TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
"Migrasiýa hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna
goşmaçalar girizmek hakynda
I. 2012-nji ýylyň 31-nji martynda kabul edilen "Migrasiýa
hakynda " Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň
Maglumatlary, 2012 y., № 1, 41-nji madda; 2013 ý., № 2, 29-njy
madda) şu aşakdaky goşmaçalary girizmeli:
1. 1-nji madda şu mazmunly 91-njy bendi goşmaly:
"91) daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň
Türkmenistanda zähmet işini amala aşyrmagy – munuň özi
Türkmenistanda zähmet şertnamasy ýa-da işleri ýerine ýetirmek
(hyzmatlary etmek) boýunça raýat-hukuk häsiýetli şertnama esasynda
daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň amala aşyrýan işi;".
2. 6-njy maddanyň üçünji bölegine şu mazmunly ikinji tesimi
goşmaly:
"Türkmenistanda işlemäge rugsatnama almak boýunça talap şu
aşakdaky adamlar babatynda bildirilmeýär:
Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan berlen
şahsyýetini tassyklaýan resminamalary bolan raýatlygy bolmadyk
adamlar;
Türkmenistanyň
Daşary
işler
ministrligi
tarapyndan
akkreditirlenilen daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň,
konsullyk
edaralarynyň,
şeýle
hem
halkara
guramalaryň
wekilhanalarynyň işgärleri;
Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara şertnamalaryna
laýyklykda döredilen ylym, bilim we medeniýet edaralarynyň daşary
ýurtly işgärleri hem-de halkara ynsanperwer we haýyr-sahawat
guramalarynyň resmi wekilleri;
Türkmenistanyň
Daşary
işler
ministrligi
tarapyndan
akkreditirlenilen daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň
habarçylary (žurnalistleri);
Türkmenistanyň çäklerinde resmi taýdan bellige alnan dini

guramalaryň daşary ýurtly dini işgärleri;
mugallymçylyk, ylmy we medeni-aň-bilim işlerini amala aşyrmak,
şol sanda Türkmenistanyň bilim edaralarynda gysga ýa-da belli bir
möhletleýin okuw sapaklary we maslahatlary geçirmek üçin
Türkmenistanyň
ministrlikleriniň we
pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşyp çagyran
daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar;
maliýe, audit we beýleki barlaglary, gulluk gepleşiklerini
geçirmek, şertnamalary baglaşmak, bilermen hökmünde bir aýa çenli
möhlet bilen Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy
bolmadyk adamlar;
enjamlary gurnamak, abatlamak we tehniki hyzmatlary amala
aşyrmak üçin bir aýa çenli möhlet bilen Türkmenistana gelýän daşary
ýurt döwletleriniň ýuridik şahslarynyň işgärleri;
ýuridik şahslaryň (olaryň şahamçalarynyň we wekillikleriniň)
Türkmenistanyň
zähmet
kanunçylygyna
laýyklykda
zähmet
gatnaşyklarynda durmaýan esaslandyryjylar, paýdarlar, ýolbaşçylar we
daşary ýurt döwletleriniň ýuridik şahslarynyň dolandyryş düzümine
girýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar;
Türkmenistanyň bilim edaralarynda bilim almagyň gündizki
görnüşi boýunça okaýan we okuwdan boş wagtlarynda hem-de dynç
alyş döwründe şol edaralarda işleýän daşary ýurtly talyplar;
şertli iş kesilen daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar;
daşary ýurt döwletleriniň halkara gatnawlarynda ýolagçylary
gatnadýan we ýükleri daşaýan ulag serişdeleriniň ekipažlarynyň
düzümine girýän adamlar;
Türkmenistanda gaçybatalga berlen adamlar;
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bosgun diýlip ykrar
edilen adamlar;
bosgun statusynyň berilmegi hakyndaky towakganama bilen ýüz
tutan we bosgun statusynyň berilmegi hakyndaky towakganamanyň
hasaba alnandygy barada wagtlaýyn şahadatnama alan adamlar;
Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama alan adamlar;
Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda işe çekmegiň başga
tertibi kesgitlenilen daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar.".
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II. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.
Türkmenistanyň
Prezidenti

Gurbanguly
Berdimuhamedow

Aşgabat şäheri.
2013-nji ýylyň 9-njy noýabry.
№ 453-IV.

3

