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Aragatnaşyk babatynda işi ygtyýarlylandyrmak hakynda
(Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň
çözgütleriniň ýygyndysy 2010-njy ýyl, № 8-9, 1025-nji madda)

«Işiň
aýry-aýry
görnüşlerini
ygtyýarlylandyrmak
hakyndaky»
Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda we «Türkmenistanda ygtyýarlylandyrmak
işini guramagyň meseleleri hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2009-njy
ýylyň 27-nji fewralynda çykaran 10281-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady
bilen, karar edýärin:
1. Aragatnaşyk babatynda işi ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnamany
tassyklamaly (goşulýar).
2.
«Aragatnaşyk
babatdaky
işi
ygtyýarlylandyrmak
hakyndaky
Düzgünnamany tassyklamak barada» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2000-nji
ýylyň 24-nji fewralynda çykaran 4585-nji kararyny (Türkmenistanyň Prezidentiniň
namalarynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgütleriniň 2000-nji ýyldaky 2nji ýygyndysynyň 134-nji maddasy) güýjüni ýitiren hasap etmeli.
3. Şu kararyň ýerine ýetirilişine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň
Orunbasarlary
N.Şagulyýew,
T.Japarow,
Türkmenistanyň
Aragatnaşyk ministri Ö.Jumagulyýew, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş
ministri B.Hojamämmedow hem-de Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik
edarasynyň başlygy G.Saparlyýew gözegçilik etmeli.
Türkmenistanyň
Prezidenti

Gurbanguly
Berdimuhamedow

3) aragatnaşyk işlerini, hyzmatlaryny sarp edijilere hili boýunça standartlara,
tehniki ölçeglere, güwänamalara we aragatnaşyk işlerini, hyzmatlaryny ýerine
ýetirmek barada baglaşylan şertnamalaryň (ylalaşyklaryň) şertlerine laýyklykda
hyzmat etmek;
4) işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň zähmeti goramak, tehniki
howpsuzlyk, önümçilik sanitariýasy kadalaryna laýyk gelmegi, ekologiýa,
arassaçylyk we keselleriň öňüni alyş, gigiýena, ýangyna garşy göreş ölçeglerini we
kadalaryny berjaý etmek;
5) işgär düzüminde işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň ýokary hilli we
howpsuz amala aşyrylmagyny üpjün edýän, degişli bilim derejesi, hünär derejesi
we taýýarlygy bolan aragatnaşyk ugrundan hünärmenleriň we tehniki işgärleriň
(esasy hünärler boýunça) bolmagy;
6) işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň düzüminde yglan edilen işleri,
hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin ýeterlik maddy-tehniki binýadyň bolmagy;
7) ygtyýarlylandyrylýan işiň amala aşyrylmagyny düzgünleşdirýän
kadalaşdyryjy-tehniki resmi namalaryň bolmagy;
8) ygtyýarnamalynyň işleri, hyzmatlary bilen sarp edijileriň öňünde öz
borçnamalary boýunça jogapkärçiligi;
9) barlaglar geçirilende Ygtyýarlylandyryjy we gözegçilik edýän edaralaryň
talaby boýunça ygtyýarnamany görkezmek hem-de çäk boýunça aýrybaşga
ýerleşýän her bir desgada ygtyýarnamaly tarapyndan tassyklanan ygtyýarnamanyň
nusgasyny görkezmek;
10) Ygtyýarlylandyryjy edara bellenen görnüş boýunça statistik hasabaty
bermek;
11) her çärýekde we (ýa-da) Ygtyýarlylandyryjy edaranyň ýazmaça talaby
boýunça tehniki serişdeleriň we aragatnaşyk enjamlarynyň işleýşi, işleriň amala
aşyrylýan şertleri, hyzmatlar, şol sanda hyzmatlaryň hereket edýän nyrhlary we
ýerine ýetirilýän işleriň möçberleri barada maglumat bermek;
12) ygtyýarnama alnandan alty aýdan soň, ygtyýarnamaly tarapyndan
Ygtyýarlylandyryjy edara «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy tarapyndan
berlen hyzmatlaryň hil taýdan laýyklyk güwänamasynyň nusgasyny bermek.
25. Ygtyýarnama talaplarynyň we şertleriniň şu aşakdaky bozulmalary
Ygtyýarlylandyryjy edara ygtyýarnamanyň hereketini togtatmak üçin esas bolup
durýar:
1) ygtyýarnamalynyň Ygtyýarlylandyryjy edaranyň ýüze çykarylan düzgün
bozulmalary aradan aýyrmaga borçly edýän çözgütlerini ýerine ýetirmezligi;
2) ygtyýarnamaly tarapyndan ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmek,
ygtyýarnamanyň nusgasyny (dublikatyny) almak üçin arzanyň bellenen 15
senenama gününiň dowamynda berilmezligi;
3) işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşi amala aşyrylanda ygtyýarnamalynyň
(onuň düzümindäki işgärleriň) Türkmenistanyň kanunçylygyna ters gelýän ýa-da
başarnyksyz hereketleri (şolaryň netijesinde olara zyýan (zelel) ýetirilen bolsa)
barada edara görnüşli we şahsy taraplaryň esaslandyrylan şikaýatlarynyň gelip
gowuşmagy;

