TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
"Migrasiýa hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar
girizmek hakynda
I. 2012-nji ýylyň31-nji martynda kabul edilen «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň
Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý.,№ 1, 41-nji madda;
2013 ý., № 2, 29-njy madda, № 4, 83-nji madda; 2014ý., №2, 90-njy madda) şu
üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:
1. 1-nji maddada:
9¹-nji bentden soň şu mazmunly şu mazmunly täze 92-nji we 9³-nji bentleri
goşmaly:
“92) daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanda
bikanun zähmet işini amala aşyrmagy – munuň özi Türkmenistanyň
kanunçylygynda bellenilen tertipde berilýän Türkmenistanda işlemäge rugsatnamasy
bolmadyk, şonuň ýaly-da Türkmenistanda işlemäge rugsatnamada görkezilen
hünärinden başga hünär boýunça, zähmet işini amala aşyrmaga rugsat berlen
çäklerden başga çäklerde, şeýle hem bellenilen tertipde resmileşdirilmedik,
uzaldylmadyk Türkmenistanda işlemäge rugsatnamasy esasynda daşary ýurt
raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň amala aşyrýan işi;
9³) daşary ýurtly işgär – Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde
Türkmenistanda zähmet işini amala aşyrýan daşary ýurt raýaty;”;
11-nji bentden soň şu mazmunly täze 12-nji bendi goşmaly:
“12) akkreditasiýa şahadatnamasy – Türkmenistanyň çäginde halkara sport
çärelerine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan
daşary ýurt raýatyna we raýatlygy bolmadyk adama berilýän resminama;”;
12-nji, 13-nji, 14-nji, 15-nji, 16-njy bentleri degişlilikde 13-nji, 14-nji, 15-nji,
16-njy, 17-nji bentler diýip hasap etmeli.
2. 6-njy maddanyň dördünji böleginiň on sekizinji tesimini şu görnüşde beýan
etmeli:
“Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan ýa-da hemişelik ýaşamak maksady bilen
Türkmenistanda bolýan daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar;”.
3. 7-nji maddada:
üçünji bölekden soň şu mazmunly täze dördünji bölegi goşmaly:
“4. Halkara sport çäreleriniň geçirilýän döwründe akkreditasiýa
şahadatnamalary bar mahalynda daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar
hakyky daşary ýurt pasportlary ýa-da olaryň ornuny tutýan resminamalar esasynda
wizasyz Türkmenistana gelýärler we Türkmenistandan gidýärler”;
dördünji, bäşinji, altynjy, ýedinji bölekleri degişlilikde bäşinji, altynjy, ýedinji,
sekizinji bölekler diýip hasap etmeli.
4. 10-njy maddada:

üçünji bölegiň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji, 7-nji, 8-nji bentlerinde we dördünji
bölekde “ýazmaça” diýen sözden soň “ýa-da elektron görnüşinde” diýen sözleri
goşmaly;
üçünji bölegiň 6-njy, 9-njy we 11-nji bentlerinde degişlilikde “şahsy arzasy” we
“ýüztutmasy” diýen sözlerden öň “ýazmaça ýa-da elektron görnüşinde” diýen sözleri
goşmaly;
üçünji bölegiň 10-njy bendinde “şahsy arzasy” we “towakganamasy” diýen
sözlerden öň degişlilikde “ýazmaça ýa-da elektron görnüşinde” we “ýa-da elektron
görnüşinde” diýen sözleri goşmaly;
üçünji bölege şu mazmunly täze tesimi goşmaly:
“Daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanyň çägine
bialaç gelen (bialaç duran) halatlarynda Türkmenistana gelmek üçin wizanyň
resmileşdirilmegi ýa-da onuň Türkmenistanyň çäginde bolmaly möhletiniň
uzaldylmagy daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň towakganamasy
boýunça Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ýolbaşçylygynyň rugsady
esasynda migrasiýa gullygynyň edaralary tarapyndan şu aşakdaky ýagdaýlarda
amala aşyrylýar:
1) otlynyň, awtoulag serişdesiniň, gäminiň ýa-da uçaryň hereketini saklaýan
betbagtçylykly tebigy hadysalarda;
2) ätiýaçlyk şaýlarynyň zaýalanmagy ýa-da ulag hadysasy netijesinde zaýalanan
ulag serişdesiniň bejerilmeginiň zerurlygy ýüze çykanda;
3) lukmanyň çykaran netijesine laýyklykda hassanyň ýoluny dowam etmegi onuň
janyna we saglygyna howply diýip hasap edilmegi bilen oňa gaýragoýulmasyz
lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň zerurlygy ýüze çykanda;
4) ýolagçylaryň bir ulag serişdesinden beýleki ulag serişdesine geçirilmegi bilen
göz öňünde tutulmadyk saklanmalar ýüze çykanda.”.
5. 12-nji maddanyň birinji böleginde:
üçünji tesimiň ikinji sözlemini şu görnüşde beýan etmeli:
“Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, üç iş gününden köp
möhlet bilen Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar
ýaşaýan ýa-da bolýan ýerleri boýunça degişlilikde Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa
gullugynyň welaýatlardaky we welaýat hukukly şäherlerdäki müdirliklerinde,
etraplardaky we etrap hukukly şäherlerdäki bölümlerinde (mundan beýläk - migrasiýa
gullugynyň edaralary) hasaba durmalydyrlar.”;
soňky tesimini şu görnüşde beýan etmeli:
“Döwlet derejesinde Türkmenistanda geçirilýän halkara forumlaryna, sergiýarmarkalaryna, ylmy maslahatlara, festiwallara, şeýle hem sport ýaryşlaryna, bilim
bäsleşiklerine we beýleki çärelere gelen daşary ýurt raýatlary ýeňilleşdirilen tertipde
hasaba alnyp bilner. Hasaba almagyň ýeňilleşdirilen tertibi Türkmenistanyň Döwlet
migrasiýa gullugy tarapyndan kesgitlenilýär.”.
6. 13-nji maddada:
üçünji bölekden soň şu mazmunly täze dördünji bölegi goşmaly:

“4. Halkara sport çärelerine akkreditasiýa şahadatnamalary boýunça
Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar
Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edarasynda hasaba alynýar.
Halkara sport çärelerine gatnaşýanlara akkreditasiýa şahadatnamalaryny
resmileşdirmegiň we bermegiň tertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan
bellenilýär.”;
dördünji, bäşinji bölekleri degişlilikde bäşinji, altynjy bölekler diýip hasap
etmeli.
7. 14-nji maddanyň bäşinji böleginiň üçünji tesimini şu görnüşde beýan etmeli:
“Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar 16 ýaşy dolandan soň alty
aýyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralaryna
Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama almak üçin ýüz tutmalydyrlar.”.
8. 17-nji maddanyň birinji böleginiň 10-njy bendini şu görnüşde beýan etmeli:
“10) bir ýyldan köp wagtlap üznüksiz ýagdaýda Türkmenistanyň çäklerinden
daşarda ýaşan bolsa;”.
9. 22-nji madda şu mazmunly täze dördünji bölegi goşmaly:
“4. Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanda işe
çekilende we olara işlemäge rugsatnamalar resmileşdirilende Türkmenistanyň
raýatlarynyň boş iş orunlary eýelemäge artykmaç hukugy baradaky ýörelge, şeýle
hem iş berijide işleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň we daşary ýurt raýatlarynyň
sanynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen gatnaşygy berjaý edilmelidir.
Türkmenistanyň ileri tutulýan hünär toparlary bilen bagly, syýasy, ykdysady we
durmuş ýagdaýyny hasaba almak bilen, şeýle hem Türkmenistanda işe çekilýän
daşary ýurt işçi güýjüniň ulanylyşynyň netijeliligine baha bermek maksady bilen, iş
berijide işleýän daşary ýurt raýatlarynyň we Türkmenistanyň raýatlarynyň sanynyň
gatnaşygy zerurlyga görä Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen terttipde
üýtgedilip bilner. Şunda daşary ýurtly işgärleriň bellenilen gatnaşygyň möçberi
köpelen ýagdaýynda, daşary ýurt raýatlarynyň bellenilen gatnaşygynyň
doldurylmagy, belli bir hünär toparlaryna degişli daşary ýurtly işgärleriň çekilmeginiň
zerurlygy we ileri tutulýan ykdysady döwlet taslamalarynyň ähmiýeti, daşary ýurtly
işgärleriň bellenilen gatnaşygynyň möçberiniň azalan ýagdaýynda bolsa, içerki
zähmet bazaryndaky ýagdaýyň üýtgemegi göz öňünde tutulýar.
Iş beriji tarapyndan işe çekilýän daşary ýurt raýatlarynyň we Türkmenistanyň
raýatlarynyň sanynyň ýol berilýän gatnaşygy, onuň üýtgetmeleri, şeýle hem daşary
ýurtly işgärleriň sanynyň bellenilen gatnaşygyny üýtgetmegiň zerurlygyny
kesgitlemek boýunça teklipleri taýýarlamagyň tertibi Türkmenistanyň Prezidentiniň
namalary bilen kesgitlenilýär.”.
10. 24-nji maddanyň ikinji böleginde “wizasy” diýen sözden soň “ýa-da degişli
rugsatnamasy” diýen sözleri goşmaly.
11. 26-njy madda şu mazmunly täze üçünji bölegi goşmaly:
“3. Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýetmedik raýaty sport ýaryşlaryna, bilim
bäsleşiklerine, medeni-köpçülikleýin, aýdym-saz we beýleki çärelere gatnaşmak,

şeýle hem saglygyny bejertmek we okuw maksatlary bilen we beýleki ýagdaýlarda
kanuny wekiliniň ýa-da başga adamyň ýanynda bolmagynda, onuň kanuny
wekilleriniň biriniň kepillendiriş tertibinde tassyklanylan ynanç haty boýunça
Türkmenistandan gitmäge haklydyr.
Kanuny wekili bolmadyk mahalynda kämillik ýaşyna ýetmedik raýatyň
gitmegine hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan rugsat berlip bilner.”.
12. 28-nji maddada:
birinji bölegiň 4-nji bendini aýyrmaly;
üçünji bölegi şu görnüşde beýan etmeli:
“3. Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda göz öňünde tutulan halatlarda
Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin şu maddanyň birinji
böleginde görkezilen resminamalaryň ýerine beýleki resminamalar peýdalanylyp
bilner.”.
13. 29-njy maddanyň ýazgysyny şu görnüşde beýan etmeli:
“1. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana
gelmek üçin pasportyny mundan beýläk - pasport) Türkmenistanyň Döwlet
migrasiýa gullugy resmileşdirýär.
2. Türkmenistanyň raýatlary pasport almak üçin Türkmenistanyň Döwlet
migrasiýa gullugynyň edaralaryna ýüz tutýarlar.
3. Türkmenistanyň çäklerinden daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň
raýatlary pasport almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik
wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň üsti bilen Türkmenistanyň Döwlet
migrasiýa gullugyna ýüz tutýarlar. Görkezilen raýatlara pasportlar Türkmenistanyň
Döwlet migrasiýa gullugynyň merkezi edarasynda resmileşdirilýär hem-de
Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we
konsullyk edaralarynyň üsti bilen gowşurylýar. Olar Türkmenistanyň çäginde bolýan
döwründe pasporty resmileşdirmek üçin migrasiýa gullugynyň edaralaryna ýüz tutup
bilerler.
4. Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipdeTürkmenistanyň raýaty
bolup durýan her bir adama pasport resmileşdirilýär.
5. Pasportda bar bolan elektron maglumat göterijide onuň eýesiniň şahsy
maglumatlary, şol sanda biometriki şahsy maglumatlary saklanýar. Bu şahsy
maglumatlaryň sanawy Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen kesgitlenilýär.
6. Pasport resmileşdirmek üçin raýatyň ýazmaça ýa-da elektron görnüşinde şahsy
arzasy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde kabul edilýär. Raýatyň
pasportyny resmileşdirmek üçin resminamalarynyň kabul edilen güni diýlip onuň
elektron suratynyň we biometriki maglumatlarynyň alnan güni hasap edilýär.
Kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen adamlara
pasportlar olaryň ata-eneleriniň biriniň ýa-da beýleki kanuny wekiliniň ýazmaça ýa-da
elektron görnüşinde arzasy esasynda resmileşdirilýär. Kämillik ýaşyna ýetmedik we
kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen adamlaryň ýazmaça görnüşinde arzalary kabul
edilende we pasportlary berlende olaryň gatnaşmagy hökmanydyr.

Pasport on ýyla çenli möhlete, 16 ýaşa çenli kämillik ýaşyna ýetmedik adamlara
bolsa bäş ýyla çenli möhlete resmileşdirilýär.
Pasport eýesiniň hut özüne ýa-da onuň kanuny wekiline onuň şahsyýetine güwä
geçýän resminamalary görkezmegi boýunça gol çekdirilip gowşurylýar.
7. Pasportyň resmileşdirilmegi we berilmegi, şeýle hem onuň çalşyrylmagy üçin
döwlet pajy ýa-da konsullyk ýygymlary alynýar, olaryň möçberleri pasportlaryň
taýýarlanylmagy we resmileşdirilmegi üçin hakyky çykdajylar nazara alnyp
bellenilýär. Resmileşdirilen pasporty tehniki näsazlygyň, maglumatlarda
nätakyklygyň, raýatyň saglyk ýagdaýy sebäpli barmak yzlarynyň üýtgemegi zerarly
eýesine berip bolmadyk halatynda, oňa pasport täzeden resmileşdirilende gaýtadan
resminamalaryň tabşyrylmagy we döwlet pajynyň tölenmegi talap edilmeýär.
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda 16 ýaşa ýetmedik çagalar,
weteranlar, şeýle hem ähli topardaky maýyp adamlar döwlet pajyny tölemekden ýa-da
konsullyk ýygymlardan boşadylýar.
8. Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen ýa-da raýatlygy dikeldilen halatynda
pasportlar Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany esasynda resmileşdirilýär.
9. Pasport şu halatlarda çalşyrylýar:
1) hereket ediş möhleti tamamlananda;
2) şahsy maglumatlary üýtgände;
3) ýazgylarda nätakyklyk ýüze çykarylanda;
4) ulanmaga ýaramsyz bolanda;
5) wizalar we bellikler üçin göz öňünde tutulan sahypalar tamamlanda;
6) raýatyň saglyk ýagdaýy sebäpli ýa-da başga ýagdaýlara görä onuň barmak yzlary,
ýüz keşbi üýtgände.
Zerur bolan halatlarda pasportlar möhleti tamamlanmazyndan öň hem çalşylyp
bilner.
10. Pasport şu halatlarda ýatyrylýar:
1) pasport çalşyrylanda;
2) Türkmenistanyň raýatlygy bes edilende;
3) pasportyň eýesi aradan çykanda;
4) tehniki näsazlyk, maglumatlarda nätakyklyk, raýatyň saglyk ýagdaýy sebäpli
ýa-da başga ýagdaýlara görä barmak yzlarynyň, ýüz keşbiniň üýtgemegi bilen
pasporty raýata berip bolmadyk halatynda.
Raýatyň pasporty çalşyrylanda onuň sahypalary deşilip, birinji sahypasyna
“Ýatyryldy/Cancelled” möhürçesi basylyp, eýesine gaýtarylyp berilýär.
11. Pasporty resmileşdirmegiň we bermegiň tertibi, ondan peýdalanmagyň
kadalary, şeýle hem pasportyň nusgasy we teswiri Türkmenistanyň Prezidenti
tarapyndan tassyklanylýar.”.
II. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.
Türkmenistanyň
Prezidenti
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