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Bu neşir „Merkezi Aziýadaky Raýat Jemgyýetiniň Hukuk Hemaýaty (№176-А-00-09-
00026-00 Ylalaşygy) Maksatnamasynyň çäklerindäki Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara 
Ösüşi boýunça Agentliginiň (USAID) hemaýat bermegi netijesinde Täjirçilik  degişli däl hukuk 
boýunça halkara Merkezi (ICNL) tarapyndan taýýarlanyldy.  
Bu neşiriň çap edilmegi ABŞ-nyň halkara ösüş boýunça Agentliginiň (USAID) üsti bilen 
amerikan halkynyň beren hemaýatynyň netijesinde mümkin boldy. Täjirçilik  däl hukuk 
boýunça halkara Merkezi neşiriň mazmuny üçin jogapkärçilik çekýär we bu hökmany suratda 
USAID-iň ýa-da ABŞ-nyň Hökümetiniň garaýyşy diýmegi aňlatmaýar.   
 

Jogapkärçilikden ýüz döndermek baradaky beýannama: Bu neşirde görkezilen 
materiallar umumy maglumat hökmünde ulanylmaga degişli bolup, okyjylar tarapyndan haýsy-
da bolsa bir çözgüdi kabul etmekde ýa-da ony kabul etmekden ýüz döndermekde ulanylmaly 
däldir. 

 
Täjirçilik  däl hukuk boýunça halkara Merkezi bu neşirdäki maglumatyň takyklygy we 

dolylygy, şeýle hem bu neşiriň mazmunynyň ulanylanyndan soňraky netijesi  üçin jogapkärçilik 
çekmeýär. Haýsy-da bolsa bir çözgüdi kabul etmezden ozal okyjy özüni gyzyklandyrýan 
kesgitli mesele boýunça professional hukuk maslahaty üçin ýüz tutup biler. 
 
 

© 2014. Täjirçilik  Degişli Däl Hukuk Boýunça Türkmenistandaky Halklara Merkezi (ICNL) 
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Bu resminama ABŞ-nyň Halkara Ösüş Boýunça Agentliginiň (USAID) üsti bilen amerikan 
halkynyň beren kömegi arkaly mümkin boldy. Hökmany suratda USAID-iň ýa-da ABŞ-nyň 
Hökümetiniň garaýyşy diýmegi aňlatmaýan bu neşiriň mazmuny üçin jogapkärçiligi 
Kommersiýa degişli däl hukuk boýunça halkara Merkezi (KDDHHM) çekýär. 
  
 Durmuş-zähmet çygryndaky durmuş hemşeriliginiň ulgamyny döretmek maksady bilen, 
entek 1992-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda „Durmuş-zähmet gatnaşyklary çygrynda durmuş 
hemşeriligi hakynda“ Türkmenistanyň Prezidentiniň УП-248 belgili Permany kabul edildi. Bu 
kadalaşdyryjy hukuk namada Türkmenistanyň Hökümeti bilen kärdeşler arkalaşygynyň 
ygtyýarly wekilleriniň hem-de telekiçileriň arasynda, şeýle hem ýerli ýerine ýetiriş 
häkimiýetiniň edaralarynyň we degişli kärdeşler arkalaşygynyň edaralarynyň arasynda durmuş- 
ykdysady meseleleri boýunça döwlet derejesindäki ylalaşyklary her ýylda  baglaşmak buýruldy. 
 Bu ylalaşyklarda taraplaryň guramaçylyk, zähmete hak tölemek, durmuş kepillikleri, 
işgärleri işe kabul etmek we işden boşatmak, önümçiligiň netijeliliginiň ýokarlanmagyny üpjün 
etmek, zähmet düzgün-nyzamyny pugtalandyrmak, zähmet jedelleriniň öňüni almak 
babatyndaky durmuş-ykdysady gatnaşyklary düzgünleşdirýän borçnamalary berkidilmelidir. 
Ylalaşyklar zähmete hak tölemegiň ösüşi bilen bölek satuw nyrhlarynyň özgerdilmegi  hasaba 
alynan  we çykarylýan önümiň göwrüminiň artdyrylmagynyň arasyndaky ykdysady taýdan 
esaslandyrylan gatnaşygyň berjaý edilmegine gönükdirilendir. 
 Permanyň 3-nji maddasynda eýeçiligiň görnüşine garamazdan köpçülikleýin 
şertnamalaryň kärhanalarda, guramalarda we edaralarda baglaşylýandygy bellenendir. 
Kärhanalarda, guramalarda we edaralarda baglaşylan köpçülikleýin şertnamalar pudaklaýyn 
zähmet (tarif) ylalaşygyň şertleri bilen deňeşdirilende işgärleriň ýagdaýyny ýaramazlaşdyryjy 
kadalary özünde jemläp bilmeýändigi baradaky esas goýujy ýörelge berkidilendir. 
 2009-njy ýylyň 18-nji aprelindäki №-IV Türkmenistanyň Kanuny bilen, 2009-njy ýylyň 
1-nji iýulyndan güýje giren Türkmenistanyň Zähmet Kodeksi (mundan beýläk tekst boýunça – 
ZK ýa-da Kodeks) tassyklanyldy. Kodeksiň XV bölüminde zähmet çygrynda durmuş 
hyzmatdaşlygynyň hukuk kadalary berkidilendir. 

 Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda ilkinji gezek, Kodeksiň 337-nji maddasyndaky 
kadada kärhananyň zähmetkeşler köpçüligini zähmet şertnamasynyň esasynda onuň işine 
gatnaşýan ähli işgärler düzýändigi, kärhananyň ýolbaşçysynyň we onuň orunbasarlarynyň muňa 
degişli däldigi bellenendir. 

Kärhananyň zähmetkeşler köpçüligi iş beriji bilen köpçülikleýin şertnamany baglaşmak, 
kärhananyň işgärlerine durmuş ýeňilliklerini bermek, kärhananyň jemgyýetçilik birleşiklerini 
döretmek bilen baglanyşykly meseleleri çözýär, köpçülikleýin şertnamasyna laýyklykda beýleki 
meselelere garaýar diýlip bellenendir.  

2003-nji ýylyň 2-nji oktýabryndaky Türkmenistanyň „Jemgyýetçilik birleşikleri 
hakyndaky“ Kanunynyň 3-nji maddasyndan gelip çykyşy ýaly, onuň hereketi raýatlaryň 
başlangyjy bilen döredilip, işleri ýörite kanunlar bilen kesgitlenilýän kärdeşler arkalaşyklaryna 
degişli däldir. Mysal üçin, täze pudaklaýyn kärdeşler arkalaşygynyň döredilmegi 2013-nji ýylyň 
9-njy noýabrynda kabul edilen we 18-nji noýabrda güýje giren Türkmenistanyň „Kärdeşler 
arkalaşyklary, olaryň hukuklary we işiniň kepillikleri hakyndaky“ Kanun bilen kadalaşdyrylýar. 
 Şunuň bilen, Zähmet kodeksiniň 337-nji maddasyna laýyklykda zähmetdeşler 
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köpçüliginiň agzalary şahsy bähbitlerininiň goralmagy we berjaý edilmegi üçin, „Jemgyýetçilik 
birleşikleri hakyndaky“ Kanunyň çäklerinde kärhanalarda  jemgyýetçilik birleşiklerini ýa-da 
(Türkmenistanyň „Kärdeşler arkalaşyklary, olaryň hukuklary we işiniň kepillikleri hakyndaky“ 
Kanunyň 3-nji maddasyna laýyklykda) (Kanunyň 1-nji maddasy) özbaşdak jemgyýetçilik 
guramasy bolup durýan, kärdeşler arkalaşygyny döretmäge hukuklydyrlar. 

 Türkmenistanyň „Kärdeşler arkalaşyklary, olaryň hukuklary we işiniň kepillikleri 
hakyndaky“ Kanunyň 15-nji we 17-nji maddalarynda kärdeşler arkalaşygynyň köpçülikleýin 
gepleşikleri alyp barmaga we köpçülikleýin ylalaşyklary we şertnamalary baglaşmaga bolan 
hukugy göz öňünde tutulandyr. Bu Kanunyň 18-nji maddasyna laýyklykda kärdeşler 
arkalaşygynyň ilkinji guramalaryna iş berijiler bilen her ýylky köpçülikleýin ylalaşyklaryň we 
şertnamalaryň, şeýle hem ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary 
bilen zähmet çygrynda durmuş hemşeriligi barada pudaklaýyn (pudagara) baglaşylýan 
köpçülikleýin ylalaşyklaryň taýýarlanmagyna we işgärleriň adyndan baglaşylmagyna 
gatnaşmaga hukuk berilendir. 

 „Jemgyýetçilik birleşikleri hakyndaky“ Kanunda göz öňünde tutulan (Kanunyň 6-njy 
maddasy - jemgyýetçilik guramasy, jemgyýetçilik hereketi, jemgyýetçilik gaznasy, jemgyýetçilik 
höwesjeňlik edarasy) guramaçylyk-hukuk görnüşlerde döredilen Jemgyýetçilik birleşigi 
zähmetkeşler köpçüliginiň bähbitlerini doly derejede wekilçilik edip we berjaý edip bilýändigi şu 
Kanunyň 1-nji maddasyndaky– „raýatlaryň başlangyjy boýunça döredilen, jemgyýetçilik 
birleşiginiň tertipnamasynda beýan edilen umumy maksatlary durmuşa geçirmek üçin bähbitleriň 
umumylygy esasynda birleşen meýletin, öz-özüňi dolandyryş, täjirçilik däl birikmesidir“ diýlen, 
jemgyýetçilik birleşikleriniň kesgitlemesinden gelip çykýar. 

Şu şekilde döredilen jemgyýetçilik birleşmesi, aşakda görkeziljek zähmet kanunçylygynyň 
kadalarynyň esasynda öz agzalarynyň iş ýeri boýunça baglaşylýan köpçülikleýin şertnamalaryň 
şertlerine we düzgünlerine gönümel täsir edip bilýär. 
Entek, 1992-nji ýylyň 4-nji ýanwaryndaky Türkmenistanyň Prezidentiniň УП-248 belgili 
Permanynda durmuşa geçirilen köpçülikleýin şertnamalara gol çekilende, işgärleriň durmuş 
goraglylygynyň esas goýujy ýörelgesi Zähmet kodeksiniň 2-nji maddasynda kanunçylyk esasda 
berkidilip, onda şeýle diýilýär: köpçülikleýin şertnamalarda işgärleriň Türkmenistanyň zähmet 
kanunçylygynda bellenen hukuklarynyň we kepillendirmeleriniň derejesini peseldýän şertler 
bolmaly däldir.  
 Şol maddada Zähmet kodeksi bilen zähmet hukugynyň kadalaryny özünde jemleýän 
Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň arasynda garşylyklar ýüze çykan 
halatynda, şeýle hem eger köpçülikleýin şertnamalarda (ylalaşyklarda) işgärleriň hukuklarynyň 
we kepillikleriniň derejesini peseldýän şertler bar bolsa, onda şu Kodeksiň kadalary 
ulanylýandygy bellenilendir. 

 Köpçülikleýin şertnama munuň özi ZK-niň 344-nji maddasynda bellenilişi ýaly,  – 
kärhanadaky durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän hem-de işgärleriň we iş 
berijiniň, olaryň ygtyýarly edilen wekilleriniň üsti bilen baglaşylýan hukuk namasydyr. 

Köpçülikleýin şertnama tutuş kärhanada, onuň edara görnüşindäki tarap hukugy berlen 
aýrybaşga ýerleşýän bölümlerinde, şeýle hem şahamçalarda we wekilhanalarda baglaşylýar. 
Kärhananyň aýrybaşga ýerleşýän bölüminde, şahamçasynda we wekilhanasynda köpçülikleýin 
şertnama baglaşylanda degişli bölümiň iş beriji tarapyndan ygtyýarly edilen ýolbaşçysy iş 
berijiniň wekili hasap edilýär. 

Köpçülikleýin şertnama, zähmet gatnaşyklarynyň şertnama esasynda düzgünleşdirilmegine 
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ýardam etmek we işgärleriň we iş berijileriň durmuş-ykdysady bähbitlerini biri-biri bilen 
sazlaşdyrmak maksady bilen baglaşylýar. 

ZK-niň 344-nji maddasynyň 3-nji bölegine laýyklykda, eger köpçülikleýin gepleşikleriň 
başlanan gününden bäri geçen kyrk bäş senenama günüň dowamynda köpçülikleýin 
şertnamanyň taslamasynyň aýry-aýry düzgünleri boýunça taraplaryň arasynda ylalaşyk 
gazanylyp bilinmese, taraplar ylalaşylan şertlerde köpçülikleýin şertnama gol çekmelidirler, 
şol bir wagtyň özünde hem agzalalyklar teswirnamasyny düzmelidirler. 

Kodeksiň 345-nji maddasynda bellenilişi ýaly, iş beriji bilen köpçülikleýin 
şertnamany baglaşmagyň zerurlygy hakyndaky çözgüdi kabul etmek hukugyna ygtyýarly 
edilen edaralary arkaly kärdeşler arkalaşyklary, işgärler tarapyndan ygtyýarly edilen beýleki 
wekilçilikli edaralary ýa-da zähmetkeşler köpçüliginiň gös-göni umumy ýygnagy 
(konferensiýasy) eýedirler. 

Kärhanada kärdeşler arkalaşygynyň bolmadyk halatynda zähmetkeşler köpçüliginiň 
agzalary tarapyndan Jemgyýetçilik Birleşigi döredilse, onda köpçülikleýin şernamany baglaşmak 
baradaky çözgüdiň başyny başlaýjy bolup, hut Jemgyýetçilik Birleşiginiň agzalary çykyş edip 
bilerler. Şeýle çözgüdi bolsa, olar umumy ýygnagy çagyrmak arkaly durmuşa geçirip bilerler. 

Şunlukda 346-nji maddadan gelip çykyşy ýaly, „Köpçülikleýin şertnama bir tarapdan 
işgärleriň kärdeşler arkalaşyklarynyň ýa-da beýleki wekilçilikli edaralaryň üsti bilen işgärler 
bilen baglaşylýar, beýleki tarapdan bolsa iş beriji tarapyndan gös-göni ýa-da onuň 
ygtyýarly eden wekilleri bilen baglaşylýar“, diýlip bellenilip, eger zähmetdeşler köpçüliginiň 
umumy ýygnagynyň agzalary tarapyndan ygtyýarly edilse, Jemgyýetçilik Birleşigi işgärleriň 
wekilçilikli edarasy bolup çykyş edip bilýär.  

Köpçülikleýin şertnamanyň mazmunyny we düzümini taraplar kesgitleýärler (ZK-niň 347-
nji maddasy). Köpçülikleýin şertnama iş berijiniň hem-de işgärleriň aşakdaky meseleler boýunça 
özara borçnamalary girizilip bilner: 

1) zähmete hak tölemegiň görnüşi, ulgamy we möçberi, pul sylagy, kömek puly, öwez 
dolmalary, goşmaça haklar, zähmete hak tölemegi düzgünleşdirmegiň usuly; 

2) işgärleriň iş bilen üpjünçiligi, gaýtadan öwredilmegi, hünäriniň 
ýokarlandyrylmagy, işgärleri işden boşatmagyň şertleri; 

3) iş wagtynyň we dynç alyş wagtynyň dowamlylygy; 
4) işgärleriň, şol sanda aýallaryň hem-de on sekiz ýaşyna ýetmedik adamlaryň zähmet 

we goraglylyk şertlerini gowulandyrmak, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek; 
5) kärhana, edara jaýlary hususylaşdyrylanda işgärleriň bähbitlerini berjaý etmek; 
6) işgärler üçin ýeňillikler; 
7) döwlet durmuş ätiýaçlandyrmasy, meýletin saglyk we pensiýa ätiýaçlandyrmasy; 
8) köpçülikleýin şertnamanyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek, taraplaryň 

jogapkärçiligi, durmuş hyzmatdaşlygy, işgärleriň kärdeşler arkalaşyklary ýa-da beýleki 
wekilçilikli edaralarynyň kadaly iş şertleriniň üpjün edilmegi. 

Şu madda bilen, köpçülikleýin şertnamada kärhananyň ykdysady we maliýe 
mümkinçilikleri nazara alnyp, beýleki şertler, şol sanda şu Kodeksde we Türkmenistanyň beýleki 
kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen kadalara we düzgünlere garanyňda has ýeňillikli 
zähmet we durmuş-ykdysady şertler bolup bilýändigi (ulag harajatlarynyň öwezini dolmak, 
beýleki goşmaça ýeňillikler we öwez dolmalary) kesgitlenendir. 

ZK-niň 348-nji maddasyna laýyklykda, köpçülikleýin şertnamanyň taslamasy kärhananyň 
bölümlerinde işgärler tarapyndan ara alnyp maslahatlaşylmalydyr hem-de gelip gowşan bellikler 
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we teklipler nazara alnyp, onuň üstünde goşmaça işlenilýär. Işlenilip üsti ýetirilen taslama 
zähmetkeşler köpçüliginiň umumy ýygnagynyň (konferensiýanyň) garamagyna girizilýär. 

Zähmetkeşler köpçüliginiň umumy ýygnagy, eger şol ýygnaga işgärleriň ýarysyndan 
köpüsi gatnaşýan bolsa, zähmetkeşler köpçüliginiň konferensiýasy bolsa, eger şol 
konferensiýada wekilleriň azyndan üçden iki bölegi gatnaşýan bolsa, doly ygtyýarly hasap 
edilýär. 

Eger köpçülikleýin şertnama üçin umumy ýygnaga ýa-da konferensiýa gatnaşýanlaryň 
elli göteriminden köpüsi ses beren bolsa, onda köpçülikleýin şertnama makullanylan hasap 
edilýär (ZK-niň 349-njy maddasy). Eger köpçülikleýin şertnamanyň taslamasy 
makullanylmadyk bolsa, onda taraplaryň wekilleri umumy ýygnagyň (konferensiýanyň) 
isleglerine laýyklykda onuň üstünde goşmaça işleýärler we ýedi senenama günüň dowamynda 
ony gaýtadan umumy ýygnagyň (konferensiýanyň) garamagyna berýärler. 

Köpçülikleýin şertnama umumy ýygnak (konferensiýa) tarapyndan makullanylandan soň, 
oňa taraplaryň wekilleri üç günüň içinde gol çekýärler. 

Kodeksiň 350-nji we 354-nji maddalary aralygynda, köpçülikleýin şertnama bir ýyldan üç 
ýyla çenli möhlete baglaşylýandygy we ondan soňra, taraplaryň köpçülikleýin şertnamanyň 
hereketini üç ýyldan köp bolmadyk möhlete uzaltmaga haky bardygy kesgitlenendir. Şunda, 
köpçülikleýin şertnamanyň bellenilen hereket ediş möhleti tamamlanandan soň, taraplar täze 
köpçülikleýin şertnamany baglaşýançalar onuň şertleri öz güýjüni saklaýar.   

Kärhana üýtgedilip guralanda köpçülikleýin şertnama üýtgedip guramak möhletiniň bütin 
dowamynda öz hereketini dowam etdirýän bolsa, kärhananyň eýesi çalşan mahalynda 
köpçülikleýin şertnamanyň hereketi alty aýlap dowam edýär.  

Kärhana ýatyrylan mahalynda, köpçülikleýin şertnama kärhanany ýatyrmak işini 
geçirmegiň bütin möhletiniň dowamynda hereket edýär (ZK-niň 353-nji maddasy). 

Köpçülikleýin şertnamada göz öňünde tutulan borçnamalaryň ýerine ýetirilişine 
taraplaryň wekilleri, zähmetkeşler köpçüligi, şeýle hem degişli kärdeşler arkalaşyklary 
guramalary hem-de ygtyýarly edilen edaralar tarapyndan gözegçilik edilýär (ZK-niň 354-nji 
maddasy). 

Şertnama gol çeken adamlar her ýyl ýa-da şertnamanyň özünde ýörite bellenilen 
möhletlerde zähmetkeşler köpçüliginiň umumy ýygnagynda (konferensiýasynda) 
borçnamalaryň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berýärler. 

Türkmen kanun çykaryjysy durmuş hemşeriliginiň meselelerini düzgünleşdirip, Zähmet 
Kodeksiniň hereket edýän redaksiýasyny kabul edeninde ZK-niň 355-nji we 365-nji maddalary 
aralygynda köpçülikleýin şertnamalary we olaryň görnüşleri hakyndaky kadalary belledi. 

Köpçülikleýin ylalaşyk – belli bir pudagyň, çägiň işgärleri we iş berijileri üçin zähmet 
şertlerini, iş bilen üpjünçiligini hem-de durmuş kepilliklerini bellemek baradaky borçnamalar 
beýan edilen hukuk namasydyr. 

Düzgünleşdirilýän gatnaşyklaryň çygryna, çözülmegi zerur bolan meseleleriň häsiýetine 
baglylykda baş, pudaklaýyn (pudagara) we çäk köpçülikleýin ylalaşyklary baglaşylyp bilner 
(ZK-niň 355-nji maddasy). 

Iki taraplaýyn we üç taraplaýyn bolup bilýän köpçülikleýin ylalaşyklar zähmet 
gatnaşyklarynyň şertnamalaýyn düzgünleşdirilmegine ýardam etmek hem-de pudagyň ýa-da 
çägiň işgärleriniň we iş berijileriniň durmuş-ykdysady bähbitlerini sazlaşdyrmak maksady 
bilen baglaşylýar. 

Ylalaşyk baglaşylanda üçünji tarap hökmünde döwlet häkimiýet we dolandyryş edarasy, 
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ýerli häkimiýet edarasy ýa-da ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasy gatnaşyp biler.    
ZK-niň 356-njy maddasyna laýyklykda, baş ylalaşyk – Türkmenistanda durmuş-zähmet 

we olar bilen baglanyşykly ykdysady gatnaşyklary düzgünleşdirmegiň umumy esaslaryny 
belleýän, şolary çäk we pudaklaýyn ylalaşyklar we köpçülikleýin şertnamalary baglaşylanda 
nazarda tutýan hukuk namasydyr. 

 Ol Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýa-da onuň ygtyýarly eden edarasynyň, 
Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, iş berijileriň birleşikleriniň 
we telekeçileriň ygtyýarly wekilleriniň arasynda özleriniň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde 
baglaşylýar. 

Pudaklaýyn (pudagara) ylalaşyk (ZK-niň 357-nji maddasy) – döwlet dolandyryş 
edaralarynyň, iş berijileriň we işgärleriň ygtyýarly edilen wekilleriniň (durmuş 
hyzmatdaşlygynyň taraplarynyň) arasynda baglaşylýan, zähmete hak tölemegiň kadalaryny 
belleýän hem-de zähmet bilen baglanyşykly beýleki meseleleri, özara borçnamalary, anyk 
pudagyň işgärleri üçin durmuş kepilliklerini we ýeňillikleri kesgitleýän, taraplaryň 
(hyzmatdaşlaryň) ählisi üçin hökmany bolup durýan, çäk ylalaşyklar we köpçülikleýin 
şertnamalary baglaşylanda nazarda tutulýan hukuk namasydyr. 

Çäk ylalaşygy (ZK-niň 358-nji maddasy) – ýerli häkimiýet ýa-da ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edaralarynyň, degişli kärdeşler arkalaşyklaryň ýa-da degişli dolandyryş çäk-
birlikleriniň baştutanlary derejesindäki işgärleriň beýleki wekilçilikli edaralarynyň we iş 
berijileriň (olaryň birleşikleriniň) arasynda baglaşylýan, çäk aýratynlyklar bilen 
baglanyşykly zähmet şertlerini, durmuş kepilliklerini we ýeňillikleri belleýän, taraplaryň 
(hyzmatdaşlaryň) ählisi üçin hökmany bolan hem-de köpçülikleýin şertnamalary 
baglaşylanda nazarda tutulýan hukuk namasydyr. 

Ylalaşyklary işläp taýýarlamagyň we baglaşmagyň, şeýle hem olara üýtgetmeler we 
goşmaçalar girizmegiň, goşulmagyň tertibi, möhletleri ZK-niň 359-njy maddasyn laýyklykda, 
durmuş hyzmatdaşlarynyň döredýän toparlary tarapyndan tassyklanylýar. 

Ylalaşyklary işläp taýýarlamak we baglaşmak baradaky toparlar Türkmenistanyň 
kanunçylyk we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan gollanýarlar, toparlar hakynda 
tassyklanan düzgünnamalara we iş meýilnamalaryna laýyklykda hereket edýärler. Toparyň 
taraplarynyň şahsy düzümi her bir durmuş hyzmatdaşy tarapyndan özbaşdak düzülýär. Toparyň 
taraplaryň hersinden bolmaly agzalarynyň sany taraplaryň ylalaşmagy esasynda kesgitlenilýär, 
ýöne ol ýedi adamdan köp bolmaly däldir. 

Işgärleriň degişli derejede birnäçe wekilçilikli edaralary (olaryň birleşikleri) bar bolan 
mahalynda toparyň agzalary işgärler tarapyndan şol edaralaryň (olaryň birleşikleriniň) özara 
ylalaşmaklary esasynda ýa-da iki tarap üçin hem deňlik esasynda kesgitlenilýär. 

ZK-niň 359-njy maddasynyň 3-nji böleginden gelip çykyşy ýaly, kärhanalardaky ýa-da 
pudaklaýyn işgärler tarapyndan döredilen Jemgyýetçilik Birleşikler şeýle toparyň sanawyna öz 
wekilleriniň goşulmagyny talap etmäge haklydyrlar. 

Köpçülikleýin ylalaşygyň taslamasy topar tarapyndan işlenilip düzülýär hem-de oňa 
ylalaşyga gatnaşýanlaryň ygtyýarly edilen wekilleri tarapyndan gol çekilýär. 

ZK-niň 360-njy maddasynda köpçülikleýin ylalaşyklaryň mazmunyny taraplaryň 
kesgitleýändigi bellenendir. 

 Köpçülikleýin ylalaşyklarda aşakdaky düzgünler göz öňünde tutulyp bilner: 
1) zähmete hak tölemek, zähmet şertleri we zähmeti goramak, zähmet we dynç alyş 

düzgüni hakynda; 
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2) zähmete hak tölenilişini düzgünleşdirmegiň usuly hakynda; 
3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öwez dolma häsiýetli tölegler we 

goşmaça tölegler hakynda; 
4) işgärleriň iş bilen üpjünçiligine, gaýtadan öwredilmegine we hünärleriniň 

artdyrylmagyna ýardam etmek hakynda; 
5) önümçilikde ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek we işgärleriň saglygyny 

goramak hakynda; 
6) işgärleri we olaryň maşgala agzalaryny durmuş taýdan goramak baradaky ýörite 

çäreler hakynda; 
7) döwlet kärhanalary hususylaşdyrylanda işgärleriň bähbitlerini berjaý etmek 

hakynda; 
8) maýyplaryň we ýaşlaryň (şol sanda on sekiz ýaşyna ýetmedik adamlaryň) 

zähmetini ulanmak esasynda goşmaça iş orunlaryny döredýän kärhanalara ýeňillikler 
bermek hakynda; 

9) durmuş hemşeriligi hem-de üç taraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek, köpçülikleýin 
şertnamalaryň baglaşylmagyna ýardam bermek, zähmet dawalarynyň öňüni almak, 
zähmet düzgün-nyzamyny pugtalandyrmak hakynda; 

10) taraplaryň ylalaşmagy boýunça beýleki meseleler hakynda. 
 Köpçülikleýin ylalaşyklarda Türkmenistanyň kanunçylygyna ters gelmeýän beýleki 

zähmet we durmuş-ykdysady meseleler baradaky düzgünler hem beýan edilip bilner. 
Köpçülikleýin ylalaşyga üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek işi taraplaryň özara 

ylalaşmagy esasynda şol ylalaşykda kesgitlenilen tertipde amala aşyrylýar (ZK-niň 361-nji 
maddasy), eger-de şeýle tertip kesgitlenilmedik bolsa, onda ony baglaşmak şu Kodeksde 
bellenilen tertipde amala aşyrylýar.  

Köpçülikleýin ylalaşygyň hereket ediş möhletini taraplar kesgitleýärler we ol üç ýyldan 
artyk bolmaly däldir (ZK-niň 362-nji maddasy). 

1. Köpçülikleýin ylalaşygyň hereket ediş çägi, ZK-niň 363-nji maddasynda bellenilişi ýaly, 
özleriniň wekilçilikli edaralary şu ylalaşygy baglaşan işgärlere we iş berijilere degişlidir. Üç 
taraplaýyn ylalaşyk baglaşylan halatynda, onuň hereketi degişli döwlet häkimiýet we dolandyryş, 
ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasyna hem degişlidir. 

Ähli derejedäki köpçülikleýin ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişine (ZK-niň 364-nji maddasy) 
gös-göni taraplar ýa-da olaryň ygtyýarly eden wekilleri, şeýle hem degişli kärdeşler 
arkalaşyklarynyň edaralary we muňa ygtyýarly edilen edaralar gözegçilik edýärler. Gözegçilik 
işi amala aşyrylanda taraplar munuň üçin zerur bolan maglumaty bermäge borçludyrlar. 

Kodeksiň 365-nji maddasynda durmuş hemşeriligi taraplarynyň jogapkärçiliginiň 
ýagdaýlary kesgitlenendir. 

 Durmuş hemşeriligi taraplarynyň wekilleri:  
1) köpçülikleýin şertnamany, ylalaşygyny baglaşmak, üýtgetmek ýa-da üstüni ýetirmek 

boýunça köpçülikleýin gepleşiklere gatnaşmakdan boýun gaçyrylandygy ýa-da ylalaşylan 
köpçülikleýin şertnama, ylalaşyga gol çekmek hukugyndan ýüz öwrülmegi; 

2) köpçülikleýin şertnama, ylalaşyk boýunça borçnamalaryň bozulmagy we ýerine 
ýetirilmezligi üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler. 

Köpçülikleýin gepleşikleri alyp barmak we köpçülikleýin şertnamanyň, ylalaşygyň berjaý 
edilişine gözegçilik etmek üçin maglumatyň berilmezliginde günäkär bolan adamlar 
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler. Emma, kanunçylygyň 
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seljermesinden gelip çykyşy ýaly, şeýle jogapkärçilik diňe düzgün-nyzam jogapkärçiligi bolup 
biler.  

ZK-niň 347-nji maddasyna laýyklykda, köpçülikleýin şertnama girizilýän iş berijiniň hem-
de işgärleriň aşakdaky meseleler boýunça özara borçnamalaryndan başga-da, Zähmet 
Kodeksiniň kadalaryndan gelip çykyşy ýaly, köpçülikleýin şertnamalara zähmet hukuk 
gatnaşyklarynyň şu aşakdaky meselelerini düzgünleşdirýän düzgünler girizilip bilner: 

- Zähmet şertlerine (ZK-niň 31-nji maddasy) degişli bolan: iş ýeri (iş orny), zähmete hak 
tölemegiň möçberi we şertleri, ýeňillikler, käriň, hünäriň, wezipäniň ady, iş we dynç 
alyş wagtynyň düzgüni, kärleriň utgaşdyrylmagy, rugsatlar, öwez pullary we tölegler, 
zähmeti goramak we tehniki howpsuzlygy, önümçilik-durmuş we zähmetiň beýleki 
şertleri degişliligi. 

- wagtlaýyn başga işe geçirmek üçin esasly sebäpleriň sanawy, şeýle hem başga işe 
geçirilende zähmete hak tölemegiň tertibi (ZK-niň 35-nji maddasy); 

- 50-nji maddanyň 2-nji bendinde  bellenenlerden daşary ýagdaýlar bolan halatynda 
işgärlere işde galmak üçin artykmaç hukuk berilmegi; 

- iş wagtynyň düzgüni (ZK-niň 58-nji - 66-njy mad.) we gündelik işiň (çalşygyň) 
dowamlylygy (ZK-niň 67-nji mad.); 

- dynç alyş günlerinde işe çekmek (ZK-niň 80-nji mad.); 
- ZK-niň 88-nji maddasynda bellenenlerden daşary iş ýylyna goşulýan döwürler; 
- zähmete hak tölemegiň görnüşini, ulgamlaryny, tarif stawkalarynyň, aýlyk wezipe 

haklarynyň, sylaglaryň, höweslendirme we beýleki tölegleriň möçberlerini, şol sanda 
öwezini dolma we höweslendirme häsiýetli goşmaça tölegler, rasionalizatorlyk teklipler 
we oýlap tapyşlar üçin awtorlyk galam haklary, şeýle hem işgärleriň aýry-aýry 
toparlarynyň arasynda olaryň möçberlerine bolan gatnaşygy (ZK-niň 110, 113, 116, 
118 mad.); 

- gijeki wagtdaky işiň töleginiň anyk möçberleri (ZK-niň 123-nji mad.) 
- ykdysadyýetiň pudaklarynda önümçiligiň häsiýeti boýunça potratlaýyn zähmete hak 

tölenilýän işçilere berlen razrýadlaryndan pes derejedäki işleri ýerine ýetirmek 
tabşyrylanda, razrýadara tapawudyň tölenilmegi.(ZK-niň 129-njy mad.) 

- döwlet nyrhlarynyň döwlete degişli bolmadyk pudagyň iş berijileriniň işgärlere 
zähmete hak tölemegi differensirlenen görnüşde tölemek üçin ulanylmagy (ZK-nyň 
112-nji mad.); 

- köpçülikleýin şertnamalara gatnaşylanda ortaça zähmet hakynyň we iş ýeriniň 
(wezipesi) saklanylmagy (ZK-niň 145-nji mad.); 

- iş sapary bilen baglanyşykly çykdajylaryň öwezini dolmagyň anyk möçberleriniň 
kesgitlenmegi (ZK-niň 147-nji mad.); 

- köpçülikleýin şertnamanyň (ylalaşygyň) goşundysy bolup durýan, kärhananyň içerki 
zähmet düzgün-tertip kadalarynyň tassyklanmagy (ZK-niň 161-nji mad.); 

- höweslendirmäniň görnüşleri, olary ulanmagyň tertibi, artykmaçlyklaryň we 
ýeňillikleriň berilmegi (ZK-niň 162-nji mad.); 

- ZK-niň 163-nji maddasyndan daşary kesgitlenen höweslendirme çäreleri; 
- zähmetiň zyýanly, agyr şertleri bolan işlerde meşgul bolan işgärlere, Türkmenistanyň 

kanunçylygy tarapyndan bellenenlerden daşary öwezini dolmalara we beýleki tölegler 
(ZK-niň 173-nji mad.); 

-  zähmeti goramak üçin berilýän serişdeleriň möçberi (ZK-niň 199-njy mad.); 
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- zähmet şertnamasynyň taraplarynyň maddy jogapkärçiliginiň anyklaşdyrylmagy (ZK-
niň 206-njy mad.) 

- ZK-niň 210-njy maddasynda bellenen iş berijiniň işgäre, ony zähmet çekmek 
mümkinçiliginden bikanun mahrum etmegi netijesinde ýetiren maddy zyýanynyň 
(zeleliniň) öwezini dolmak borjynyň ýüze çykýan ýagdaýlaryndan daşary; 

- döwlet kärhanalarynda iş berijiniň işgärden zyýany (zeleli) tutup almakdan boýun 
gaçyrmak çözgüdiniň kabul edilmeginiň şertleri we tertibi (ZK-nyň 229-njy mad.); 

- iş berijiniň göwreli aýallara we çagalary başga ýerlerde bolan aýallara boş orunlary 
teklip etmäge borçludyr (ZK-niň 241-nji mad.); 

- on sekiz ýaşyna ýetmedik adamlary işe ýerleşdirmegiň aýratynlyklarynyň 
kesgitlenmegi (ZK-niň 252-nji mad.); 

- öýünde işleýän işçilere öýde işleri ýerine ýetirmek bilen bagly çig mal bilen, materiallar 
we ýarym fabrikatlar bilen üpjün etmegiň, taýýarlanan önüm üçin hasaplaşyklaryň, 
öýde işleýän işçilere degişli materiallaryň gymmatyny tölemegiň tertibi we möhletleri, 
taýýar önümi äkitmegiň tertibi we möhletleri, enjamlary, mehanizmleri we abzallary 
hyzmat etmegi we abatlamagy, şeýle hem öýünde işleýän işçiniň öz gurallaryny we 
mehanizmlerini peýdalanandygy üçin, iş berijiniň öwez pulyny tölemegi, şol sanda 
işleriň öýde amala aşyrylmagy bilen baglanşykly beýleki çykdajylaryň (elektrik 
energiýasynyň, suwuň we ş.m. gymmaty) öwezini dolmagy (ZK-niň 301 mad.) 

- iş beriji tarapyndan hünär taýýarlygy, gaýtadan taýýarlygy we hünäriniň 
ýokarlandyrylmagy, işi okuw bilen utgaşdyrmak üçin zerur şertleri döretmegi 
guramagyň şertleri we tertibi  (ZK-niň 318-nji mad.); 

- ZK-niň 322 –nji maddasyndan daşary bellenilen hünär synagyna degişli bolmadyk 
işgärleriň toparlarynyň kesgitlenmegi; 

- köpçülikleýin gepleşiklere gatnaşýan bilermenlere we hünärmenlere eden hyzmatynyň 
hakyny tölemegiň tertibi (ZK-niň 343-nji mad.) 

Köpçülikleýin şertnamalary taýýarlamak boýunça gepleşiklerde öz agzalarynyň bähbidine 
ylalaşylan garaýyşyň jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan kesgitlenmegi, şeýle 
gepleşiklere gatnaşyjylaryň düzümine öz wekillerini girizmek JB-niň öz agzalarynyň iş ýeri 
boýunça köpçülikleýin şertnamalaryň baglaşylmagyna täsiri etmekde we zähmetkeşler 
köpçüliginiň agzalarynyň bähbdini goramakda netijeli gural bolup hyzmat edip biler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 
 

Hereket edýän kanunçylyk namalardan 
Çykaryp almalar 

 
TÜRKMENISTANYŇ 

K A N U N Y 
 

Türkmenistanyň Zähmet kodeksini tassyklamak we 
güýje girizmek hakynda 

 
(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., № 2, 30-njy madda; 2010 ý.,     

№ 1, 6-njy madda, № 2, 34-nji madda; 2011 ý., № 1, 26-njy madda, 2011-nji ýylyň 1-nji 
aprelindäki №79 (26226) “Нейтральный Туркменистан”gazetinde rus dilinde çap edildi.) 
 

1-nji madda. Türkmenistanyň Zähmet kodeksini tassyklamaly. 
 
2-nji madda. Türkmenistanyň Zähmet kodeksini 2009-njy ýylyň 1-nji 

iýulyndan güýje girizmeli. 
 
4-nji madda. Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň hereketi, ol güýje girenden 

soň ýüze çykan zähmet gatnaşyklaryna degişli edilýär. 
Eger zähmet hukuk gatnaşyklary şu Kodeks güýje girizilmezinden öň ýüze 

çykan bolsa, onda ol bu güýje girizilenden soň ýüze çykjak hukuklar we borçlar 
babatda ulanylýar. Olaryň gapma-garşylykly bolan ýa-da edara görnüşli we (ýa-da) 
şahsy taraplaryň ýagdaýy ýaramazlaşan halatlarynda şu Kodeksiň düzgünleri 
ulanylýar. 

 
        Türkmenistanyň                                                   Gurbanguly 

Prezidenti                                                       Berdimuhamedow 
 
Aşgabat şäheri. 
2009-njy ýylyň 18-nji apreli. 
№ 29-IV 
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TÜRKMENISTANYŇ ZÄHMET KODEKSI 
 

2-nji madda. Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy 
 
 1. Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we 
şu Kodeksden hem-de zähmet hukugynyň kadalaryny özünde jemleýän Türkmenistanyň beýleki 
kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolup durýar. 
 2. Türkmenistanyň kanunlary we zähmet hukugynyň kadalaryny özünde jemleýän 
Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary şu Kodekse ters gelmeli däldir. 
 3. Köpçülikleýin şertnamalarda işgärleriň Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda 
bellenen hukuklarynyň we kepillendirmeleriniň derejesini peseldýän şertler bolmaly däldir. 
 4. Şu Kodeks bilen zähmet hukugynyň kadalaryny özünde jemleýän 
Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň arasynda garşylyklar ýüze 
çykan halatynda, şeýle hem eger köpçülikleýin şertnamalarda (ylalaşyklarda) işgärleriň 
hukuklarynyň we kepillikleriniň derejesini peseldýän şertler bar bolsa, onda şu Kodeksiň 
kadalary ulanylýar. 
 5. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kodeksde bellenilen kadalardan başga 
kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň (ylalaşygynyň) kadalary ulanylýar. 
 

10-njy madda. Zähmet gatnaşyklary 
 
Zähmet gatnaşyklary diýlip Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda, zähmet 

şertnamasynda, köpçülikleýin şertnamada (ylalaşykda) göz öňünde tutulan zähmet şertleriniň iş 
beriji tarapyndan üpjün edilen mahalynda işgäriň şahsy zähmet borçlarynyň tölegli ýerine 
ýetirilmegine işgär bilen iş berijiniň arasyndaky ylalaşyga (belli bir kär, hünär ýa-da wezipe 
boýunça işler), kärhananyň içerki zähmet düzgün-tertip kadalaryna işgäriň tabyn 
bolmagyna esaslanan gatnaşyklara düşünilýär. 

 
13-nji madda. Işgäriň esasy hukuklary we borçlary 
 
1. Işgäriň şu aşakdakylara hukugy bardyr: 
 
3) zähmeti guramagyň we tehniki howpsuzlygyň döwlet standartlarda göz öňünde tutulan 

şertlere, sanitariýanyň we arassaçylygyň, köpçülikleýin şertnamanyň (ylalaşygyň) talaplaryna 
laýyk gelýän iş ýerine; 

 
11) Türkmenistanyň kanunçylygynda, köpçülikleýin şertnamada göz öňünde tutulan 

görnüşlerde kärhanany dolandyrmaga gatnaşmaga; 
 
14) köpçülikleýin şertnamany (ylalaşygy) işläp taýýarlamaga gatnaşmaga we onuň 

bilen tanyşmaga; 
 
17) Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda, zähmet şertnamasynda, köpçülikleýin 

şertnamada (ylalaşykda) göz öňünde tutulan beýleki hukuklara. 
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2. Işgär şu aşakdakylara borçludyr: 
4) iş berijiniň Türkmenistanyň kanunçylygyna, kärhananyň içerki zähmet düzgün-

tertip kadalaryna we köpçülikleýin şertnamasyna (ylalaşygyna) ters gelmeýän ýazmaça ýa-
da dilden berýän buýruklaryny ýerine ýetirmäge; 

 
12) Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda, zähmet şertnamasynda, 

köpçülikleýin şertnamada (ylalaşykda) göz öňünde tutulan gaýry borçlary ýerine 
ýetirmäge. 

(2013-nji ýylyň 22-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda-
Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013ý.№2, 45-nji maddanyň II b.) 

 
 14-nji madda. Iş berijiniň esasy hukuklary we borçlary 
1. Iş beriji şu aşakdaky hukuklara eýedir: 

 
13) Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda, zähmet şertnamasynda, köpçülikleýin 

şertnamada (ylalaşykda) göz öňünde tutulan beýleki hukuklardan peýdalanmaga. 
2. Iş beriji şu aşakdakylara borçludyr: 
1) Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyny, zähmet şertnamasynyň, köpçülikleýin 

şertnamanyň (ylalaşygyň) şertlerini berjaý etmäge; 
11) köpçülikleýin gepleşikleri geçirmäge, şu Kodeksde bellenilen tertipde 

köpçülikleýin şertnamalary (ylalaşyklary) baglaşmaga; 
12) köpçülikleýin şertnamany (ylalaşygy) baglaşmak we onuň ýerine ýetirilişine 

gözegçilik etmek üçin gerek bolan doly we dogry maglumaty kärdeşler arkalaşygy we 
işgärleriň gaýry wekilçilikli guramalaryna bermäge; 

 
25) Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda, zähmet şertnamasynda, köpçülikleýin 

şertnamada (ylalaşykda) göz öňünde tutulan beýleki borçlary ýerine ýetirmäge. 
 
(2013-nji ýylyň 22-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda-

Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013ý.№2, 45-nji maddanyň II b.) 
 

24-nji madda. Zähmet şertnamasy baglaşylanda 
       kepillendirmeler 

1. Zähmet şertnamasyny baglaşmakdan esassyz ýüz döndermek gadagan edilýär. Esassyz 
ýüz öwrendigi üçin iş berijiler, wezipeli adamlar ýa-da olaryň ygtyýarly eden adamlary 
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçiligi çekýärler. 

2. Zähmet şertnamasyny baglaşmakdan ýüz dönderilmegi şu aşakdakylar babatda 
esassyz diýlip hasap edilýär: 

4) köpçülikleýin şertnamanyň (ylalaşygyň) esasynda zähmet şertnamasyny 
baglaşmaga hukugy bolan adamlar; 
 

26-njy madda. Işe kabul etmegi resmileşdirmek 
1. Işe kabul etmek işe girýän adamyň arzasynyň esasynda iş berijiniň çykaran buýrugy 

bilen resmileşdirilýär. 
Işgäriň iş berijä – şahsy tarapa işe resmileşdirilmegi şu Kodeksiň 16-njy maddasynyň 

ikinji bölegine laýyklykda olaryň arasynda zähmet şertnamasynyň baglaşylmagy bolup durýar.   
2. Iş berijiniň işe kabul etmek hakyndaky buýrugy işgäre üç gün möhletde gol çekdirilip 

yglan edilýär. 
3. Işgäriň talap etmegi boýunça iş beriji oňa görkezilen buýrugyň degişli ýagdaýda 

tassyklanan nusgasyny bermäge borçludyr.  
4. Iş beriji işe kabul edende şu aşakdakylara borçludyr: 
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1) işgäri tabşyrylýan iş, zähmet şertleri we zähmet haky bilen wezipe gözükdirmesine 

laýyklykda tanyşdyrmaga, onuň hukuklaryny we borçlaryny düşündirmäge; 
2) işgäri köpçülikleýin şertnamalar (ylalaşyklar) we içerki    zähmet düzgün-tertibini 

kadalaşdyrýan resminamalar bilen tanyşdyrmaga; 
28-nji madda. Synag möhletli zähmet şertnamasy 

1. Zähmet şertnamasy baglaşylanda taraplaryň ylalaşmagy bilen işgäriň tabşyrylan işe 
laýyk gelşini barlamak maksady bilen synag möhleti bellenilip bilner. Synag möhleti üç aýdan 
geçmeli däldir, kärhanalaryň ýolbaşçylary we olaryň orunbasarlary, baş hasapçylar we olaryň 
orunbasarlary, şahamçalaryň, wekilhanalaryň we kärhanalaryň gaýry aýrybaşgalanan düzüm 
birlikleriniň ýolbaşçylary üçin, eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik 
bolsa, bu möhlet alty aýdan geçmeli däldir.    

Işgäriň zähmete wagtlaýyn ukypsyz bolan döwri we onuň işde hakyky bolmadyk beýleki 
döwürleri synag möhletine girmeýär. 

2. Synag möhleti hakyndaky şert işe kabul edilende görkezilmelidir. Buýrukda synag 
möhleti hakyndaky şert görkezilmedik bolsa, işgäriň synag möhletsiz kabul edilendigini 
aňladýar. 

3. Işgär üçin synag möhletiniň döwründe Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy, şeýle 
hem köpçülikleýin şertnamanyň (ylalaşygyň) şertleri degişlidir.   

Synag möhleti iş döwrüne goşulýar.  
 

31-nji madda. Zähmet şertleri 
 1. Zähmet şertleri diýlip işgäriň zähmet çekmegi (işi, gullugy) üçin gerek bolan hukuk, 
durmuş we önümçilik-tehniki faktorlaryň jemine düşünilýär. Olara iş ýeri (iş orny), zähmete 
hak tölemegiň möçberi we şertleri, ýeňillikler, käriň, hünäriň, wezipäniň ady, iş we dynç 
alyş wagtynyň düzgüni, kärleriň utgaşdyrylmagy, rugsatlar, öwez pullary we tölegler, 
zähmeti goramak we tehniki howpsuzlygy, önümçilik-durmuş we zähmetiň beýleki şertleri 
degişlidir. 
 2. Zähmet şertleri Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy, şeýle hem zähmet 
şertnamasyny we köpçülikleýin şertnamany (ylalaşygy) taraplarynyň ylalaşmagy bilen 
bellenilýär. 

 
32-nji madda. Zähmet şertleriniň üýtgedilmegi 

 1. Önümçiligi we zähmeti guramakdaky üýtgetmeler bilen baglanyşykly zähmet 
şertnamasynyň we köpçülikleýin şertnamanyň (ylalaşygyň) taraplarynyň ylalaşmagy bilen 
bellenilen zähmet şertleriniň üýtgedilmegine şol bir kär, hünär ýa-da wezipe boýunça iş dowam 
etdirilende ýol berilýär. Zähmet şertleriniň üýtgändigi hakynda işgär olaryň başlanmagyna bir 
aýdan giç bolmadyk möhletde habarly edilmelidir.   
 Eger zähmetiň öňki şertleri saklanylyp bilinmese, işgär bolsa täze şertlerde işiň dowam 
etdirilmegine razy bolmasa, onda zähmet şertnamasynyň hereketi şu Kodeksiň 39-njy 
maddasynyň birinji böleginiň 1-nji bendine laýyklykda bes edilýär. 
 2. Beýleki tarapyň razyçylygy bilen zähmet şertleriniň üýtgedilmegine zähmet 
şertnamasynyň taraplaryndan biriniň talap etmegi boýunça ýol berilýär. Zähmet şertlerini 
üýtgetmek hakynda taraplardan biri bir aýdan giç bolmadyk möhletde ýazmaça habarly 
edilmelidir. 
 3. Işgär öz işini (gullugyny) zähmet şertnamasynda kesgitlenilen şol bir kär, hünär ýa-da 
wezipe boýunça dowam etdirende iş beriji zähmet şertlerini üýtgetmäge haklydyr. Işgär zähmet 
şertlerini üýtgetmek hakynda bir aýdan giç bolmadyk möhletde ýazmaça habarly edilmelidir.  
 Eger önümçiligiň we zähmetiň guralyşy, işleriň möçberleri üýtgese, işgärleriň işden 
köpçülikleýin boşadylmagyna getirse, şonda iş beriji iş orunlaryny saklamak maksady bilen 
kärhananyň kärdeşler arkalaşygy ýa-da işgärleriň beýleki wekilçilikli guramasy bilen ylalaşyp 
duýduryşyň göz öňünde tutulan möhletini berjaý etmezden işgärleriň zähmet şertlerini 
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üýtgetmäge haklydyr. Şunda iş wagtynyň dowamlylygy iş wagtynyň aýlyk ölçeginiň 
ýarysyndan, zähmet haky bolsa Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen zähmet hakynyň iň 
az möçberinden pes bolup bilmez.  
 4. Işgär Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda kesgitlenen, şeýle hem zähmet 
şertnamasynyň taraplarynyň ylalaşan halatlarynda iş berijiden zähmet şertleriniň üýtgedilmegini 
talap etmäge haklydyr. Zähmet şertlerini üýtgetmek hakynda işgäriň arzasyna iş beriji 
tarapyndan üç günden gijä galman garalmalydyr. 

5. Köpçülikleýin şertnamanyň (ylalaşygyň) şertleri bilen deňeşdireniňde işgäriň 
ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýan zähmet şertleriniň üýtgetmeleri girizilip bilinmez. 

 
 6. Zähmet şertlerini üýtgetmek işgäre gol çekdirilip iş berijiniň buýrugy bilen 
resmileşdirilýär.  

7. Işgär iş şertleriniň iş beriji tarapyndan üýtgedilmegini kazyýete şikaýat etmäge 
haklydyr. Zähmetiň öňki şertlerini saklap galmaga mümkinçiliginiň ýokdugyny subut etmek iş 
berijiniň üstüne ýüklenilýär. 

 
35-nji madda. Işgäriň haýyşy boýunça başga işe wagtlaýyn 

geçirmek 
1. Esasly sebäp boýunça işgäriň haýyşy bilen başga işe wagtlaýyn geçirilip bilner, ol iş 

beriji tarapyndan kanagatlandyrylmaga degişlidir. 
2. Wagtlaýyn başga işe geçirmek üçin esasly sebäpleriň sanawy, şeýle hem başga işe 

geçirilende zähmete hak tölemegiň tertibi köpçülikleýin şertnamada (ylalaşykda) bellenilip 
bilner ýa-da iş beriji tarapyndan işgärleriň wekilçilikli edarasy tarapyndan ylalaşylyp 
kesgitlenip bilner.  

 
46-njy madda. Zähmet şertnamasyny kärdeşler arkalaşygy 

guramasynyň talap etmegi boýunça ýatyrmak 
Eger ýolbaşçy işgär Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyny bozsa, köpçülikleýin 

şertnama (ylalaşyk) boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirmese, iş beriji kärdeşler 
arkalaşygy guramasynyň (etrap derejesinden pes bolmadyk) talap etmegi boýunça ýolbaşçy 
işgär bilen zähmet şertnamasyny ýatyrmaga ýa-da ony eýeleýän wezipesinden boşatmaga 
borçludyr. 

 
50-nji madda. Işgärleriň sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň 
         gysgaldylmagy (üýtgemegi) bilen baglanyşykly 
         zähmet şertnamasy bes edilende işde galmak 
         üçin artykmaç hukuk 
1. 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 has ýokary hünärli we zähmet öndürijilikli işgärlere işde galmak üçin artykmaç hukuk 
berilýär. 

2. Hünäri ýa-da zähmet öndürijiligi deň bolanda, işde galmak üçin artykmaç hukuk şu 
aşakdakylara berilýär:   

1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda weteran diýip ykrar edilen adama; 
2) çagalykdan maýyba; 
3) şol kärhanada azyndan on ýyl işlän işgäre; 
4) pensiýa ýaşynyň öňüsyrasyndaky adama (pensiýa iki ýyl galanda); 
5) şol kärhanada zähmet şikesini ýa-da professional keselini alan adama; 
6) eklenjinde iki ýa-da köp adam bolan işgäre; 
7) maşgalada ýeke-täk ekleýji bolup durýan adama; 
8) önümçilikden aýrylmazlyk şerti bilen okuw mekdebinde okaýan işgäre; 
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9) radiasiýa awariýalarynyň we betbagtçylyklarynyň ýetiren täsirlerini ýok etmäge 
gatnaşan adama; 

10) ýokary ýa-da orta hünärment okuw mekdebini tamamlandan soň, işe iberilen ýaş 
hünärmene. 

3. Köpçülikleýin şertnama (ylalaşyk) bilen beýleki ýagdaýlar hem göz öňünde 
tutulyp bilner, olar bolan mahalynda işgärleriň işde goýulmagyna artykmaçlyk berilýär. 
Eger işgärler şu maddanyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda işde galmakda 
artykmaç hukuga eýe bolmadyk mahalynda bu ýagdaýlar nazara alynýar. 

 
(2011-nji ýylyň 26-nj iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda-

Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011ý.№1, 26-nji maddanyň II b.) 
 
 

58-nji madda. Iş wagty düşünjesi 
 Iş wagty – kesgitli wagt bolup, onuň dowamynda işgär kärhananyň içerki zähmet 
düzgün-tertip kadalaryna ýa-da iş grafigine ýa-da zähmet şertnamasynyň ýa-da köpçülikleýin 
şertnamanyň (ylalaşygyň) şertlerine laýyklykda öz zähmet borçlaryny ýerine ýetirmeli, 
şeýle hem wagtyň beýleki döwürleri bolup, olar şu Kodekse ýa-da Türkmenistanyň beýleki 
kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda iş wagtyna degişlidir. 
 

66-njy madda. Iş wagtynyň düzgüni. Iş hepdesiniň görnüşleri 
 1. Iş wagtynyň düzgüni iş hepdesiniň dowamlylygyndan, işgärleriň aýry-aýry toparlary 
üçin kadalaşdyrylmadyk iş güni bolan işden, gündelik işiň (çalşygyň) dowamlylygyndan, iş 
wagtynyň başlanýan we gutarýan wagtyndan, işdäki arakesmeleriň wagtyndan, iş we iş däl 
günleriň gezekleşmeginden, gije-gündizdäki çalşyklaryň sanyndan we işgärleriň bir çalşykdan 
beýleki çalşyga geçmeginiň tertibinden ybaratdyr. 
 2. Iş wagtynyň düzgüni köpçülikleýin şertnama (ylalaşyk) ýa-da kärhananyň içerki 
zähmet düzgün-tertip kadalary ýa-da çalşygyň grafikleri bilen, olar bolmadyk mahalynda bolsa 
ýerli häkimiýet ýa-da ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen ylalaşylyp işgärleriň kärdeşler 
arkalaşygy ýa-da gaýry wekilçilikli guramasy bilen bilelikde iş beriji tarapyndan bellenilýär. 
 3. Kärhanada işiň aýratynlygyny hasaba almak bilen iki dynç alyş günli bäşgünlük iş 
hepdesi ýa-da bir dynç alyş günli altygünlük iş hepdesi ýa-da dynç günlerini üýtgäp durýan 
grafik boýunça bermek bilen iş hepdesi bellenilip bilner. 

4. Bäşgünlük ýa-da altygünlük iş hepdesi işiň aýratynlygyny, zähmetkeşler köpçüliginiň 
pikirini hasaba almak bilen we ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen 
ylalaşylyp kärdeşler arkalaşygy edarasy ýa-da işgärleriň beýleki wekilçilikli guramasy bilen 
bilelikde iş beriji tarapyndan bellenilýär. 
 5. Işgärleriň aýry-aýry toparlarynyň iş wagtynyň we dynç alyş wagtynyň düzgüniniň 
aýratynlyklary şu Kodeksiň 404-nji maddasynyň  1-nji bendinde görkezilen ýörite ygtyýarly 
edilen edara bilen ylalaşmak arkaly iş beriji tarapyndan kesgitlenilýär.  
(2013-nji ýylyň 22-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda-Türkmenistanyň 
Mejlisiniň Maglumatlary, 2013ý.№2, 45-nji maddanyň II b.) 

 
67-nji madda. Gündelik işiň (çalşygyň) dowamlylygy 

  3. Kinematografiýa guramalarynyň, tele we wideo surata düşüriji kollektiwleriň, 
teatrlaryň, teatral we konsert guramalarynyň, sirkleriň döredijilik işgärleri we eserleri 
döretmäge we (ýa-da) ýerine ýetirmäge gatnaşýan beýleki adamlar, köpçülikleýin habar beriş 



17 
 

serişdeleriniň işgärleri, tanymal türgenler, tälimçiler üçin gündelik işiň (çalşygyň) 
dowamlylygy Türkmenistanyň kanunçylygyna, zähmet şertnamasyna ýa-da köpçülikleýin 
şertnama (ylalaşyga) laýyklykda bellenilip bilner. 
 
(2013-nji ýylyň 22-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda-Türkmenistanyň 
Mejlisiniň Maglumatlary, 2013ý.№2, 45-nji maddanyň II b.) 

80-nji madda. Dynç alyş günlerinde işe çekmek 
 1. Dynç alyş günlerinde işe çekmäge diňe işgäriň razylygy bilen ýol berilýär, haçan-da 
onuň şu aşakdakylary ýerine ýetiren halatlary muňa degişli däldir: 

1) jemgyýetçilik ýa-da tebigy betbagtçylygyň, önümçilik awariýasynyň öňüni almak ýa-
da betbagtçylyk hadysalaryň ýetiren zyýanlaryny derrew ýok etmek bilen bagly işler; 

2) köpçülikleýin şertnamanyň (ylalaşygyň) ýa-da iş beriji – şahsy tarap bilen işgäriň 
arasynda baglaşylan zähmet şertnamasynyň esasynda. 

 
88-nji madda. Iş ýylyna goşulýan döwürler 
1. Iş ýyly diýlip işgäriň iş beriji bilen zähmet şertnamasyny baglaşan gününden başlap we 

birinji hem-de her bir soňky ýylyň yzyndan gelýän degişli güne çenli hasaplanan birinji we 
soňky iş ýyllaryna düşünilýär.  

2. Her ýylky esasy rugsada hukuk berýän iş döwrüne şu aşakdakylar goşulýar: 
1) hakyky işlenen wagt; 
2) işgäriň hakyky işlemedik, ýöne Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda onuň iş 

ýeri (wezipesi) saklanyp galan wagty, çaganyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen 
ýaşyna ýetýänçä oňa seretmek boýunça rugsadyň wagty muňa degişli däldir; 

3) işden bikanun boşadylanda ýa-da çetleşdirilende we soňra öňki işine dikeldilende 
mejbury boş bolnan wagt; 

4) zähmet ýa-da köpçülikleýin şertnamada (ylalaşykda) göz öňünde tutulan wagtyň 
beýleki döwürleri. 

3. Her ýylky esasy rugsada hukuk berýän iş döwrüne işgäriň esasly sebäpler bolmazdan, 
şol sanda şu Kodeksiň 38-nji maddasynda göz öňünde tutulan halatlarda onuň işden 
çetleşdirilmegi netijesinde onuň işde bolmadyk wagty goşulmaýar. 

4. Zähmetiň aýratyn (zyýanly, aýratyn agyr) şertleri bolan iş üçin goşmaça rugsada hukuk 
berýän iş döwrüne diňe degişli şertlerde işlenen hakyky wagt goşulýar. 
 
(2013-nji ýylyň 22-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda-Türkmenistanyň 
Mejlisiniň Maglumatlary, 2013ý.№2, 45-nji maddanyň II b.) 
 

110-njy madda. Esasy düşünjeler we kesgitlemeler 
 1. Zähmete hak tölemek – munuň özi Türkmenistanyň kanunçylygyna, zähmet 
şertnamalaryna, köpçülikleýin şertnamalara (ylalaşyklara) laýyklykda, işgärlere olaryň 
zähmeti üçin iş beriji tarapyndan tölegleri bellemegi we amala aşyrmagy üpjün etmek 
bilen baglanyşykly durmuş-ykdysady we hukuk gatnaşyklaryň ulgamydyr. 
  

112-nji madda. Zähmete hak tölemegiň döwlet nyrhlary  
1. Zähmete hak tölemegiň döwlet nyrhlary býudjet guramalarynyň we edaralarynyň 

işgärleriniň anyk professional-hünär derejeleri üçin zähmete hak tölemegiň derejelerini 
kesgitleýän aýlyk tarif stawkalary we aýlyk wezipe haklarydyr.  

2. Döwlet nyrhlary kemeldilmäge degişli däldir we býudjet guramalarynda we 
edaralarynda stawkalaryň we aýlyk wezipe haklarynyň anyk möçberlerini bellemek üçin esas 
bolup durýarlar. 

3. Beýleki iş berijiler, eger bu barada köpçülikleýin şertnamalarda (ylalaşyklarda) 
göz öňünde tutulan bolsa, döwlet nyrhlary işgärleriň zähmete hak tölemegi differensirlenen 
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görnüşde tölemek üçin ulanylyp bilner. 
 

113-nji madda. Zähmete hak tölemegiň görnüşleri, 
tertibi we möçberleri 

1. Işgärleriň zähmetine hak tölemegiň görnüşleri, tertibi we möçberleri, şol sanda 
öwezini dolma we höweslendirme häsiýetli goşmaça tölegler, rasionalizatorlyk teklipler we 
oýlap tapyşlar üçin awtorlyk galam haklary iş beriji tarapyndan zähmet şertnamasy, 
köpçülikleýin şertnama (ylalaşyk) esasynda bellenilýär. 

 
116-njy madda. Kärhanalarda zähmete hak tölemegiň 

                          möçberleri 
1. Işgäriň zähmetine hak tölemegiň möçberleri zähmet şertnamasy, köpçülikleýin 

şertnama (ylalaşyk), tarif ylalaşygy bilen düzgünleşdirilýär. 
 

118-nji madda. Işçileriň zähmetine hak tölemek 
1. Işçileriň zähmetine hak tölenende tarif stawkalary, aýlyk wezipe haklary ulanylýar. 
2. Zähmete hak tölemegiň görnüşini, tertibini, tarif stawkalarynyň, aýlyk wezipe 

haklarynyň, sylaglaryň, höweslendirme we beýleki tölegleriň möçberlerini, şeýle hem işgärleriň 
aýry-aýry toparlarynyň arasynda olaryň möçberlerine bolan gatnaşygyny iş berijiler 
köpçülikleýin şertnamalaryň (ylalaşyklaryň) ýa-da tarif ylalaşyklarynyň esasynda özbaşdak 
kesgitleýärler. 

 
123-nji madda. Gijeki wagtdaky işe hak tölemek 

1. Eger gijeki wagtdaky işi hasaba almak bilen zähmet haky bellenilen işiň häsiýeti bilen 
baglanyşykly bolmadyk bolsa, gijeki wagtdaky işiň her bir sagady sagat stawkasynyň bir ýarym 
esse möçberinden pes bolmadyk möçberinde tölenilýär. 

Gijeki wagtdaky işiň töleginiň anyk möçberleri kärhananyň köpçülikleýin 
şertnamasy (zähmet haky hakyndaky düzgünnama) bilen bellenilýär, ýöne ol şu Kodeksde göz 
öňünde tutulandakydan pes bolmaly däldir. 

 
129-njy madda. Dürli hünärli işler ýerine ýetirilende zähmete 

                                 hak tölemek 
1. Dürli hünärli işler ýerine ýetirilende wagta görä hak tölenilýän işçileriň, şeýle hem 

gullukçylaryň zähmetine has ýokary hünär derejeli iş boýunça tölenilýär. 
2. Potratlaýyn zähmet haky tölenilýän işçileriň zähmetine ýerine ýetirilýän işiň 

nyrhlary boýunça tölenilýär. Ykdysadyýetiň pudaklarynda önümçiligiň häsiýeti boýunça 
potratlaýyn zähmete hak tölenilýän işçilere berlen razrýadlaryndan pes derejedäki işleri ýerine 
ýetirmek tabşyrylanda, şeýle işleri ýerine ýetirýän işçilere, eger köplükçileýin şertnama 
(ylalaşyk) bilen göz öňünde tutulan bolsa, razrýadara tapawut tölenilýär. Töleg işçiniň 
zähmet öndürjiliginiň normalaryny ýerine ýetirende geçirilýär. 

 
 
 

145-nji madda. Döwlet ýa-da jemgyýetçilik borçlaryny 
ýerine ýetirýän wagtynda işgärler üçin 

kepillendirmeler 
 1. Eger Türkmenistanyň kanunçylygy boýunça borçlar iş wagtynda amala aşyrylyp 
bilinýän bolsa, onda işgärlere döwlet ýa-da jemgyýetçilik borçlary ýerine ýetirilende iş ýeriniň 
(wezipesiniň) we ortaça zähmet hakynyň saklanmagy kepillendirilýär. 
 2. Şu aşakdaky döwlet ýa-da jemgyýetçilik borçlary iş wagtynda ýerine ýetirilende 
ortaça zähmet haky we iş ýeri (wezipesi) saklanylýar: 
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 6) köpçülikleýin şertnamalarda (ylalaşyklarda) göz öňünde tutulan tertipde we şertlerde 
gepleşiklere gatnaşmak, olar bolmadyk mahalynda bolsa köpçülikleýin geleşikleriň 
taraplarynyň arasyndaky ylalaşyk boýunça gatnaşylanda; 
 

147-nji madda. Gulluk iş sapary. Gulluk iş saparlarynda berilýän kepillikler we 
öwezini dolmalar 

1. Gulluk iş sapary hökmünde işgäriň kärhananyň ýolbaşçysynyň buýrugy boýunça onuň 
hemişelik işleýän ýerinden daşary gulluk tabşyrygyny ýerine ýetirmek üçin başga bir ýere belli 
bir möhletiň dowamynda gitmegi hasaplanylýar. Işgärleriň gulluk boýunça ugramagy ýolda 
geçýän bolsa ýa-da ýol üçin niýetlenen ýa-da göçme häsiýete eýe bolýan bolsa, onda ol iş sapary 
hasaplanylmaýar. 

2. Işgärleriň öz iş saparlary bilen baglanyşykly çykdajylary we beýleki öwezini dolmalary 
almaga hukugy bardyr. 

3. Iş saparyna iberilýän işgärlere iş saparynda bolýan döwri üçin gündelik harjy, bellenen 
ýere barmak we yzyna gaýtmak üçin çykdajylar, ýaşaýyş jaýyny kireýine almak üçin çykdajylar 
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýän tertipde we möçberlerde tölenilýär.  

4. Iş saparyna iberilen işgärlere iş orny, wezipesi we ortaça zähmet haky (wezipe aýlyk 
haky, tarif stawkasy) onuň iş sapary bilen bolan döwrüne, şol sanda onuň ýolda bolan döwri üçin 
hem tölenilýär. 

5. Iş sapary bilen baglanyşykly çykdajylaryň öwezini dolmagyň anyk möçberleri 
zähmet ýa-da köpçülikleýin şertnama (ylalaşyk) bilen kesgitlenilýär we Türkmenistanyň 
Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen möçberlerden pes bolup bilmez. 
 

160-njy madda. Kärhananyň zähmet düzgün-nyzamy we içerki zähmet tertip-düzgün 
kadalary 

1. Zähmet düzgün-nyzamy, munuň özi Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna, zähmet 
şertnamasyna, köpçülikleýin şertnama (ylalaşyga) laýyklykda, ähli işgärler üçin özüni alyp 
barmagyň kesgitlenen kadalaryna boýun egmegidir. 

Zähmet düzgün-nyzamy kadaly iş üçin zerur bolan durmuş-ykdysady we guramaçylyk-
tehniki şertleri döretmek arkaly yhlasly zähmet üçin höweslendirmegiň usullary bilen, 
yhlassyz işgärlere temmi çärelerini ulanmak bilen üpjün edilýär. 

2. Iş beriji Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna, zähmet şertnamasyna, köpçülikleýin 
şertnama (ylalaşyga) laýyklykda, işgärleriň zähmet düzgün-nyzamyny berjaý etmek üçin 
zerur şertleri döretmäge borçludyr. 

3. Kärhanada zähmet tertibi içerki zähmet düzgün-tertip kadalary bilen kesgitlenilýär. 
Kärhananyň içerki zähmet düzgün-tertip kadalary şu Kodekse we Türkmenistanyň 

beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda işgärleri işe kabul etmegiň we işden 
boşatmagyň tertibini, zähmet şertnamasynyň taraplarynyň esasy hukuklaryny, borçlaryny we 
jogapkärçiligini, iş düzgünini, dynç alyş wagtyny, işgärlere ulanylýan höweslendiriş we 
temmi çärelerini, şeýle hem kärhanada zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän beýleki 
meseleleri kadalaşdyrýan kärhananyň kadalaşdyryjy namasydyr. 

4. Işgärleriň aýry-aýry toparlary üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan 
tassyklanylýan tertipnamalar, düzgün-nyzamy hakyndaky düzgünnamalar hereket edýärler. 

 
161-nji madda. Kärhananyň içerki zähmet düzgün-tertip kadalaryny tassyklamagyň 

tertibi  
1. Kärhananyň içerki zähmet düzgün-tertip kadalary iş beriji tarapyndan kärdeşler 

arkalaşygy ýa-da kärhananyň işgärleriniň beýleki wekilçilikli guramasy bilen ylalaşylyp, 
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda tassyklanylýar.  

2. Kärhananyň içerki zähmet düzgün-tertip kadalary köpçülikleýin şertnamanyň 
(ylalaşygyň) goşundysy bolup durýar. 
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162-nji madda. Işdäki netijeler üçin höweslendirme 
1. Işgäre işde gazanan üstünligi üçin höweslendirme çäreleri ulanylyp bilner. 

Höweslendirmäniň görnüşleri, olary ulanmagyň tertibi, artykmaçlyklaryň we ýeňillikleriň 
berilmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda zähmet düzgün-nyzamy hakynda zähmet 
ýa-da köpçülikleýin şertnama (ylalaşyk), tertipnama we düzgünnama bilen kesgitlenýär.  

 
163-nji madda. Zähmet üçin höweslendirme çäreleri 

1. Zähmet üçin höweslendirme çärelerine şular degişlidir: 
1) minnetdarlyk bildirmek; 
2) birwagtlaýyn baýrak bermek; 
3) gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglamak; 
4) hormat haty bilen sylaglamak. 
Köpçülikleýin şertnama (ylalaşyk) bilen höweslendirmegiň beýleki çäreleri hem göz 

öňünde tutulyp bilner. 
2.Sylaglar we höweslendirmeler hakyndaky maglumatlar zähmet depderçesine girizilýär. 
 

173-nji madda. Işgäriň howpsuzlyk we arassaçylyk talaplaryna jogap berýän zähmete 
bolan hukugy 

Her bir işgär şu aşakdaky hukuklara eýedir: 
11) eger ol zähmetiň zyýanly, agyr şertleri bolan işlerde meşgul bolsa, Türkmenistanyň 

kanunçylygy tarapyndan, zähmet we köpçülikleýin şertnama (ylalaşyk) bilen bellenilen 
öwezini dolmalara we beýleki töleglere.  

 
186-njy madda. Zähmeti goramak baradaky toparlar 

1. Kärhanalarda iş berijiniň başlangyjy, şeýle hem işgärleriň ýa-da kärdeşler 
arkalaşygynyň we (ýa-da) işgärleriň beýleki wekilçilikli guramasynyň başlangyjy boýunça 
zähmeti goramak baradaky toparlar döredilýär. Olaryň düzümine deň esasynda iş 
berijileriň, kärdeşler arkalaşygynyň ýa-da işgärleriň beýleki wekilçilikli guramasynyň  wekilleri 
girýärler. Zähmeti goramak baradaky toparlar hakynda birkysmy düzgünnama 
"Türkmenstandartlary" gullugy tarapyndan işlenilýär we tassyklanylýar. 

2. Zähmeti goramak baradaky topar iş berijiniň we zähmeti goramagyň talaplaryny 
üpjün etmek boýunça işgärleriň bilelikdäki hereketi netijesinde önümçilik şikesiniň we hünär 
keselleriniň öňüni almak boýunça, şeýle hem iş ýerlerinde zähmeti goramagyň şertleriniň 
barlaglarynyň geçirilmegini guraýar we işgärleri görkezilen barlaglaryň netijeleri bilen 
tanyşdyrýar, köpçülikleýin şertnamanyň (ylalaşygyň) zähmeti goramak hakyndaky 
bölümine dahylly teklipleri toplaýar. 

 
199-njy madda. Zähmeti goramak boýunça çäreleri maliýeleşdirmek 

1. Kärhanada zähmeti goramak boýunça çäreleri maliýeleşdirmek onuň hususy 
serişdeleriniň hasabyna, Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň we býujetden daşary gaznalaryň 
serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar. 

2. Zähmeti goramak üçin berilýän serişdeleriň möçberi howpsuz we sagdyn durmuş 
şertlerini has doly üpjün etmekden ugur alnyp  köpçülikleýin şertnama (ylalaşyk) bilen 
kesgitlenilýär. 
(2013-nji ýylyň 22-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda-Türkmenistanyň 
Mejlisiniň Maglumatlary, 2013ý.№2, 45-nji maddanyň II b.) 
 

206-njy madda. Zähmet şertnamasynyň tarapynyň ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öwezini 
doldurmakdaky borjy 

1. Zähmet şertnamasynyň tarapy (iş beriji ýa-da işgär) zähmet babatdaky borçlary ýerine 
ýetirmekde beýleki tarapa ýetiren zyýany (zeleli) üçin şu Kodeks we Türkmenistanyň beýleki 
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kadalaşdyryjy hukuk namalary tarapyndan bellenilen düzgünler boýunça onuň öwezini dolýar. 
2. Köpçülikleýin şertnama (ylalaşyk) bilen zähmet şertnamasynyň taraplarynyň 

maddy jogapkärçiligi anyklaşdyrylyp bilner. Şunda iş berijiniň işgäriň öňündäki 
şertnamalaýyn jogapkärçiligi pes bolmaly däldir, işgäriň iş berijiniň öňündäki jogapkärçiligi şu 
Kodeksde göz öňünde tutulandan ýokary bolmaly däldir. 

 
210-njy madda. Iş berijiniň işgäre, ony zähmet çekmek mümkinçiliginden bikanun 

mahrum etmegi netijesinde ýetiren maddy zyýanynyň (zeleliniň) öwezini dolmak borjy 
Iş beriji işgäriň zähmet çekmek mümkinçiliginden bikanun mahrum eden ýagdaýlarynyň 

ählisinde onuň almadyk zähmet hakyny tölemäge borçludyr. Şeýle borç, hususan-da, eger 
zähmet haky şu aşakdaky ýagdaýda alynmadyk bolsa: 

1) işgäriň işden bikanun çetleşdirilmegi, onuň işden çykarylmagy ýa-da başga işe 
geçirilmegi netijesinde; 

2) iş berijiniň zähmet jedellerine seretmek boýunça edaranyň, kärdeşler arkalaşygy 
guramasynyň hukuk gullugynyň ýa-da kazyýetiň işgäri öňki işine dikeltmek hakyndaky kararyny 
ýerine ýetirmekden ýüz öwürmegi ýa-da öz wagtynda ýerine ýetirmezligi netijesinde; 

3) iş beriji tarapyndan işgäre zähmet depderçesiniň gijikdirilip berilmegi, zähmet 
depderçesine nädogry ýa-da işgäriň işden çykarylyşynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk 
gelmeýän kesgitlemesiniň girizilmegi netijesinde;  

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda we köpçülikleýin şertnamada (ylalaşykda) göz 
öňünde tutulan beýleki ýagdaýlarda döreýär. 

 
226-njy madda. Işgärleri maddy jogapkärçilige çekmegiň şertleri 

1. Işgär şu aşakdaky şertler şol bir wagtda bolan mahalynda maddy jogapkärçilige 
çekilip bilner: 

1) zähmet borçlaryny ýerine ýetirýän wagtynda iş berijä zyýan (zelel) ýetirilende; 
2) işgäriň özüni alyp barşy (hereketi ýa-da hereketsizligi) kanuna ters gelende; 
3) işgäriň kanuna ters gelýän özüni alyp barşy bilen iş berijide dörän zyýanyň (zeleliň) 

arasynda göni sebäpli baglanyşyk bolanda; 
4) zyýanyň (zeleliň)  ýetirilmeginde işgäriň günäsi bolanda; 
2. Zyýanyň (zeleliň) möçberi kesgitlenilende alynmadyk girdejiler nazara alynman, diňe 

göni hakyky zyýan (zelel)  nazara alynýar. Göni hakyky zyýan (zelel) diýlip iş berijiniň nagt 
emläginiň (şol sanda eger iş beriji bu emlägiň abatlygy üçin jogapkärçilik çekýän bolsa iş 
berijide durýan üçünji taraplaryň emläginiň) hakyky azalmagyna ýa-da görkezilen emlägiň  
ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyna, şeýle hem iş beriji üçin harajatlary geçirmegiň zerurlygyna ýa-
da emlägiň alynmagy ýa-da dikeldilmegi üçin artykmaç töleglere düşünilýär. 

3. Kanuna garşy diýlip şu Kodeks, zähmet we köpçülikleýin şertnamasy (ylalaşygy) 
bilen işgäriň üstüne ýüklenen zähmet borçlaryny ýerine ýetirmeýän ýa-da (göwnejaý 
ýagdaýda ýerine ýetirmeýän) işgäriň özüni alyp barşy (hereketi ýa-da hereketsizligi) diýlip 
hasap edilýär. 

 
229-njy madda. Iş berijiniň işgärden zyýany (zeleli) tutup almakdan boýun gaçyrmak 

hukugy 
1. Iş berijiniň zyýan (zelel) ýetirilen mahalynda anyk ýagdaýlary hasaba almak bilen 

günäkär işgärden ony töletdirmekden doly ýa-da kem-käsleýin boýun gaçyrmaga hukugy bardyr. 
2. Eger bu köpçülikleýin şertnamada göz öňünde tutulan bolsa, görkezilen çözgüt 

döwlet kärhanalarynda kabul edilip bilner, şu ýagdaýda zyýanyň (zeleliň) öwezini dolmak 
kärhananyň ygtyýarynda galýan girdejiniň hasabyna amala aşyrylýar. 

 
241-nji madda. Göwreli aýallara we çagalary bolan aýallara işe kabul edilendäki we 

zähmet şertnamasy ýatyrylandaky kepillendirmeler 
1. Göwreliligi ýa-da üç ýaşa çenli çagasy (on alty ýaşa çenli maýyp çagasy) bolmagy bilen 



22 
 

baglanyşykly sebäpler boýunça aýallary işe kabul etmekden boýun gaçyrmak we olaryň zähmet 
hakyny peseltmek gadagandyr. 

Kärhanalaryň ýolbaşçylary we olaryň orunbasarlary, şeýle hem gurluş düzüm birlikleriniň 
ýolbaşçylary we olaryň orunbasarlary görkezilen adamlary işe kabul etmekden boýun 
gaçyranlygy üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler. 

2. Aýallaryň görkezilen toparlaryny işe kabul etmekden boýun gaçyranlarynda iş beriji 
olara boýun gaçyrmagyň sebäplerini ýazmaça görnüşde habar bermäge borçludyr. Işe kabul 
etmekden ýüz öwrülen halatynda kazyýete şikaýat edilip bilner. 

3. Iş berijiniň başlangyjy boýunça göwreli aýallar we üç ýaşa çenli çagasy (on alty ýaşa 
çenli maýyp çagasy) bolan aýallar bilen zähmet şertnamasynyň ýatyrylmagyna ýol berilmeýär, 
ýöne kärhananyň ýatyrylan ýa-da iş beriji – şahsy tarap tarapyndan işiň bes edilen, zähmet 
düzgün-nyzamynyň bir gezek gödek bozulan, zat eýesiniň emläginiň ogurlanan, şeýle hem şu 
maddanyň bäşinji böleginde görkezilen halatda muňa degişli däldir. 

4. Aýalyň göwrelilik döwründe möhletli zähmet şertnamanyň möhleti gutaran mahalynda 
iş beriji onuň ýazmaça arzasy boýunça we göwreliliginiň ýagdaýyny tassyklaýan lukmançylyk 
kepilnamasyny beren mahalynda göwreliligiň gutarmagyna çenli zähmet şertnamasynyň hereket 
ediş möhletini uzaltmaga borçludyr. Göwreliligiň gutarmagyna çenli zähmet şertnamasynyň 
hereket ediş möhleti uzaldylan aýal iş berijiniň soramagy boýunça ýöne üç aýda bir gezek 
göwreliliginiň ýagdaýyny tassyklaýan lukmançylyk kepilnamasyny bermäge borçludyr. Eger 
şunda aýal göwrelilik gutarandan soň işlemegini hakyky dowam etdirse, onda iş beriji 
göwreliligiň tamamlanandygy bilen ýa-da bilmeli bolan gününden başlap bir hepdäniň içinde 
zähmet şertnamasynyň hereket ediş möhletiniň gutarmagy bilen baglanyşykly onuň bilen zähmet 
şertnamasyny  ýatyrmaga hukuklydyr. 

5. Eger zähmet şertnamasy ýok işgäriň borçlaryny ýerine ýetirýän wagty üçin baglaşylsa 
we aýalyň ýazmaça razylygy bilen göwreliligiň gutarmagyna çenli ony iş berijide bar bolan 
başga işe (hem aýalyň degişli hünärindäki boş wezipä ýa-da işe, hem pes bolan boş wezipä ýa-da 
pes hak tölenilýän işe), aýalyň saglyk ýagdaýyny hasaba almak bilen onuň ýerine ýetirip biljek 
işine geçirmek mümkin bolmasa, aýaly zähmet şertnamasynyň möhletiniň gutarmagy bilen 
baglanyşykly onuň göwrelilik döwründe işden boşatmaga ýol berilýär. Şunda iş beriji oňa şol 
ýerde özünde bar bolan, görkezilen ähli talaplara jogap berýän boş orunlary teklip etmäge 
borçludyr. Eger bu zähmet şertnamasynda, köpçülikleýin şertnamada (ylalaşykda) göz 
öňünde tutulan bolsa, iş beriji başga ýerlerdäki boş orunlary teklip etmäge borçludyr. 
(2013-nji ýylyň 22-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda-Türkmenistanyň 
Mejlisiniň Maglumatlary, 2013ý.№2, 45-nji maddanyň II b.) 
 

252-nji madda. On sekiz ýaşyna ýetmedik adamlar işe kabul edilendäki kepillikler 
1. Iş beriji iş bilen üpjün edýän ýerli edara (gulluk) we beýleki edaralar tarapyndan 

iberilýän on sekiz ýaşyna ýetmedik adamlary işe ýerleşdirmek tertibinde bellenilen möçberiniň 
hasabyna iş ýerlerine işe kabul etmäge borçludyr.     

2. Bellenilen möçberiň hasabyna işe kabul etmekden boýun gaçyrmak gadagandyr we 
kazyýete şikaýat edilip bilner.  

3. On sekiz ýaşyna ýetmedik adamlary işe ýerleşdirmegiň aýratynlyklary şu Kodeks, 
Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary, köpçülikleýin şertnama (ylalaşyk) bilen 
kesgitlenilýär. 

 
301-nji madda. Öýünde işleýän işçiler 

1. Öýünde işleýän işçiler diýlip we iş beriji tarapyndan berilýän ýa-da öýünde işleýän 
işgäriň öz hasabyna alan materiallaryny, gurallaryny we mehanizmlerini peýdalanmak bilen 
öýünde işi (hyzmatlary) ýerine ýetirmek hakynda zähmet şertnamasyny baglaşan adamlar hasap 
edilýär. 

2. Öýünde işleýän işçi öz gurallaryny we mehanizmlerini peýdalanan mahalynda oňa 
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olaryň könelmegi üçin öwez puly tölenilýär. Şeýle öwez puluny tölemek, şonuň ýaly-da işleriň 
öýünde ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly beýleki çykdajylaryň (elektrik energiýasynyň, 
suwuň we ş.m. gymmaty) öwezini dolmak iş beriji tarapyndan zähmet we köpçülikleýin 
şertnamada (ylalaşykda) kesgitlenilýän tertipde geçirilýär. 

3. Öýünde işleýän işçileri çig mal, materiallar we ýarym fabrikatlar bilen üpjün etmegiň, 
taýýarlanan önüm üçin hasaplaşyklaryň, öýde işleýän işçilere degişli materiallaryň gymmatyny 
tölemegiň tertibi we möhletleri, taýýar önümi äkitmegiň tertibi we möhletleri, enjamlary, 
mehanizmleri we abzallary hyzmat etmek we abatlamak zähmet we köpçülikleýin şertnama 
(ylalaşyk) bilen kesgitlenilýär. 

 
318-nji madda. Işgärleriň hünär taýýarlygy, gaýtadan taýýarlygy we hünärini 

ýokarlandyrmagy boýunça iş berijiniň hukuklary we borçlary 
1. Iş beriji öz hajatlary üçin işgärleriň hünär taýýarlygynyň we gaýtadan taýýarlygynyň 

zerurlygyny we talabyny özbaşdak kesgitleýär. 
2. Iş beriji zähmet ýa-da köpçülikleýin şertnamada (ylalaşykda) kesgitlenilýän 

şertlerde we tertipde işgärleriň hünär taýýarlygyny, gaýtadan taýýarlygyny we hünäriniň 
ýokarlandyrylmagyny geçirýär. 

5. Hünär taýýarlygyny geçýän işgärlere iş beriji işi okuw bilen utgaşdyrmak üçin zerur 
şertleri döretmelidir, şu Kodeksde, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda, 
zähmet we köpçülikleýin şertnamada (ylalaşykda) bellenilen kepillikleri bermelidir. 
 
(2013-nji ýylyň 22-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda -
Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013ý.№2, 45-nji maddanyň II b.) 

 
322-nji madda. Hünär synagyna degişli bolmadyk işgärler 
Kärhanada şu aşakdaky işgärleriň hünär synagy geçirilmeýär: 
1) ýokarda durýan edara tarapyndan wezipä bellenenleriň; 
2) saýlawly wezipä saýlananlaryň; 
3) on sekiz ýaşyna ýetmedikleriň; 
4-nji bendi Türkmenistanyň 01.01.2010 ý. № 82-IV kanuny esasynda  güyjüni ýitiren;  
5) göwreli aýallaryň; 
6) çaga seretmek boýunça rugsat gutaryp işe çykandan soň degişli wezipede (kärde) bir 

ýyldan az işlän aýallaryň;  
7) maýyplaryň; 
8) şu Kodeksiň 50-nji maddasynda bellenilen pensiýa ýaşyndakylaryň we pensiýa ýaşyna 

ýetip barýanlaryň; 
9) köpçülikleýin şertnamalarda (ylalaşyklarda) göz öňünde tutulan halatlarda hünär 

synagyna degişli bolmadyklaryň. 
(2010-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 1,6-nji  madda) 
 
330-njy madda. Şägirtlik şertnamasynyň şertleriniň hakyky däldigi 
Şägirtlik şertnamasynyň şu Kodekse, köpçülikleýin şertnama (ylalaşyga) ters gelýän 

şertleri hakyky däldir we ulanylmaýar. 
 
333-nji madda. Durmuş hemşeriliginiň esasy ýörelgeleri 
Şu aşakdakylar durmuş hemşeriliginiň esasy ýörelgeleridir: 
1) taraplaryň wekilleriniň doly ygtyýarlylygy; 
2) taraplaryň deň hukuklylygy; 
3) durmuş hemşeriligini pugtalandyrmaga we ösdürmäge döwletiň ýardam etmegi;  
4) ara alyp maslahatlaşmak üçin girizilýän meseleleriň sanawyny saýlamak erkinligi; 
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5) taraplaryň borçnamalary kabul etmek meýletinligi we taraplaryň olary ýerine 
ýetirmeginiň hökmanylygy; 

6) taraplaryň özüne kabul edýän borçnamalarynyň hakykylygy; 
7) taraplaryň bähbitlerine hormat goýulmagy we hasaba alynmagy; 
8) taraplaryň we olaryň wekilleriniň zähmet kanunçylygyny we Türkmenistanyň beýleki 

kadalaşdyryjy hukuk namalaryny berjaý etmegi; 
9) kabul edilen köpçülikleýin şertnamalaryň we ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişine 

gözegçilik etmek; 
10) taraplaryň, olaryň wekilleriniň köpçülikleýin şertnamalary we ylalaşyklary öz günäleri 

boýunça ýerine ýetirilmezligi üçin jogapkärçiligi. 
 

337-nji madda. Kärhananyň zähmetkeşler köpçüligi 
1. Kärhananyň zähmetkeşler köpçüligini zähmet şertnamasynyň esasynda onuň işine 

gatnaşýan ähli işgärler düzýär, kärhananyň ýolbaşçysy we onuň orunbasarlary muňa 
degişli däldir.  

2. Kärhananyň zähmetkeşler köpçüligi iş beriji bilen köpçülikleýin şertnamany 
baglaşmak, kärhananyň işgärlerine durmuş ýeňilliklerini bermek, kärhananyň jemgyýetçilik 
birleşiklerini döretmek bilen baglanyşykly meseleleri çözýär, köpçülikleýin şertnamasyna 
laýyklykda beýleki meselelere garaýar. 

 
339-njy madda. Durmuş hemşeriliginiň görnüşleri 

şu aşakdaky görnüşlerde amala aşyrylýar: 
1) köpçülikleýin şertnamalaryň, ylalaşyklaryň taslamalaryny taýýarlamak we olary 

baglaşmak boýunça köpçülikleýin gepleşikler; 
 

340-njy madda. Köpçülikleýin gepleşikler 
1. Köpçülikleýin şertnamany, ylalaşygy işläp taýýarlamak, baglaşmak, üýtgetmek ýa-

da üstüni ýetirmek üçin iş beriji bilen kärhananyň işgärleriniň wekilçilikli edarasynyň 
arasynda köpçülikleýin gepleşikler geçirilýär.  

2. Köpçülikleýin şertnamany baglaşmak we üýtgetmek, onuň ýerine ýetirilişine gözegçilik 
etmek hakynda köpçülikleýin gepleşikler geçirilende, şeýle hem kärhanany dolandyrmaga 
gatnaşmak hukuklary durmuşa geçirilende, iş beriji bilen işgärleriň zähmet jedellerine garalanda 
kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy ýa-da işgärler tarapyndan saýlanylýan beýleki 
wekiller kärhananyň işgärleriniň bähbitlerine wekilçilik edýärler.    

3. Ylalaşyklary baglaşmak we üýtgetmek hakynda köpçülikleýin gepleşikler geçirilende, 
ylalaşyklary baglaşmak ýa-da üýtgetmek boýunça köpçülikleýin zähmet jedelleri çözülende, 
olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edilende, şeýle hem durmuş-zähmet gatnaşyklaryny 
düzgünleşdirmek boýunça toparlar döredilende we olaryň işi amala aşyrylanda degişli kärdeşler 
arkalaşygy edaralary işgärleriň bähbitlerine wekilçilik edýärler. 

4. Köpçülikleýin gepleşiklere başlamak hakyndaky teklip bilen ýazmaça görnüşde 
habarnama alan tarapyň wekilleri görkezilen teklibi alan gününden başlap ýedi senenama 
gününiň içinde gepleşiklere girişmäge borçludyrlar, köpçülikleýin gepleşikleri alyp barmak 
baradaky toparyň işine gatnaşmak üçin özi tarapyndan wekiller we olaryň ygtyýarlyklary 
görkezilen jogaby, köpçülikleýin gepleşikleri geçirmegiň başyny başlaýja iberýär. 
Köpçülikleýin gepleşikleri geçirmegiň başyny başlaýjy tarapyndan görkezilen jogabyň alnan 
gününiň yzyndan gelýän gün köpçülikleýin gepleşiklere başlanýan gündür. 

5. Köpçülikleýin şertnamany, ylalaşygyny işläp taýýarlamak, baglaşmak we üýtgetmek 
boýunça köpçülikleýin gepleşiklere başlaýjy bolup taraplaryň islendigi çykyş etmäge haklydyr. 
Taraplaryň hiç biriniň-de köpçülikleýin gepleşikleri geçirmekden boýun gaçyrmaga haky 
ýokdur. 

 
341-nji madda. Köpçülikleýin gepleşikleri geçirmegiň tertibi 
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1. Köpçülikleýin gepleşikleri alyp barmak we köpçülikleýin şertnamanyň, ylalaşygyň 
taslamasyny taýýarlamak üçin taraplar deňhukukly esasda kärdeşler arkalaşygy edarasynyň 
wekillerinden, şeýle hem zerur ygtyýarlyklar berlen beýleki wekillerden iş toparyny 
döredýärler. 

2. Iş toparynyň düzümi, gepleşikleriň möhletleri, geçirilýän ýeri we gün tertibi taraplaryň 
karary bilen kesgitlenilýär. 

3. Köpçülikleýin gepleşiklere gatnaşýan taraplara ylalaşygyň, köpçülikleýin şertnamanyň 
mazmunyny düzýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berilýär. 

4. Iş berijiler we olaryň birleşikleri, ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary köpçülikleýin 
gepleşikleri geçirmek üçin özlerinde bar bolan maglumaty kärdeşler arkalaşyklaryna ýa-da 
işgärleriň beýleki wekilçilikli edaralaryna bermelidirler. Köpçülikleýin gepleşiklere gatnaşyjylar, 
gepleşikler bilen baglanyşykly beýleki adamlar, eger alnan maglumatlar döwlet syry ýa-da 
täjirçilik syry bolsa, olary aýan etmeli däldirler. Bu maglumatlary jar edýän adamlar 
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilik çekýärler.   

5. Eger köpçülikleýin gepleşikleriň barşynda taraplar özlerine bagly bolmadyk sebäpler 
boýunça ylalaşyga gelip bilmeseler, teswirnama düzülýär, oňa bu sebäpleri düzetmek üçin zerur 
bolan çäreler, köpçülikleýin gepleşikleri gaýtadan başlamagyň möhleti hakynda gutarnykly 
düzülen teklipler girizilýär. 

 
343-nji madda. Köpçülikleýin gepleşiklere gatnaşýan adamlara berilýän kepillikler 

we öwez dolmalary 
1. Köpçülikleýin gepleşiklere, köpçülikleýin şertnamanyň, ylalaşygyň taslamasyny 

taýýarlamaga gatnaşýan adamlar esasy işinden boşadylýarlar we taraplaryň ylalaşygy esasynda 
kesgitlenilýän, ýöne kyrk bäş senenama gününden köp bolmadyk möhletiň dowamynda 
olaryň ortaça zähmet haky saklanyp galýar. 

2. Köpçülikleýin gepleşiklere gatnaşylmagy bilen baglanyşykly bolan ähli çykdajylaryň 
öwezi Türkmenistanyň kanunçylygynda, köpçülikleýin şertnamada, ylalaşykda bellenilen 
tertipde dolunýar. Bilermenleriň we hünärmenleriň eden hyzmatynyň hakyny, eger 
köpçülikleýin şertnamada (ylalaşykda) başgaça göz öňünde tutulmajak bolsa, çagyrýan 
tarap töleýär. 

 
344-nji madda. Köpçülikleýin şertnamalar diýen düşünje we onuň maksady 
1. Köpçülikleýin şertnama – kärhanadaky durmuş-zähmet gatnaşyklaryny 

düzgünleşdirýän hem-de işgärleriň we iş berijiniň, olaryň ygtyýarly edilen wekilleriniň üsti 
bilen baglaşylýan hukuk namasydyr. 

2. Köpçülikleýin şertnama zähmet gatnaşyklarynyň şertnama esasynda 
düzgünleşdirilmegine ýardam etmek we işgärleriň we iş berijileriň durmuş-ykdysady bähbitlerini 
biri-biri bilen sazlaşdyrmak maksady bilen baglaşylýar. 

3. Eger köpçülikleýin gepleşikleriň başlanan gününden bäri geçen kyrk bäş senenama 
günüň dowamynda köpçülikleýin şertnamanyň taslamasynyň aýry-aýry düzgünleri boýunça 
taraplaryň arasynda ylalaşyk gazanylyp bilinmese, taraplar ylalaşylan şertlerde köpçülikleýin 
şertnama gol çekmelidirler, şol bir wagtyň özünde hem agzalalyklar teswirnamasyny 
düzmelidirler. 

4. Köpçülikleýin şertnama tutuş kärhanada, onuň edara görnüşindäki tarap hukugy berlen 
aýrybaşga ýerleşýän bölümlerinde, şeýle hem şahamçalarda we wekilhanalarda baglaşylýar. 
Kärhananyň aýrybaşga ýerleşýän bölüminde, şahamçasynda we wekilhanasynda köpçülikleýin 
şertnama baglaşylanda degişli bölümiň iş beriji tarapyndan ygtyýarly edilen ýolbaşçysy iş 
berijiniň wekili hasap edilýär. 

 
345-nji madda. Köpçülikleýin şertnamany baglaşmagyň zerurlygy hakyndaky 

çözgüdiň kabul edilmegi 
Iş beriji bilen köpçülikleýin şertnamany baglaşmagyň zerurlygy hakyndaky çözgüdi 
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kabul etmek hukugyna ygtyýarly edilen edaralary arkaly kärdeşler arkalaşyklary, işgärler 
tarapyndan ygtyýarly edilen beýleki wekilçilikli edaralary ýa-da zähmetkeşler köpçüliginiň 
gös-göni umumy ýygnagy (konferensiýasy) eýedirler. 

 
346-njy madda. Köpçülikleýin şertnamanyň taraplary 

Köpçülikleýin şertnama bir tarapdan işgärleriň kärdeşler arkalaşyklarynyň ýa-da beýleki 
wekilçilikli edaralaryň üsti bilen işgärler bilen baglaşylýar, beýleki tarapdan bolsa iş beriji 
tarapyndan gös-göni ýa-da onuň ygtyýarly eden wekilleri bilen baglaşylýar. 

 
347-nji madda. Köpçülikleýin şertnamanyň mazmuny we düzümi 

1. Köpçülikleýin şertnamanyň mazmunyny we düzümini taraplar kesgitleýärler. 
2. Köpçülikleýin şertnama iş berijiniň hem-de işgärleriň aşakdaky meseleler boýunça özara 

borçnamalary girizilip bilner: 
1) zähmete hak tölemegiň görnüşi, ulgamy we möçberi, pul sylagy, kömek puly, öwez 

dolmalary, goşmaça haklar, zähmete hak tölemegi düzgünleşdirmegiň usuly; 
2) işgärleriň iş bilen üpjünçiligi, gaýtadan öwredilmegi, hünäriniň 

ýokarlandyrylmagy, işgärleri işden boşatmagyň şertleri; 
3) iş wagtynyň we dynç alyş wagtynyň dowamlylygy; 
4) işgärleriň, şol sanda aýallaryň hem-de on sekiz ýaşyna ýetmedik adamlaryň zähmet 

we goraglylyk şertlerini gowulandyrmak, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek; 
5) kärhana, edara jaýlary hususylaşdyrylanda işgärleriň bähbitlerini berjaý etmek; 
6) işgärler üçin ýeňillikler; 
7) döwlet durmuş ätiýaçlandyrmasy, meýletin saglyk we pensiýa ätiýaçlandyrmasy; 
8) köpçülikleýin şertnamanyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek, taraplaryň 

jogapkärçiligi, durmuş hemşeriligi, işgärleriň kärdeşler arkalaşyklary ýa-da beýleki 
wekilçilikli edaralarynyň kadaly iş şertleriniň üpjün edilmegi. 

3. Köpçülikleýin şertnamada kärhananyň ykdysady we maliýe mümkinçilikleri nazara 
alnyp, beýleki şertler, şol sanda şu Kodeksde we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk 
namalarynda bellenilen kadalara we düzgünlere garanyňda has ýeňillikli zähmet we durmuş-
ykdysady şertler bolup biler (ulag harajatlarynyň öwezini dolmak, beýleki goşmaça ýeňillikler 
we öwez dolmalary). 

4. Eger Türkmenistanyň kanunçylyk namalarynda kadalaşdyryjy düzgünleri hökmany 
suratda köpçülikleýin şertnama girizmek hakynda göni tabşyryknama bar bolsa, onda şol 
kadalaşdyryjy düzgünler köpçülikleýin şertnama girizilýär. 
(2013-nji ýylyň 22-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda-Türkmenistanyň 
Mejlisiniň Maglumatlary, 2013ý.№2, 45-nji maddanyň II b.) 
 

348-nji madda. Köpçülikleýin şertnamanyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak 
1. Köpçülikleýin şertnamanyň taslamasy kärhananyň bölümlerinde işgärler tarapyndan 

ara alnyp maslahatlaşylmalydyr hem-de gelip gowşan bellikler we teklipler nazara alnyp, 
onuň üstünde goşmaça işlenilýär. 

2. Işlenilip üsti ýetirilen taslama zähmetkeşler köpçüliginiň umumy ýygnagynyň 
(konferensiýanyň) garamagyna girizilýär. 

3. Zähmetkeşler köpçüliginiň umumy ýygnagy eger şol ýygnaga işgärleriň ýarysyndan 
köpüsi gatnaşýan bolsa, şol ýygnak doly ygtyýarly hasap edilýär. 

4. Eger zähmetkeşler köpçüliginiň konferensiýasyna wekilleriň azyndan üçden iki 
bölegi gatnaşýan bolsa, ol doly ygtyýarly hasap edilýär. 

 
349-njy madda. Köpçülikleýin şertnamany baglaşmagyň tertibi 

1. Eger köpçülikleýin şertnama üçin umumy ýygnaga (konferensiýa) gatnaşýanlaryň 
elli göteriminden köpüsi ses beren bolsa, onda köpçülikleýin şertnama makullanylan hasap 
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edilýär. 
2. Eger köpçülikleýin şertnamanyň taslamasy makullanylmadyk bolsa, onda taraplaryň 

wekilleri umumy ýygnagyň (konferensiýanyň) isleglerine laýyklykda onuň üstünde goşmaça 
işleýärler we ýedi senenama günüň dowamynda ony gaýtadan umumy ýygnagyň 
(konferensiýanyň) garamagyna berýärler. 

3. Köpçülikleýin şertnama umumy ýygnak (konferensiýa) tarapyndan makullanylandan 
soň, oňa taraplaryň wekilleri üç günüň içinde gol çekýärler. 

 
350-nji madda. Köpçülikleýin şertnamanyň möhleti we hereket ediş çygry 
1. Köpçülikleýin şertnama oňa gol çekilen günden ýa-da köpçülikleýin şertnamada 

bellenilen günden güýje girýär hem-de taraplaryň kesgitlän möhletiniň dowamynda hereket 
edýär. Köpçülikleýin şertnama bir ýyldan üç ýyla çenli möhlete baglaşylýar. 

2. Köpçülikleýin şertnamanyň hereketi iş berijä we şol kärhananyň işgärlerine, ýagny 
kärhananyň işgärleriniň wekilçilikli edarasyny özleriniň adyndan köpçülikleýin şertnamany işläp 
taýýarlamaga hem-de baglaşmaga ygtyýar beren şol kärhananyň işgärlerine, şeýle hem 
köpçülikleýin şertnama baglaşylandan soň oňa birigen işgärlere degişlidir. 

3. Köpçülikleýin şertnamanyň bellenilen hereket ediş möhleti tamamlanandan soň, 
taraplar täze köpçülikleýin şertnamany baglaşýançalar onuň şertleri öz güýjüni saklaýar.   

4. Taraplaryň köpçülikleýin şertnamanyň hereketini üç ýyldan köp bolmadyk möhlete 
uzaltmaga haky bardyr. 

 
351-nji madda. Kärhana üýtgedilip guralan halatynda köpçülikleýin şertnamanyň 

hereketiniň saklanyp galmagy 
1. Kärhana üýtgedilip guralanda köpçülikleýin şertnama üýtgedip guramak möhletiniň 

bütin dowamynda öz hereketini dowam etdirýär. 
2. Köpçülikleýin şertnama kärhananyň düzümi, gurluşy, kärhanany dolandyryş edarasynyň 

ady üýtgän, kärhananyň ýolbaşçysy bilen zähmet şertnamasynyň bes edilen halatlarynda hem öz 
hereketini dowam etdirýär. 

 
352-nji madda. Kärhananyň eýesi çalşan mahalynda köpçülikleýin şertnamany 

baglaşmak 
1. Kärhananyň eýesi çalşan mahalynda köpçülikleýin şertnamanyň hereketi alty aýlap 

dowam edýär.  
2. Şol döwürde taraplar täze köpçülikleýin şertnamany baglaşmak ýa-da hereket edip 

gelýän köpçülikleýin şertnamany dowam etdirmek, üýtgetmek we üstüni doldurmak hakynda 
gepleşikler geçirmäge haklydyr. 

3. Köpçülikleýin şertnama täzeden seretmegiň barşynda işgärler üçin ýeňillikleri saklap 
galdyrmak we ozalky köpçülikleýin şertnamada göz öňünde tutulan beýleki şertleri ýerine 
ýetirmek mümkinçiligi hakyndaky mesele çözülmelidir. 

 
353-nji madda. Kärhana ýatyrylanda köpçülikleýin şertnamanyň hereketiniň 

saklanyp galmagy 
Kärhana Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde we şertlerde ýatyrylan 

mahalynda, köpçülikleýin şertnama kärhanany ýatyrmak işini geçirmegiň bütin möhletiniň 
dowamynda hereket edýär. 

 
354-nji madda. Köpçülikleýin şertnamanyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek 
1. Köpçülikleýin şertnamada göz öňünde tutulan borçnamalaryň ýerine ýetirilişine 

taraplaryň wekilleri, zähmetkeşler köpçüligi, şeýle hem degişli kärdeşler arkalaşyklary 
guramalary hem-de ygtyýarly edilen edaralar tarapyndan gözegçilik edilýär. 

2. Şertnama gol çeken adamlar her ýyl ýa-da şertnamanyň özünde ýörite bellenilen 
möhletlerde zähmetkeşler köpçüliginiň umumy ýygnagynda (konferensiýasynda) 
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borçnamalaryň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berýärler. 
3. Gözegçilik işi amala aşyrylanda taraplar munuň üçin özlerinde bar bolan ähli zerur 

maglumatlary bermäge borçludyrlar. 
 
 

355-nji madda. Köpçülikleýin ylalaşyklar we olaryň görnüşleri 
1. Köpçülikleýin ylalaşyk – belli bir pudagyň, çägiň işgärleri we iş berijileri üçin zähmet 

şertlerini, iş bilen üpjünçiligini hem-de durmuş kepilliklerini bellemek baradaky borçnamalar 
beýan edilen hukuk namasydyr. 

Düzgünleşdirilýän gatnaşyklaryň çygryna, çözülmegi zerur bolan meseleleriň häsiýetine 
baglylykda baş, pudaklaýyn (pudagara) we çäk köpçülikleýin ylalaşyklary baglaşylyp 
bilner. 

2. Köpçülikleýin ylalaşyklar zähmet gatnaşyklarynyň şertnama esasynda 
düzgünleşdirilmegine ýardam etmek hem-de pudagyň, çägiň işgärleriniň we iş berijileriniň 
durmuş-ykdysady bähbitlerini sazlaşdyrmak maksady bilen baglaşylýar. 

3. Köpçülikleýin ylalaşyklar köpçülikleýin gepleşiklere gatnaşýan taraplaryň ylalaşmaklary 
esasynda iki taraplaýyn we üç taraplaýyn bolup biler. Ylalaşyk baglaşylanda üçünji tarap 
hökmünde döwlet häkimiýet we dolandyryş edarasy, ýerli häkimiýet edarasy ýa-da ýerli öz-
özüňi dolandyryş edarasy gatnaşyp biler.    

4. Kärdeşler arkalaşyklary we işgärleriň beýleki wekilçilikli edaralary, iş berijiniň ýa-da 
onuň wekili bolup durmaýan döwlet häkimiýet we dolandyryş edarasyndan ýa-da ýerli öz-özüňi 
dolandyryş edarasyndan olar bilen iki taraplaýyn ylalaşyklar baglaşmagy talap etmäge haklary 
ýokdur. 

 
356-njy madda. Baş ylalaşyk 

1. Baş ylalaşyk – Türkmenistanda durmuş-zähmet we olar bilen baglanyşykly 
ykdysady gatnaşyklary düzgünleşdirmegiň umumy esaslaryny belläp, şolary çäk we 
pudaklaýyn ylalaşyklar we köpçülikleýin şertnamalary baglaşylanda nazarda tutýan hukuk 
namasydyr. 

2. Baş ylalaşyk Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýa-da onuň ygtyýarly eden 
edarasynyň, Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, iş berijileriň 
birleşikleriniň we telekeçileriň ygtyýarly wekilleriniň arasynda özleriniň ygtyýarlarynyň 
çäklerinde baglaşylýar. 

 
357-nji madda. Pudaklaýyn (pudagara) ylalaşyk 

Pudaklaýyn (pudagara) ylalaşyk – döwlet dolandyryş edaralarynyň, iş berijileriň we 
işgärleriň ygtyýarly edilen wekilleriniň (durmuş hemşeriliginiň taraplarynyň) arasynda 
baglaşylýan, zähmete hak tölemegiň kadalaryny belleýän hem-de zähmet bilen 
baglanyşykly beýleki meseleleri, özara borçnamalary, anyk pudagyň işgärleri üçin durmuş 
kepilliklerini we ýeňillikleri kesgitleýän, taraplaryň (hyzmatdaşlaryň) ählisi üçin hökmany 
bolup durýan, çäk ylalaşyklar we köpçülikleýin şertnamalary baglaşylanda nazarda 
tutulýan hukuk namasydyr. 

 
358-nji madda. Çäk ylalaşygy 

Çäk ylalaşygy – ýerli häkimiýet ýa-da ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, degişli 
kärdeşler arkalaşyklaryň ýa-da degişli dolandyryş çäk-birlikleriniň baştutanlary derejesindäki 
işgärleriň beýleki wekilçilikli edaralarynyň we iş berijileriň (olaryň birleşikleriniň) arasynda 
baglaşylýan, çäk aýratynlyklar bilen baglanyşykly zähmet şertlerini, durmuş kepilliklerini 
we ýeňillikleri belleýän, taraplaryň (hyzmatdaşlaryň) ählisi üçin hökmany bolan hem-de 
köpçülikleýin şertnamalary baglaşylanda nazarda tutulýan hukuk namasydyr. 
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359-njy madda. Ylalaşyklary işläp taýýarlamagyň we baglaşmagyň tertibi, möhletleri 
1. Ylalaşyklary işläp taýýarlamagyň we baglaşmagyň, şeýle hem olara üýtgetmeler we 

goşmaçalar girizmegiň, goşulmagyň tertibi, möhletleri durmuş hyzmatdaşlarynyň döredýän 
toparlary tarapyndan tassyklanylýar. 

2. Ylalaşyklary işläp taýýarlamak we baglaşmak baradaky toparlar Türkmenistanyň 
kanunçylyk we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan gollanýarlar, toparlar hakynda 
tassyklanan düzgünnamalara we iş meýilnamalaryna laýyklykda hereket edýärler. Toparyň 
taraplarynyň şahsy düzümi her bir durmuş hyzmatdaşy tarapyndan özbaşdak düzülýär. Toparyň 
taraplaryň hersinden bolmaly agzalarynyň sany taraplaryň ylalaşmagy esasynda kesgitlenilýär, 
ýöne ol ýedi adamdan köp bolmaly däldir. 

3. Işgärleriň degişli derejede birnäçe wekilçilikli edaralary (olaryň birleşikleri) bar bolan 
mahalynda toparyň agzalary işgärler tarapyndan şol edaralaryň (olaryň birleşikleriniň) özara 
ylalaşmaklary esasynda ýa-da iki tarap üçin hem deňlik esasynda kesgitlenilýär. 

4. Köpçülikleýin ylalaşygyň taslamasy topar tarapyndan işlenilip düzülýär hem-de oňa 
ylalaşyga gatnaşýanlaryň ygtyýarly edilen wekilleri tarapyndan gol çekilýär. 

5. Taraplaryň gol çeken köpçülikleýin ylalaşygy, oňa goşulan goşundylar üç günüň içinde 
ylalaşyga gatnaşýanlara iberilýär. 

 
360-njy madda. Köpçülikleýin ylalaşyklaryň mazmuny 

1. Köpçülikleýin ylalaşyklaryň mazmunyny taraplar kesgitleýärler. 
2. Köpçülikleýin ylalaşyklarda aşakdaky düzgünler göz öňünde tutulyp bilner: 
1) zähmete hak tölemek, zähmet şertleri we zähmeti goramak, zähmet we dynç alyş 

düzgüni hakynda; 
2) zähmete hak tölenilişini düzgünleşdirmegiň usuly hakynda; 
3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öwez dolma häsiýetli tölegler we 

goşmaça tölegler hakynda; 
4) işgärleriň iş bilen üpjünçiligine, gaýtadan öwredilmegine we hünärleriniň 

artdyrylmagyna ýardam etmek hakynda; 
5) önümçilikde ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek we işgärleriň saglygyny 

goramak hakynda; 
6) işgärleri we olaryň maşgala agzalaryny durmuş taýdan goramak baradaky ýörite 

çäreler hakynda; 
7) döwlet kärhanalary hususylaşdyrylanda işgärleriň bähbitlerini berjaý etmek 

hakynda; 
8) maýyplaryň we ýaşlaryň (şol sanda on sekiz ýaşyna ýetmedik adamlaryň) 

zähmetini ulanmak esasynda goşmaça iş orunlaryny döredýän kärhanalara ýeňillikler 
bermek hakynda; 

9) durmuş hyzmatdaşlygyny hem-de üç taraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek, 
köpçülikleýin şertnamalaryň baglaşylmagyna ýardam bermek, zähmet dawalarynyň öňüni 
almak, zähmet düzgün-nyzamyny pugtalandyrmak hakynda; 

10) taraplaryň ylalaşmagy boýunça beýleki meseleler hakynda. 
3. Köpçülikleýin ylalaşyklarda Türkmenistanyň kanunçylygyna ters gelmeýän beýleki 

zähmet we durmuş-ykdysady meseleler baradaky düzgünler hem beýan edilip bilner. 
 
361-nji madda. Köpçülikleýin ylalaşygy üýtgetmek we oňa goşmaçalar girizmek 
Köpçülikleýin ylalaşyga üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek işi taraplaryň özara 

ylalaşmagy esasynda şol ylalaşykda kesgitlenilen tertipde amala aşyrylýar, eger-de şeýle tertip 
kesgitlenilmedik bolsa, onda şu Kodeksde ony baglaşmak üçin bellenilen tertipde amala 
aşyrylýar.  

 
362-nji madda. Köpçülikleýin ylalaşygyň hereket ediş möhleti 
1. Köpçülikleýin ylalaşyk oňa gol çekilen pursadyndan ýa-da ylalaşykda bellenilen günden 
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güýje girýär. 
2. Köpçülikleýin ylalaşygyň hereket ediş möhletini taraplar kesgitleýärler we ol üç ýyldan 

artyk bolmaly däldir. 
 

363-nji madda. Köpçülikleýin ylalaşygyň hereket ediş çygry 
1. Köpçülikleýin ylalaşygyň hereketi özleriniň wekilçilikli edaralary şu ylalaşygy baglaşan 

işgärlere we iş berijilere degişlidir. 
2. Üç taraplaýyn ylalaşyk baglaşylan halatynda, onuň hereketi degişli döwlet häkimiýet we 

dolandyryş, ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasyna hem degişlidir. 
 
364-nji madda. Köpçülikleýin ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek 
Ähli derejedäki köpçülikleýin ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişine gös-göni taraplar ýa-da 

olaryň ygtyýarly eden wekilleri, şeýle hem degişli kärdeşler arkalaşyklary edaralary we muňa 
ygtyýarly edilen edaralar gözegçilik edýärler. Gözegçilik işi amala aşyrylanda taraplar munuň 
üçin zerur bolan maglumaty bermäge borçludyrlar. 

 
365-nji madda. Durmuş hyzmatdaşlygy taraplarynyň jogapkärçiligi 
1. Durmuş hyzmatdaşlygy taraplarynyň wekilleri:  
1) köpçülikleýin şertnamany, ylalaşygyny baglaşmak, üýtgetmek ýa-da üstüni ýetirmek 

boýunça köpçülikleýin gepleşiklere gatnaşmakdan boýun gaçyrylandygy ýa-da ylalaşylan 
köpçülikleýin şertnama, ylalaşyga gol çekmekden hukuga garşy ýüz öwrülmegi; 

2) köpçülikleýin şertnama, ylalaşyk boýunça borçnamalaryň bozulmagy we ýerine 
ýetirilmezligi üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler. 

2. Köpçülikleýin gepleşikleri alyp barmak we köpçülikleýin şertnamanyň, ylalaşygyň 
berjaý edilişine gözegçilik etmek üçin maglumatyň berilmezliginde günäkär bolan adamlar 
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.   

 
366-njy madda. Şu bölümiň kadalaryny ulanmagyň aýratynlyklary 

Şu bölümiň kadalaryny döwlet gullukçylary, harby we harbylaşdyrylan edaralaryň we 
guramalaryň, içeri işler edaralarynyň, howpsuzlyk gullugynyň edaralarynyň, prokuratura 
edaralarynyň, kazyýet edaralarynyň, gümrük edaralarynyň we Türkmenistanyň diplomatik 
wekilhanalarynyň işgärleri barada ulanmagyň aýratynlyklary Türkmenistanyň kanunçylygy bilen 
bellenilýär. 

 
368-nji madda. Zähmet jedellerine garaýan edaralar 

1. Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyny, ylalaşyklary, köpçülikleýin şertnamany 
ulanmak meseleleri baradaky zähmet jedellerine aşakdakylar tarapyndan garalýar: 

1) zähmet jedelleri baradaky toparlar; 
2) kärhanalaryň we olaryň bölümleriniň kärdeşler arkalaşygy edaralary; 
3) kazyýetler. 
2. Işgärleriň aýry-aýry toparlarynyň zähmet jedellerine ýokarda durýan edaralar tarapyndan 

garalýar. 
3. Işgäre täze zähmet şertlerini bellemek ýa-da dowam edýän zähmet şertlerini üýtgetmek 

hakyndaky zähmet jedelleri iş beriji tarapyndan hem-de degişli kärdeşler arkalaşygy edarasy 
tarapyndan olaryň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde çözülýär. 

 
392-nji madda. Köpçülikleýin zähmet jedeli (dawasy) 
Köpçülikleýin zähmet jedeli (dawasy) – zähmet şertlerini bellemek we üýtgetmek (muňa 

zähmet haky hem girýär), köpçülikleýin gepleşikleri alyp barmak, köpçülikleýin şertnamalary 
(ylalaşyklary) baglaşmak, ýerine ýetirmek we üýtgetmek, zähmet hukugynyň kadalary beýan 
edilen hukuk namalary kärhanada kabul edilýän wagtynda iş berijiniň kärdeşler arkalaşygy 
edarasynyň ýa-da işgärleriniň beýleki wekilçilikli edarasynyň pikirini nazara almakdan boýun 
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gaçyrmagy babatda işgärler (olaryň wekilleri) bilen iş berijileriň (olaryň wekilleriniň) 
arasyndaky düzgünleşdirilmedik agzalalykdyr, şeýle hem işgärleriň ykdysady, durmuş, hünär 
we medeni bähbitlerine degişli bolup, durmuş hyzmatdaşlarynyň arasynda dürli derejede ýüze 
çykýan agzalalykdyr. 

 
393-nji madda. Işgärleriň we olaryň wekilleriniň talaplary bildirmegi 
1. Talaplary bildirmek hukugyna işgärler we olaryň wekilleri eýedirler.  
Kärhananyň (bölümiň) işgärleri we (ýa-da) işgärleriň wekilçilikli edarasy tarapyndan 

bildirilen talaplar işgärleriň degişli umumy ýygnagynda (konferensiýasynda) 
tassyklanylýar. 

2. Iş beriji işgärlere ýa-da işgärleriň wekillerine talaplary bildirer ýaly ýygnak 
(konferensiýa) geçirmek üçin zerur bolan jaýy bermäge borçludyr we onuň geçirilmegine iş 
berijiniň päsgelçilik bermäge haky ýokdur. 

3. Işgärleriň talaplary ýazmaça görnüşde beýan edilýär we iş berijä iberilýär. 
4. Kärdeşler arkalaşyklary guramalarynyň we olaryň birleşikleriniň talaplary durmuş 

hyzmatdaşlygynyň degişli taraplaryna bildirilýär we iberilýär. 
 

394-nji madda. Işgärleriň, kärdeşler arkalaşyklary guramalarynyň we olaryň 
birleşikleriniň talaplaryna garalyşy 

1. Iş berijiler işgärleriň özlerine iberen talaplaryny garamak üçin kabul etmäge 
borçludyrlar.  

2. Iş beriji kabul edilen çözgüt hakynda kärhananyň (bölümiň) işgärleriniň wekilçilikli 
edarasyna işgärleriň talabynyň alnan gününden beýläk üç iş gününiň dowamynda ýazmaça 
görnüşde habar berýär. 

3. Iş berijileriň (iş berijileriň birleşikleriniň) wekilleri kärdeşler arkalaşyklary 
guramalarynyň (olaryň birleşikleriniň) özlerine iberilen talaplaryna garamak üçin olary kabul 
etmäge hem-de kabul edilen çözgüt hakynda şol görkezilen talaplaryň alnan gününden beýläk 
bir aýyň dowamynda kärdeşler arkalaşyklary guramalaryna (olaryň birleşiklerine) habar 
bermäge borçludyrlar. 

 
395-nji madda. Ylalaşdyryjy amallar 
1. Köpçülikleýin zähmet jedelini çözmegiň tertibi köpçülikleýin zähmet jedeline 

garamagyň aşakdaky basgançaklaryndan ybaratdyr: 
1) ylalaşdyryjy topar tarapyndan; 
2) köpçülikleýin zähmet jedeline kazyýetde garamak. 
Köpçülikleýin zähmet jedeline ylalaşdyryjy topar tarapyndan garalmagy hökmany 

tapgyr bolup durýar. 
2. Köpçülikleýin zähmet jedeliniň taraplaryndan hiç biriniň ylalaşdyryjy amallara 

gatnaşmakdan boýun gaçyrmaga haky ýokdur. 
3. Taraplaryň wekilleri, ylalaşdyryjy topar ýüze çykan köpçülikleýin zähmet jedelini 

çözmek üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ähli mümkinçiliklerden 
peýdalanmaga borçludyrlar. 

4. Ylalaşdyryjy amallar şu Kodeksiň 396-njy maddasynyň dördünji böleginde göz öňünde 
tutulan möhletde geçirilýär.  

Zerur bolan halatda ylalaşdyryjy amallary geçirmek üçin göz öňünde tutulan möhletler 
köpçülikleýin zähmet jedeline gatnaşýan taraplaryň ylalaşmaklary esasynda uzaldylyp bilner. 

 
396-njy madda. Ylalaşdyryjy toparyň köpçülikleýin zähmet jedeline garamagy 
1. Ylalaşdyryjy topar köpçülikleýin zähmet jedeliniň başlanan pursadyndan beýläk 

üç iş gününe çenli möhletiň içinde döredilýär. Topary döretmek hakyndaky çözgüt iş 
berijiniň degişli buýrugy bilen resmileşdirilýär. 

Ylalaşdyryjy topar köpçülikleýin zähmet jedeline gatnaşýan taraplaryň wekillerinden deň 
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hukuklylyk esasynda düzülýär. 
Ylalaşdyryjy toparyň agzalary köpçülikleýin zähmet jedelini çözmäge gatnaşan döwründe 

esasy işinden boşadylýarlar, şunda olaryň ortaça zähmet haky saklanýar.  
2. Köpçülikleýin zähmet jedeline gatnaşýan taraplaryň ylalaşdyryjy topary döretmekden 

hem-de onuň işine gatnaşmakdan boýun gaçyrmaga haky ýokdur. 
3. Iş beriji ylalaşdyryjy toparyň işlemegi üçin zerur şertleri döredýär. 
4. Köpçülikleýin zähmet jedeline ylalaşdyryjy topar tarapyndan ony döretmek 

hakyndaky buýrugyň çykarylan pursadyndan beýläk ýedi iş gününe çenli möhletiň içinde 
garalmalydyr. Bu görkezilen möhlet taraplaryň özara ylalaşmagy esasynda uzaldylyp bilner, bu 
ýagdaý bolsa teswirnama bilen resmileşdirilýär. 

5. Ylalaşdyryjy toparyň çözgüdi köpçülikleýin zähmet jedeline gatnaşýan taraplaryň 
ylalaşmagy esasynda kabul edilýär, bu ýagdaý bolsa teswirnama bilen resmileşdirilýär, munuň 
jedele gatnaşýan taraplar üçin hökmany güýji bardyr hem-de ol ylalaşdyryjy toparyň çözgüdi 
bilen bellenilen tertipde we möhletde ýerine ýetirilýär. 

6. Ylalaşdyryjy toparda ylalaşyk gazanylyp bilinmedik mahalynda agzalalyk 
teswirnamasy düzülýär, ylalaşdyryjy toparyň işi bolsa ýatyrylýar. 

Taraplar ylalaşyk gazanylmadyk mahalynda ylalaşdyryjy toparyň işiniň bes edilen 
pursadyndan beýläk, on gün möhletiň içinde kazyýete ýüz tutmaga haklydyrlar. 

 
397-nji madda. Kazyýetiň çözgüdini ýerine ýetirmänligi üçin taraplaryň 

jogapkärçiligi 
Köpçülikleýin zähmet jedeline gatnaşýan taraplar üçin kazyýetiň çözgüdiniň hökmany 

ýerine ýetirilmezliginde günäkär bolan adamlar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen 
tertipde jogapkärçilik çekýärler. 

 
404-nji madda. Türkmenistanyň zähmet hakyndaky kanunçylygynyň berjaý edilişine 

döwlet gözegçilik barlagyny we gözegçiligini edýän edaralar 
Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň berjaý edilişine döwlet gözegçilik barlagyny we 

gözegçiligini şu aşakdakylar amala aşyrýarlar:  
1) ähli kärhanalarda, şeýle hem ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edaralarynda, ýerli 

häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynda Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň, 
köpçülikleýin ylalaşyklaryň we köpçülikleýin zähmet şertnamalarynyň berjaý edilişine 
gözegçilik etmek barada Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ýörite ygtyýarly 
edilen döwlet edarasy (mundan beýläk – ýörite ygtyýarly edilen edara). Ýörite ygtyýarly edilen 
edara hakyndaky Düzgünnama Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar; 

2) kärdeşler arkalaşyklary guramalary, şeýle hem olaryň garamagynda durýan zähmet 
baradaky tehniki we hukuk gulluklar – şol gulluklar hakyndaky düzgünnamalara laýyklykda; 

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde ýerli häkimiýet we ýerli 
öz-özüňi dolandyryş edaralary; 

4) ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary – özleriniň garamagyndaky kärhanalar 
barada olaryň ygtyýarlarynyň çäklerinde. 
(2013-nji ýylyň 22-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda-Türkmenistanyň 
Mejlisiniň Maglumatlary, 2013ý.№2, 45-nji maddanyň II b.) 

 
405-nji madda. Ýörite ygtyýarly edilen edaranyň ygtyýarlary 
Ýörite ygtyýarly edilen edara öz ygtyýarlarynyň çäklerinde: 
 
2) şahsy we köpçülikleýin zähmet şertnamalaryna; zähmet depderçelerine; iş wagtyna 

we dynç alyş wagtyna; zähmete hak tölenilişine; kämillik ýaşyna ýetmedikleriň we aýallaryň 
zähmetine; zähmetiň goralyşyna we beýleki zähmet şertlerine degişli Türkmenistanyň 
kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň düzgünleriniň berjaý edilişine gözegçilik edýär; 
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406-njy madda. Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň berjaý edilişine gözegçilik 
barlagyny we gözegçilik etmekde kärdeşler arkalaşyklary edaralarynyň gatnaşmagy 

1. Kärdeşler arkalaşyklary guramalary iş berijiler we olaryň wekilleri tarapyndan 
Türkmenistanyň zähmet hakyndaky kanunçylygynyň berjaý edilişine gözegçilik barlagynyň 
we gözegçiligiň amala aşyrylmagyna gatnaşýarlar. 

2. Iş berijiler ýüze çykarylan düzgün bozmalary düzetmek hakyndaky talaplary alan 
gününden beýläk bir hepde möhletiň içinde şol talaba garalmagynyň netijeleri we görlen 
çäreler hakynda degişli kärdeşler arkalaşygy edarasyna habar bermäge borçludyrlar. 

3. Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmak 
üçin kärdeşler arkalaşyklary guramalary we olaryň birleşikleri kärdeşler arkalaşyklary 
guramalarynyň zähmet baradaky tehniki we hukuk gulluklaryny döredýärler, olara bolsa 
Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklary guramalarynyň Milli Merkezi tarapyndan 
tassyklanylýan düzgünnamalarda göz öňünde tutulan ygtyýarlar berilýär. 

4. Türkmenistanyň welaýatlarynda, etraplarynda we şäherlerinde hereket edýän kärdeşler 
arkalaşyklary guramalarynyň çäk birleşikleri kärdeşler arkalaşyklary guramalarynyň zähmet 
baradaky tehniki we hukuk gulluklaryny döredýärler, olar bolsa şu maddanyň üçünji böleginde 
göz öňünde tutulan düzgünler esasynda hereket edýärler. 

5. Kärdeşler arkalaşyklary guramalarynyň, zähmetkeşler köpçüligine wekilçilik edýän 
beýleki edaralaryň aşakdakylara haky bardyr: 

1) Türkmenistanyň zähmet hakyndaky kanunçylygynyň iş berijiler tarapyndan berjaý 
edilişine gözegçilik etmäge; 

2) zähmet şertleri we kärhanada işgärleriň howpsuzlygynyň üpjün edilişi barada garaşsyz 
seljerme geçirmäge; 

3) önümçilikde ýüze çykan betbagtçylykly hadysalary we hünär kesellerini derňemäge 
gatnaşmaga, şeýle hem olaryň özbaşdak derňewini geçirmäge; 

4) zähmet şertleriniň we zähmetiň goralyşynyň ýagdaýy hakynda, şeýle hem önümçilikdäki 
bellige alynmaga degişli bolan ähli betbagtçylykly hadysalar hakynda kärhanalaryň 
ýolbaşçylaryndan we beýleki wezipeli adamlaryndan maglumat almaga; 

5) işgärleriň ömri we saglygy üçin gös-göni howp dörän halatlarynda işleriň wagtlaýyn 
togtadylmagyny talap etmäge; 

6) Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň ýüze çykarylan bozulmalaryny düzetmek 
hakynda iş berijä hökmany garamaly bolan görkezmeleri bermäge; 

7) zähmeti goramagyň köpçülikleýin şertnamalarda (ylalaşyklarda) göz öňünde tutulan 
şertleriniň ýagdaýyny barlamaga; 

8) önümçilik desgalaryny we önümçilik serişdelerini synamak we ulanmaga kabul etmek 
baradaky toparlaryň işine garaşsyz bilermen hökmünde gatnaşmaga; 

9) zähmeti goramak baradaky kadalaşdyryjy namalary işläp taýýarlamak we olar boýunça 
ylalaşmak işine gatnaşmaga; 

10) zähmeti goramak baradaky kadalaşdyryjy talaplaryň bozulmagynda, önümçilikde bolan 
betbagtçylykly hadysalary ýaşyrmakda günäkär wezipeli adamlary jogapkärçilige çekmek 
hakyndaky talap bilen degişli edaralara ýüz tutmaga; 

11) Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň, köpçülikleýin şertnamalarda 
(ylalaşyklarda) bellenilen borçnamalaryň bozulmagy, şeýle hem zähmet şertleriniň üýtgemegi 
bilen baglanyşykly zähmet jedellerine garamaga gatnaşmaga. 

6. Kärdeşler arkalaşyklary guramalary, olaryň zähmet gulluklary ýokarda görkezilen 
ygtyýarlyklar amala aşyrylanda Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň berjaý edilişine 
gözegçilik barlagyny we gözegçilik edýän döwlet edaralary bilen arkalaşykly hereket edýärler. 
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   _______________________________________ 
 

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY 
 

Kärdeşler arkalaşyklary, olaryň hukuklary we 
işiniň kepillikleri hakynda 

 
2013-nji ýylyň 18-nji noýabrynda №337 (27208) “Нейтральный Туркменистан”gazetinde 

rus dilinde çap edildi.) 
1-nji madda. Türkmenistanda kärdeşler arkalaşyklary 

Türkmenistanda kärdeşler arkalaşyklary (mundan beýläk – kärdeşler arkalaşygy) – 
agzalarynyň zähmet we onuň bilen baglanyşykda beýleki durmuş-ykdysady hukuklaryna we 
bähbitlerine wekilçilik etmek hem-de olary goramak, zähmeti gorap saklamak we onuň şertlerini 
gowulandyrmak üçin hünär bähbitleriniň umumylygy esasynda raýatlar tarapyndan meýletin 
döredilýän özbaşdak jemgyýetçilik guramalarydyr.  

 
3-nji madda. Raýatlaryň kärdeşler arkalaşygyna 

birleşmäge bolan hukugy 
1. Türkmenistanyň raýatlarynyň meýletin başlangyçlarda kärdeşler arkalaşygyny 

döretmäge, bellenilen tertipde oňa agzalyga erkin girmäge ýa-da girmekden saklanmaga, 
kärdeşler arkalaşygynyň işine gatnaşmaga we onda agzalykdan päsgelçiliksiz çykmaga 
hukuklary bardyr. Kärdeşler arkalaşygy agzalarynyň deňhukuklylygy esasynda döredilýär. 
Kärdeşler arkalaşygynyň hünär ýörelgesi boýunça döredilmeginiň san taýdan çäklendirilmegine 
ýol berilmeýär.  

2. Raýatlaryň kärdeşler arkalaşygynda agza bolmagy ýa-da bolmazlygy olaryň 
Türkmenistanyň kanunçylygynda kepillendirilen hukuklarynyň we azatlyklarynyň 
çäklendirilmegine getirmeýär. Kärdeşler arkalaşygyna degişlidigi ýa-da degişli däldigi üçin 
raýatlara haýsydyr bir ýeňillikleriň we artykmaçlyklaryň berilmegi ýa-da bermekden ýüz 
dönderilmegi gadagan edilýär.  

3. Kärdeşler arkalaşygyny döretmäge päsgelçilik bermek, şonuň ýaly-da onuň kanuny işine 
garşy hereket etmek Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär. 

 
15-nji madda. Kärdeşler arkalaşygynyň hukuklary 

1. Kärdeşler arkalaşygynyň şulara hukuklary bardyr: 
1) eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan kärhanalar, edaralar, guramalar we hakyna tutma 

zähmeti ulanýan zähmet gatnaşyklarynyň beýleki subýektleri, şonuň ýaly-da bilim edaralary 
bilen gatnaşyklarda agzalaryna wekilçilik etmäge, olaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini 
goramaga;   

2) agzalarynyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak üçin kazyýete ýüz tutmaga, 
kazyýetde we beýleki döwlet edaralarynda agzalaryna zerur hukuk kömeginiň berilmegine 
ýardam etmäge;  

3) tehniki we hukuk gözegçiligi hem-de beýleki gulluklary döretmäge;  
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4) iş berijiler we olaryň wekilleri tarapyndan Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň 
berjaý edilişine gözegçiligiň amala aşyrylmagyna gatnaşmaga; 

5) hususy zähmet jedellerine seretmäge, köpçülikleýin zähmet jedelleriniň çözülmegine 
gatnaşmaga, ylalaşyklary, köpçülikleýin ylalaşyklary we şertnamalary baglaşmaga; 

6) agzalarynyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini kemsidýän kadalaşdyryjy hukuk 
namalarynyň ýatyrylmagy barada olary kabul eden döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralaryna 
ýüz tutmaga;    

7) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ýaşaýyş jaý, döwlet pensiýa 
ätiýaçlandyrmasy, ilaty durmuş taýdan goramak we ilaty iş bilen üpjün etmek hakynda 
Türkmeistanyň kanunçylygynyň hem-de şu Kanunyň berjaý edilişine jemgyýetçilik gözegçiligini 
amala aşyrmaga we ýüze çykarylan hukuk bozulmalaryň aradan aýrylmagyny talap etmäge;  

8) iş bilen üpjün etmegiň döwlet maksatnamalaryny işläp taýýarlamaga gatnaşmaga, 
kärhanalaryň üýtgedilip gurulmagy ýa-da ýatyrylmagy netijesinde işden boşadylýan kärdeşler 
arkalaşygynyň agzalaryny durmuş taýdan goramak boýunça çäreleri teklip etmäge;   

9)  köpçülikleýin gepleşikleri alyp barmaga; 
10) bilim we ylmy-barlag edaralaryny döretmäge, kärdeşler arkalaşygynyň işgärlerini we 

işjeňlerini taýýarlamagy, gaýtadan taýýarlamagy we olaryň hünärini ýokarlandyrmagy, kärdeşler 
arkalaşygynyň işgärlerini we agzalaryny okatmagy amala aşyrmaga; 

11) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde önümçilik we hojalyk işlerini alyp 
barmaga; 

12) iş berijilerden, olaryň birleşiklerinden, döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralaryndan, 
ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryndan durmuş-zähmet meseleleri boýunça maglumatlary 
almaga; 

13) ygtyýarly wekilleriniň üsti bilen kärhanalara, guramalara we edaralara baryp görmäge 
hem-de iş ýerlerini barlamaga; 

14) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ýygnaklary, ýygnanyşyklary, 
ýörişleri we beýleki çäreleri guramaga we geçirmäge; 

15) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda köpçülikleýin habar beriş serişdelerini 
döretmäge, neşirýat işini amala aşyrmaga, işini metbugatda we beýleki köpçülikleýin habar beriş 
serişdelerinde beýan etmäge; 

16) şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen göz öňünde 
tutulan tertipde we çäklerde döwlet   edaralarynyň kararlaryny işläp taýýarlamaga gatnaşmaga; 

17) kärdeşler arkalaşygynyň ýolbaşçy we gaýry edaralaryny, şeýle hem kärdeşler 
arkalaşygynyň çäk birleşmelerini, ilkinji we beýleki guramalaryny döretmäge; 

18) kazyýetde we beýleki döwlet edaralarynda, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynda we 
jemgyýetçilik birleşiklerinde öz hukuklaryna, agzalarynyň, zähmetkeşler köpçüliginiň 
tabşyryklaryna laýyklykda olaryň durmuş-ykdysady hukuklaryna we kanuny bähbitlerine 
wekilçilik etmäge hem-de goramaga; 

19) önümçilikde (işde) bolup geçýän betbagtçylykly hadysalary derňemäge we oňa 
gatnaşmaga; 

20) adamyň mynasyp ýaşaýşyny, onuň erkin we sazlaşykly ösüşini üpjün edýän şertleri 
döretmäge gönükdirilen döwlet durmuş maksatnamalaryny işläp taýýarlamaga gatnaşmaga; 

21) hünär  keselleri bilen baglanyşykly zähmeti goramagyň meselelerini düzgünleşdirýän 
kadalaşdyryjy hukuk namalaryny, zähmeti goramak meseleleri boýunça döwlet 
maksatnamalaryny işläp  taýýarlamaga gatnaşmaga; 

22) ygtyýarlyklarynyň çäklerinde jemgyýetçilik we döwlet durmuşyna degişli meseleler 
boýunça başlangyçlar bilen çykyş etmäge,  döwlet edaralaryna we ýerli öz-özüňi dolandyryş 
edaralaryna degişli teklipleri girizmäge; 

23) milli we daşary ýurt pullarynda Türkmenistanyň banklarynda Türkmenistanyň 
kanunçylygyna laýyklykda hasaplaşyk we beýleki hasaplary açmaga, bu hasaplar boýunça 
amallary amala aşyrmaga, işlerinde öz atlary görkezilen möhürleri, möhürçeleri we beýleki 
rekwizitleri peýdalanmaga; 
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24) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda daşary ýurt döwletleriniň kärdeşler 
arkalaşyklary we beýleki jemgyýetçilik birleşikleri bilen hyzmatdaşlyk etmäge, halkara 
gatnaşyklaryny saklamaga we halkara şertnamalaryny baglaşmaga; 

25) tertipnamasynda göz öňünde tutulan beýleki hukuklary amala aşyrmaga.  
2. Türkmenistanyň kanunçylygynda kärdeşler arkalaşygyna beýleki hukuklar hem göz 

öňünde tutulyp bilner.  
3. Kärdeşler arkalaşygynyň ygtyýarlyklaryny amala aşyrmagynyň tertibi şu Kanun we 

kärdeşler arkalaşygynyň tertipnamasy bilen kesgitlenýär.  
 
 

17-nji madda. Kärdeşler arkalaşygynyň iş berijiler, olaryň birleşikleri bilen 
gatnaşygy 

Kärdeşler arkalaşygynyň iş berijiler, olaryň birleşikleri bilen gatnaşyklary zähmet 
gatnaşyklarynyň talaplary, olaryň wekilleriniň durmuş hemşeriligi we özara gatnaşyklary, 
şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygy hem-de köpçülikleýin ylalaşyklar we şertnamalar 
esasynda guralýar. 

 
18-nji madda. Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň ygtyýarlyklary 
1. Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň ygtyýarlyklary şu Kanun, kärdeşler 

arkalaşygynyň tertipnamasy, kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy hakynda düzgünnama, 
zähmetkeşler köpçüliginiň çözgütleri, köpçülikleýin ylalaşyklar we şertnamalar, kärdeşler 
arkalaşygynyň iş berijiler ýa-da kärhananyň, guramanyň, edaranyň eýeleri bilen baglaşylýan 
ylalaşyklar bilen kesgitlenilýär. 

2. Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalary:   
1) zähmet öndürijiligini hem-de işiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmak, iş ýerleri bilen 

üpjün etmek, zähmetiň guralyşyny kämilleşdirmek, zähmeti goramak, işgärler üçin howpsuz we 
sagdyn şertleri döretmek boýunça dürli maksatnamalary we taslamalary amala aşyrmaga 
gatnaşýarlar; 

2) iş berijiler bilen her ýylky köpçülikleýin ylalaşyklaryň we şertnamalaryň, şeýle 
hem ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen zähmet 
çygrynda durmuş hemşeriligi barada pudaklaýyn (pudagara) baglaşylýan köpçülikleýin 
ylalaşyklaryň taýarlanmagyna we işgärleriň adyndan baglaşylmagyna gatnaşýarlar;  

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna, kärdeşler arkalaşygynyň tertipnamasyna we kärdeşler 
arkalaşygynyň ilkinji guramasy hakynda düzgünnama laýyklykda beýleki ygtyýarlyklary amala 
aşyrýarlar. 

 
25-nji madda. Kärdeşler arkalaşygynyň hukuklarynyň 
                      bozulmagy üçin jogapkärçilik 
 

1. Şu Kanuny bozandygy üçin wezipeli adamlar, iş berijiler Türkmenistanyň 
kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler. 

2. Kärdeşler arkalaşygynyň guramalary şu Kanuny bozýan, köpçülikleýin 
ylalaşyklarda we şertnamalarda göz öňünde tutulan  borçnamalary ýerine ýetirmeýän 
wezipeli adamlaryň düzgün-nyzam tertibinde jogapkärçilige çekilmegini talap etmäge 
haklydyrlar.  
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________________________________________ 
 

Durmuş-zähmet gatnaşyklary çygryndaky 
durmuş hemşeriligi hakynda 

 
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany 

(Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň 
çözgütleriniň ýygyndysy, 1992 ý., № 1, 2-nji madda) 

 
Durmuş-zähmet gatnaşyklary çygrynda durmuş hemşeriliginiň ulgamyny döretmek, bazar 

ykdysadyýetine geçiş şertlerde zähmet jedellerini çözmek maksady bilen 
karar edýärin: 

1. Türkmenistanyň Hökümeti bilen Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygynyň 
Federasiýasynyň geňeşi we telekeçileriň ygtyýarlandyrylan wekilleriniň arasynda 
durmuş-ykdysady meseleleri boýunça döwlet derejesinde her ýylda ylalaşyklary 
baglaşmak tejribesini girizmeli. Bu ylalaşyklarda ilatyň iş bilen meşgullygy babatyndaky 
jogapkärçiligini, raýatlaryň durmuş kepillikleriniň tapgyrlaýyn artdyrylmagyny, ilatyň 
has gowşak toparlarynyň durmuş goraglylygyny, ykdysadyýeti durnuklaşdyrylmagyna 
görä, zähmetkeşleriň girdejisiniň artdyrylmagynyň üpjün edilmegini, respublikanyň 
durmuş-ykdysady maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegini kesgitlemeli. 
Edil şunuň ýaly ylalaşyklar ýerine ýetiriş ýerli häkimýet edaralary bilen degişli kärdeşler 
arkalaşyklary edaralarynyň arasynda baglaşylýar. 
 

2. 1992-nji ýyldan başlap, döwlet dolandyryş edaralary bilen kärdeşler arkalaşygy we 
hususyýetçileriň (iş berijeriň) arasynda gurnama, zämetiň hakyny tölemek, durmuş 
kepillileri, karz we işgärleriň işden çykarylmagy, düzgün-nyzam, zähmet jedelleriniň 
öňüniň alynmagy, şeýle hem hususylaşdyrma geçirilende zähmetkeşleriň bähbitleriniň 
berjaý edilmegi babatynda durmuş –zähmet gatnaşyklaryny kadalaşdyrýan,  taraplaryň 
birek-birege bolan jogapkärçiligi göz öňüne tutulan üç taraplaýyn pudagara  zähmet 
(tarif) ylalaşyklarynyň baglaşylmagyny maksada laýyk diýip kabul etmeli. Ylalaşyklar 
zähmete hak tölemegiň ösüşi bilen bölek satuw nyrhlarynyň özgerdilmegi  hasaba alynan  
we çykarylýan önümiň göwrüminiň artdyrylmagynyň arasyndaky ykdysady taýdan 
esaslandyrylan gatnaşygyň berjaý edilmegine gönükdirilen bolamlydyr. Ylalaşyklar 
kanunçylykda kesgitlenen zähmet şertlerini ýaramazlaşdyrmaly däldir we durmuş 
kepilliklerini bozmaly däldir we oňa gapma-garşy bolmaly däldir. 
 

3. Her ýylda zähmet kanunçlylygyna laýyklykda, eýeçiligiň görnüşine garamazdan  
kärhanalarda, guramalarda we edaralarda köpçülikleýin şertnamalaryň baglaşylmagyny 
bellemeli. 
Kärhanalarda, guramalarda we edaralarda  baglaşylan köpçülikleýin şertnamalar 
pudaklaýyn zähmet (tarif) ylalaşygynyň şertleri bilen deňeşdirilende işgärleriň 
ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýan kadalary öz içine alyp bilmez. 
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4. Üç taraplaýyn ylalaşyklaryň Türkmenistanyň tutuş çäginde ulanylmagy hökmany bolan 

iň az durmuş we zähmet kepillikleriniň esasynda işlenip düzülmegini bellemeli. 
Üç taraplaýyn ylalaşyklaryň we kollektiw şertnamalaryň şertleri we tertibi 
Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan kesgitlenýär. 
 

5. Haçanda, ylalaşýan taraplar tarapyndan düşünişmezlikler çözülip bilinmese, üç 
taraplaýyn ylalaşyklaryň döwlet we pudak derejesinde seredilmegi we baglaşylmagy we 
bu ylalaşyklar hem-de köpçülikleýin şertnamalar boýunça düşünişmezlikleriň çözülmegi 
üçin, döwlet we pudaklaýyn toparyň döredilmegini zerur diýip ykrar etmeli. 
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