mundan beýläk - Ministrlik) buýurmasy esasynda Türkmen döwlet neşirýat
gullugynyň edaralary tarapyndan çap edilen zähmet depderçelerini (olaryň
içliklerini) Ministrlikde maddy gymmatlyklary hasaba almak boýunça döredilen
topar, olaryň belgilerini we tapgyrlaryny hasaba almak bilen kabul edýär hem-de
bu barada iki nusgada güwänama düzüp, onuň bir nusgasyny taýýarlaýja berýär.
33. Ministrlik zähmet depderçeleri (olaryň içlikleri) bilen üpjün etmegi ýerine
ýetiriji häkimiýetiň merkezi we ýerli edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň
ýüztutmalary esasynda amala aşyrýar.
Döwlete dahylly bolmadyk ýuridiki şahs bolup durýan iş berijileri hem-de
Bölümleri zähmet depderçeleri (olaryň içlikleri) bilen Ministrlik welaýatlardaky
we Aşgabat şäherindäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirlikleriniň sebit
boýunça zerur bolan sany baradaky ýüztutmalary esasynda üpjün edýär.
34. Ministrlikde, onuň welaýatlardaky we Aşgabat şäherindäki zähmet we
ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliklerinde hem-de Bölümlerde zähmet
depderçeleriniň (olaryň içlikleriniň) kabul edilmeginiň we sarp edilmeginiň
Zähmet depderçeleriniň (olaryň içlikleriniň) hasaba alynýan kabul ediş-sarp ediş
kitabynda (şu Tertibe 1-nji goşundy) hasaby ýöredilýär.
VII. Iş berijilerde (Bölümlerde) zähmet depderçelerini we olaryň
içliklerini hasaba almak we saklamak
35. Iş berijide we Bölümde zähmet depderçeleriniň (olaryň içlikleriniň)
ätiýaçlyk zerur sany hemişe bolmalydyr.
36. Zähmet depderçesi (onuň içligi), şeýle hem onuň öwezligi berlende
işgärden bellenen möçberde töleg alynýar.
Zähmet depderçesi (onuň içligi) ilkibaşda nädogry resmileşdirilen ýa-da
nätakyk ýazgylara ýol berlen halatlarda, şeýle hem geleňsiz saklanylmagy sebäpli,
zaýalanan halatynda onuň bahasyny iş beriji (Bölüm) töleýär.

Iş beriji (Bölüm) işgäriň zähmet depderçesini (onuň içligini) tebigy
betbagtçylyk hadysasy netijesinde ýa-da başga sebäplere görä ýitirende onuň
eýesine zähmet depderçesiniň öwezligini tölegsiz berýär.
37. Işden boşadylan işgär tarapyndan alynmadyk zähmet depderçesi we onuň
öwezligi iş berijide (Bölümde) beýleki işgärleriň zähmet depderçelerinden aýratyn
ýerde iki ýylyň dowamynda saklanylýar. Soňra şol zähmet depderçeleri (olaryň
öwezlikleri) iş berijiniň (Bölümiň) arhiwinde azyndan 50 ýyl saklanylýar.
Görkezilen möhlet geçenden soň bolsa, delilnama ýazmak esasynda hasapdan
aýrylyp, ýok edilýär.
38. Resmileşdirilen we resmileşdirilmedik zähmet depderçelerini (olaryň
içliklerini) hasaba almak boýunça şu kitaplar ýöredilýär:
a) Zähmet depderçeleriniň (olaryň içlikleriniň) hasaba alynýan kabul ediş-sarp
ediş kitaby;
b) Zähmet depderçeleriniň (olaryň içlikleriniň) hasaba alynýan kitaby (şu
Tertibe 2-nji goşundy).
Kitaplar iş berijiniň, Bölümiň buýrugy bilen bellenen jogapkär işgär
tarapyndan ýöredilýär.
Işden çykmagy bilen baglanyşykly zähmet depderçesini alanda işgär şahsy
kartoçkasynda we Zähmet depderçeleriniň (olaryň içlikleriniň) hasaba alynýan
kitabynda gol çekýär.
Kitaplaryň sahypalary belgilenen, sapak bilen tikilen hem-de jogapkär işgäriň
goly we iş berijiniň (Bölümiň) möhüri bilen güwä geçilen bolmalydyr.
39. Resmileşdirilmedik zähmet depderçeleri (olaryň içlikleri) iş berijide
(Bölümde) berk hasapdaky resminamalar hökmünde saklanylýar we zähmet
depderçelerini ýöretmek boýunça jogapkär işgäriň ýazmaça ýüztutmasy we iş
berijiniň (Bölümiň) ygtyýar bermegi boýunça berilýär.
Zähmet depderçelerini ýöretmek boýunça jogapkär işgär her aýyň jemi
boýunça zähmet depderçeleriniň (olaryň içlikleriniň) resmileşdirilen we galan sany
baradaky hasabaty edaranyň buhgalterçilik hasaba alnyşyny alyp barýan gurluş
birligine bermäge borçludyr.
Resmileşdirilende zaýalanan zähmet depderçelerini (olaryň içliklerini)
hasapdan aýyrmak we ýok etmek üçin delilnama düzülýär (şu Tertibe 3-nji
goşundy).

Zähmet depderçesini bermegiň,
ýöretmegiň we saklamagyň Tertibine
1-nji goşundy
Zähmet depderçeleriniň (olaryň içlikleriniň) hasaba alynýan
KABUL EDIŞ-SARP EDIŞ KITABY
T/b

1

Senesi
Kimden
güni aýy ýyly alyndy
ýa-da
kime
berildi
2

3

Esas
(resminamanyň
ady, belgisi we
senesi)

4

Kabul etmek
Sarp etmek
sany
jemi
sany
jemi
zähmet Içlikler bahasy zähmet içlikler bahasy
depder- (belgisi) (manat) depder- (belgisi) (manat)
çeleri
çeleri
(belgisi)
(belgisi)
5
6
7
8
9
10

Zähmet depderçesini bermegiň,
ýöretmegiň we saklamagyň Tertibine
2-nji goşundy
Zähmet depderçeleriniň (olaryň içlikleriniň) hasaba alynýan
KITABY
T/b

1

Zähmet
Zähmet
Zähmet Işgäriň Zähmet Işgäriň
Zähmet
Zähmet
Işden
depderçeleriniň depderçesiniň depderişe
depder- işe kabul depderdepderçeleri
boşadylan
(olaryň
eýesiniň
çesiniň
kabul
çesiniň edilmegi- çesini
(olaryň
işgäriň
içlikleriniň)
ňamiliýasy,
(onuň
edilen eýesiniň ne esas
kabul
içlikleri)
zähmet
kabul edilen ýa- ady, atasynyň içliginiň) sehiniň
işe
bolan
eden ýa- resmileşdirilende depderçeda
ady
tapgyry, (bölümi- kabul buýrugyň
da
alynýan
sini alan
resmileşdirilen
belgisi niň ady) edilýän
senesi resmileştöleg (manat)
senesi we
senesi
wezipewe
diren
goly
si, käri
belgisi jogapkär
işgäriň
goly
güni aýy ýyly
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Işgär işden
boşadylanda zähmet
depderçesinm
eýesine
berlen
senesi

13

Zähmet depderçesini bermegiň,
ýöretmegiň we saklamagyň Tertibine
3-nji goşundy
«Tassyklaýaryn»
__________________________________
(zähmet depderçesini resmileşdirýän
__________________________________
edaranyň ýolbaşçysynyň familiýasy, ady we goly)
20__ýylyň «__»________________
DELILNAMA
20____ýylyň
«___»
____________________

_________________

(delilnamanyň düzülen ýeri)
Biz____________________________________________________________
(delilnamany düzmäge gatnaşanlaryň wezipeleri, familiýalary, atlary)
______________________________________________________________
(iş berijiniň, Bölümiň doly ady)
20___ýylyň
döwürde

«__»__________

20___ýylyň

«___»____________çenli

______________________________________________________________
_____________
(zaýalanmagynyň sebäbini jikme-jik görkezmeli)
_________________________________________________________sebäpli
___________________________________________________________sany
(sanyny san we söz bilen ýazmaly)
zähmet
depderçesiniň
(içliginiň)_______________________________________
(zähmet depderçesiniň (içliginiň) her biriniň
______________________________________________________________
tapgyryny we belgisini görkezmeli)
______________________________________________________________
zaýalanandygy
hem-de
olaryň
20__ ýylyň
«__»______________
hasapdan aýrylandygy (ýok edilen usulyny bellemek bilen) hakynda şu
delilnamany düzdük.
Gollar:

Türkmenistanyn Prezidentinin
2017-nji ýylyň 08-nji dekabrynda
çykaran 501-nji karary bilen
tassyklandy
ZÄHMET DEPDERÇESINIŇ NUSGASY
TM № 0000001
Familiýasy______________________________________________________
Ady___________________________________________________________
Atasynyň
ady_____________________________________________________
Doglan
senesi_____________________________________________________
(güni, aýy, ýyly)
Bilimi_________________________________________________________
(umumy orta, başlangyç hünär, orta hünär, ýokary hünär
bilimi)
Käri,
hünäri______________________________________________________
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy
ulgamyndaky
şahsy
hasaba
alnyş
belgisi_______________________________
Meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy ş
ulgamyndaky
şahsy
hasaba
alnyş
belgisi________________________________
Zähmet
depderçesiniň
resmileşdirilen
senesi_____________________________
(güni, aýy, ýyly)
Zähmet
depderçesiniň
eýesiniň goly___________________________________
Zähmet depderçesini resmileşdiren
edaranyň ýolbaşçysy
____________________________
(wezipesi, goly, familiýasy, ady,
atasynyň ady)
M.Ý.

TM№ 0000001
IŞ HAKYNDAKY MAGLUMATLAR
Ýazgynyň
belgisi

Senesi

güni aýy

1

ýyly

2

Işe kabul edilmegi, başga işe
geçirilmegi, saýlawly wezipä
saýlanylmagy, işgäriň işden
boşadylmagy, şeýle hem
zähmet şertnamasyny bes
etmegiň esaslary hakyndaky
maglumatlar (esaslary
Türkmenistanyň Zähmet
kodeksiniň maddasyna, bölegine,
bendine hem-de Türkmenistanyň
beýleki kadalaşdyryjy hukuk
namalaryna
salgylanyp görkezmeli)
3

Ýazgylara
esas bolan
resminama
(senesi we
belgisi)

4

TM № 0000001
SYLAGLANMALAR HAKYNDAKY MAGLUMATLAR
Ýazgynyň
belgisi

Senesi

güni aýy
1

ýyly

2

Döwlet sylaglary hem-de
beýleki sylaglar bilen
sylaglanandygy, döwlet we
halkara baýraklarynyň
berlendigi hakyndaky
maglumatlar
3

Ýazgylara
esas bolan
resminama
(senesi we
belgisi)
4

TM № 0000001
HÖWESLENDIRMELER HAKYNDAKY MAGLUMATLAR
Ýazgynyň
belgisi

Senesi

güni aýy

Zähmet işi bilen
baglanyşykly
höweslendirmeler
hakyndaky maglumatlar
ýyly

Ýazgylara esas
bolan resminama
(senesi we belgisi)

1

2

3

4

