Raýatlaryň birek-biregiňkä gitmegi hakynda Türkmenistanyň Hökümeti
bilen Gazagystan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky
YLALAŞYK
Mundan beýläk Taraplar diýlip atlandyrylýan Türkmenistanyň Hökümeti we
Gazagystan Respublikasynyň Hökümeti,
öz döwletleriniň raýatlarynyň birek-biregiňkä gitmeginiň tertibini
düzgünleşdirmäge çalyşmakdan ugur alyp,
şu aşakdakylar hakynda ylalaşdylar:
1-nji madda
Taraplar biriniň döwletiniň raýatlary şu Ylalaşyga 1-nji we 2-nji
Goşundylarda sanalyp geçilen hakyky resmi namalar boýunça we şu Ylalaşykda
göz öňünde tutulan şertlerde beýleki Tarapyň döwletiniň çäklerine gelip,
çäklerinden gidip, çäkleriniň üstünden geçip hem-de çäklerinde wagtlaýyn bolup
bilerler.
2-nji madda
1. Bir Tarapyň döwletiniň hakyky diplomatik ýa-da gulluk pasportlary bolan
raýatlary serhetden geçen pursadyndan başlap 30 gije-gündiziň dowamynda
wizalary resmileşdirmezden, beýleki
Tarapyň döwletiniň çäklerine gelip,
çäklerinden gidip, çäkleriniň üsti bilen geçip we çäklerinde bolup bilerler.
2. Eger Taraplaryň döwletleriniň şu maddanyň 1-nji bölüminde görkezilen
raýatlary beýleki Tarapyň döwletiniň çäklerinde 30 gije-gündizden köp wagtlap
bolmagy maksat edinse, onda wiza almak üçin olaryň raýaty bolan Tarapyň
döwletiniň diplomatik wekilçiligine ýa-da konsullyk edarasyna ýazmaça ýüz
tutmagy zerurdyr.
3-nji madda
1. Bir Tarapyň döwletiniň hakyky diplomatik ýa-da gulluk pasportlary bolan
we beýleki Tarapyň döwletiniň çäklerindäki öz diplomatik wekilçilikleriniň we
konsullyk edaralarynyň, resmi wekilçilikleriniň, şeýle hem halkara guramalarynyň
işgärleri bolup durýän raýatlary işleýän bütin döwründe wizasyz beýleki Tarapyň
döwletiniň çäklerine gelýärler, çäklerinden gidýärler we çäklerinde bolýarlar.
Görkezilen adamlary bolunýan döwletiň Daşary işler ministrligi resmi taýdan
degişli ýagdaýda bellemelidir.
2. Şu maddanyň 1-nji bölüminiň düzgünleri şol bölümde agzalan we
diplomatik, gulluk hem-de milli pasporty bolan adamlaryň maşgala agzalaryna
hem degişli edilýär.
4-nji madda
1.Türkmenistanyň Balkan welaýatynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň
raýatlary milli pasportlar boýunça şolarda ýazga alynmagy hakynda olaryň
Türkmenistanyň görkezilen welaýatynda ýaşaýan ýerini tassyklaýan ştamp bar
mahaly wizalary resmileşdirmezden 5 gije-gündizden köp bolmadyk möhlete

Gazagystan Respublikasynyň Atyrau we Mangistau oblastlarynyň çäklerine gelip,
çäklerinedn gidip hem-de çäklerinde wagtlaýyn bolup bilerler.
2. Gazagystan Respublikasynyň Atyrau we Mangistau oblastlarynda
hemişelik ýaşaýan Gazagystan Respublikasynyň raýatlary milli pasportlary
boýunça hem-de Gazagystan Respublikasynyň raýatynyň olaryň Gazagystan
Respublikasynyň görkezilen oblastlarynda ýaşaýan ýerini tassyklaýan
şahsyýetnamasy bar mahaly wizany resmileşdirmezden 5 gije-gündizden köp
bolmadyk möhlete Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň çäklerine gelip,
çäklerinden gidip we çäklerinde wagtlaýyn bolup bilerler.
3. Şu maddanyň 1-nji we 2-nji bölümlerinde görkezilen raýatlaryň wizasyz
bolýan 5 gije-gündizlik möhleti görkezilen adamlaryň bellenilen tertibe laýyklykda
içeri işler edaralaray tarapyndan niýetlenilen ýerinde hasaba alnan pursatyndan
başlap hasaplanylýar.
4. Taraplaryň döwletleriniň şu maddanyň 1-nji we 2-nji bölümlerinde
atlandyrylyp geçilen raýatlarynyň Taraplaryň döwletleriniň görkezilen çäklerinde 5
gije-gündizden köp möhlete bolmagyna hem Taraplaryň döwletleriniň ygtyýarly
edaralarynyň berýän wizalarynyň esasynda olaryň milli kanunlaryna laýyklykda
rugsat berilýär.
5-nji madda
Şular:
a) milli pasportlar boýunça we baş jarnamada (uçuş tabşyrygynda)ýazgy bar
mahaly raýat awiasiýasynyň howa gämileriniň ekipažlarynyň agzalary;
b) deňizçileriň pasportlary boýunça we gämi rolisinde ýazgylar ýa-da olardan
göçürmeler bar mahaly deňiz hem-de derýa gämileriniň ekipažlarynyň agzalary;
ç) milli pasportlar we her bir gatnaw üçin tassyklanylýan atly sanawlar, ýol
hatlary boýunça demir ýollaryň ýolagçy otlusy, refrižerator we lokomotiw
toparlarynyň işgärleri;
d) milli pasportlar boýunça we hökümetara feldýegerçilik aragatnaşygyň
işgäriniň şahsyýetnamasy bar mahaly hökümetara feldýegerçilik aragatnaşygyň
işgärleri üçin şu Ylalaşyga 1-nji we 2-nji Goşundylarda sanalyp geçilen resmi
namalar boýunça gelmegiň wizasyz tertibi saklanyp galýar.
6-njy madda
Taraplaryň biriniň döwletiniň raýatlary beýleki Tarapyň döwletiniň wizasyny
almak üçin kabul edýän döwletiň diplomatik wekilçiligine ýa-da konsullyk
edarasyna bellenilen tertipde resmileşdirilen we barylýan döwletiň degişli
edarasyndan ýa-da şahsy adamyndan alnan çakylygy görkezýärler, şu Ylalaşykda
görkezilen halatlar muňa girmeýär.
7-nji madda
1. Taraplaryň döwletleriniň ygtyýarly edilen edaralary kabul edýän döwletiň
çäklerinde hemişelik ýaşaýan ýakyn dogan-garyndaşlary bolan adamlara şol
dogan-garyndaşlaryndan gelen, şol döwletiň kanunlaryna laýyklykda

resmileşdirilen çakylyklary görkezmegi boýunça 1 ýyla çenli hakyky möhleti bolan
köp gezeklik wizalary berer.
2. Taraplaryň döwletleriniň ygtyýarly edilen edaralary Taraplaryň ygtyýarly
edaralarynyň beren tassyklaýjy resminalaryny görkezmegi boýunça agyr keselli
dogan-garyndaşynyň ýanyna barmak ýa-da onuň jaýlanmagyna gatnaşmak
maksady bilen gidýän adamlara (10 güne çenli bolmak möhleti bilen) arza berlen
pursatdan başlap 24 sagadyň dowamynda wizalary mugt bererler
8-nji madda
Wizalaryň berlendigi üçin konsullyk ýygymlarynyň möçberlerini Taraplar
özara şertlerde belleýär we diplomatik ýollar boýunça ylalaşýar.
9-njy madda
1. Wizalaryň berlendigi üçin konsullyk ýygymlary Taraplaryň biriniň
döwletiniň beýleki Tarapyň döwletiniň çäklerindäki okuw jaýlarynda okaýan
raýatlaryndan alynmaz.
2. Taraplar özara esasda Taraplaryň ulanylýan halkara şertnamalaryna
laýyklykda ylym, enjamlaýyş, bilim, medeniýet, sungat we sport babatda alyşçalyş tertibinde gidýän adamlara wizalaryň berlendigi üçin konsullyk
ýygymlarynyň ýeňillikli nyrhlaryny ulanarlar.
3. Taraplar özara esasda Taraplaryň döwletleriniň syýasatçylyk ugry boýunça
gezelençleri
amala
aşyrýan
raýatlaryna
wizalary
resmileşdirmegiň
ýönekeýleşdirilen tertibini ulanar.
Wizalary resmileşdirmegiň ýönekeýleşdirilen tertibiniň usulyny Taraplar
diplomarik ýollar bilen ylalaşarlar.
10-njy madda
1. Taraplaryň döwletleriniň raýatlary Taraplaryň döwletleriniň milli
kanunlaryna laýyklykda döwlet serhedinden geçilen mahaly zerur amallary berjaý
etmek bilen, halkara we ikitaraplaýyn gatnawlar üçin kesgitlenilen geçitleriň üsti
bilen Taraplaryň biriniň döwletiniň çäklerine gelip, çäklerinden gidip we çäkleriniň
üsti bilen geçip bilerler.
2. Taraplar döwlet serhediniň üstünden geçitleriň sanawlaryny diplomatik
ýollar boýunça alyşýarlar.
11-nji madda
Taraplaryň biriniň döwletiniň raýatlary bellenilen tertipde berilýän üstünden
geçiş wizalary esasynda beýleki Tarapyň döwletiniň çäkleriniň üstünden geçýärler,
şu Ylalaşykda görkezilen halatlar muňa girmeýär.
12-nji madda
1. Taraplaryň biriniň döwletiniň raýatlary beýleki Tarapyň döwletiniň
çäklerinde bolan mahaly bolunýan döwletiň kanunlaryny, şol sanda daşary ýurtly
raýatlar üçin bellenilen hasaba almagyň, bolmagyň we hereket etmegiň kadalaryny
berjaý ederler.

2. Şu Ylalaşyk Taraplaryň her biriniň beýleki Tarapyň döwletiniň
raýatlarynyň öz çäklerine gelmeginden boýun gaçyrmaga ýa-da bolmaly möhletini
çäklendirmäge bolan hukugyna täsir etmeýär.
13-nji madda
Eger munuň özi döwletiň milli howpsuzlygyny üpjün etmek, jemgyýetçilik
tertibini saklamak ýa-da ilatyň saglygyny goramak üçin zerur bolsa, şu Ylalaşygyň
güýjüni wagtlaýyn, dolulygyna ýa-da kem-käs duruzmaga Taraplaryň her biriniň
hukugy bardyr.
Taraplar şeýle çäreleriň kabul edilendigi hakynda we ýatyrylandygy barada
deslapdan, ýöne çözgüt kabul edilen pursatyndan başlap 72 sagatdan gijä galman
birek-birege diplomatik ýollar boýunça habar berer.
14-nji madda
Taraplar şu Ylalaşyga gol çekilen pursatyndan başlap 30 günüň dowamynda
şu Ylalaşyga 1-nji we 2-nji Goşundylarda görkezilen resmi namalaryň nusgalaryny
alşarlar.
Taraplaryň döwletleri täze resmi namalary güýje girizen halatda Taraplar olar
güýje girizilmezden azyndan 30 gün öň diplomatik ýollar boýunça şol resmi
namalaryň nusgalaryny alşarlar.
15-nji madda
Taraplaryň ylalaşmagy boýunça şu Ylalaşyga üýtgetmeler we goşmaçalar
girizilip bilner, şolar bolsa şu Ylalaşygyň aýrylmaz bölekleri bolup durýan aýratyn
teswirnamalar arkaly resmileşdirilýär.
16-njy madda
Taraplar zerurlyga görä şu Ylalaşygyň düzgünlerini ulanmak meseleleri
boýunça maglumatlary alşarlar we pikir alyşmalary geçirerler.
Şu Ylalaşygyň düzgünlerini ýerine ýetirmegiň ýa-da ulanmagyň barşynda
ýüze çykýan islendik çaprazlyklar ýa-da jedelli meseleler Taraplaryň pikir
alyşmalary we gepleşikleri arkaly çözüler.
17-nji madda
Şu Ylalaşyk çäklendirilmedik möhlete baglaşylýar. Ylalaşyk gol çekilen
pursatdan başlap wagtlaýyn ulanylýar we ony güýje girizmek üçin zerur içerki
döwlet amallaryny Taraplaryň ýerine ýetirmegi hakyndaky iň soňky ýazmaça
habarnamanyň alnan gününden başlap güýje girýär.
Şu Ylalaşygyň güýji Taraplaryň biriniň beýleki Tarapyň onuň güýjüni bes
etmek hakyndaky resmi ýazmaça habarnamasyny alan gününden başlap 90 gün
geçenden soň bes edilýär.
Aşgabat şäherinde 2001-nji ýylyň „_01_“ martynda her biri türkmen, gazak
we rus dillerinde iki asyl nusgada amal edildi, özi-de ähli tekstleriň birmeňzeş
güýji bardyr.

Şu Ylalaşygyň düzgünlerine düşündiriş bermekde çaprazlyklar ýüze çykan
halatda Taraplar rus dilindäki teksti ulanarlar.
Türkmenistanyň
Respublikasynyň
Hökümetiniň adyndan

Gazagystan
Hökümetiniň adyndan
Raýatlaryň birek-biregiňkä
gitmegi hakynda Türkmenistanyň
Hökümeti bilen Gazagystan
Respublikasynyň Hökümetiniň
arasyndaky Ylalaşyga
1-nji GOŞUNDY

Türkmenistanyň raýatlarynyň Gazagystan Respublikasynyň
çäklerine gelmegi, çäklerinden gitmegi we çäkleri
boýunça hereket etmegi üçin resmi namalaryň
SANAWY
1. Diplomatik pasport;
2. Gulluk pasporty;
3. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty;
4. Türkmenistanyň raýatlygy hakyndaky ýazgysy ýa-da belligi bolan ozalky
SSSR-iň nusgasyndaky umumyraýat daşary ýurt pasporty (2001-nji ýylyň 31-nji
dekabryna çenli);
5. Deňizçiniň pasporty (gämi rolisi ýa-da ondan göçürme bar mahaly);
6. Howa gämisiniň ekipažynyň agzasynyň uçuş şahadatnamasy (ekipažyň
düzüminde gidýän mahaly);
7. Hökümetara feldýegerçilik aragatnaşygynyň işgäriniň şahsyýetnamasy;
8. Türkmenistana gaýdyp gelmek üçin şahadatnama (diňe Türkmenistana
gaýdyp gelmek üçin).
Raýatlaryň birek-biregiňkä
gitmegi hakynda Gazagystan
Respublikasynyň Hökümeti bilen
Türkmenistanyň Hökümetiniň
arasyndaky Ylalaşyga
2-nji GOŞUNDY

Gazagystan Respublikasynyň raýatlarynyň Türkmenistanyň
çäklerine gelmegi, çäklerinden gitmegi we çäkleri
boýunça hereket etmegi üçin resmi namalaryň
SANAWY
1. Diplomatik pasport;
2. Gulluk pasporty;

3. Gazagystan Respublikasynyň raýatynyň pasporty we (4-nji maddanyň 1-nji
bölüminde aýdylyp geçilen halatlarda Gazagystan Respublikasynyň raýatynyň
şahsyýetnamasy);
4. Deňizçiniň pasporty (gämi rolisi ýa-da ondan göçürme bar mahaly);
5. Howa gämisiniň ekipažynyň agzasynyň uçuş şahadatnamasy (ekipažyň
düzüminde gidýän mahaly);
6. Hökümetara feldýegerçilik aragatnaşygynyň işgäriniň şahsyýetnamasy;
7. Gazagystan Respublikasyna gaýdyp gelmek üçin şahadatnama (diňe
Gazagystan Respublikasyna gaýdyp gelmek üçin).

