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Өзбекстан кәсиплик аўқамлары Федерациясының Қарақалпақстан кәсиплик 

аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси аппаратында  

ис жүргизиў Көрсетпеси ҳаққында 

 

 Бирлеспе Кеңеси аппаратында хүжжетлерди таярлаў ҳәм олар менен ислеўде 

Өзбекстан мәмлекетлик стандарты O'z DSt 1157:2008 « Шөлкемлестириў- бийликлери 

хүжетлери. Ҳүжжетлерди рәсмийлестириўге болған талаплар» ға әмел етилиўин, 

сондай ақ ҳүжжетлер менен ислеўде заманагөй хабар технологияларынан үнемли 

пайдаланыўды тәмийинлеў мақсетинде Өзбекстан кәсиплик аўқамлары 

Федерациясының Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси 

Кеңеси Президиумы  

 

Қ А Р А Р  Е Т Е Д И :  
 

1. Өзбекстан кәсиплик аўқамлары Федерациясының Қарақалпақстан кәсиплик 

аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси аппаратында ис жүргизиў Көрсетпеси 

қосымшаға муўапық тастыйықлансын.  

2. Бирлеспе Кеңеси аппаратының бөлимлерине Кеңес аппаратында ис- 

жүргизиўди усы Көрсетпеге қатаң әмелге еткен алда шөлкемлестириў тапсырылсын. 

3. Бирлеспе Кеңесине ағза шөлкемлерге: 

1-ай мүддетте: «Көрсетпе» тийкарында, өз жумысларының жөнелислери 

бойынша хызметкерлер арасында ўазыйпалар бөлстирилиўин есапқа алып, өз 

аппаратларында ис жүргизиў бойынша «Көрсетпе»лер тастыйқланыўын 

тәмийинлесин. 

4.Қарақалпақстан Республикасы кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси 

Кеңеси Президиумының 2014-жыл 7-ноябрдеги «Қарақалпақстан Республикасы 

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси аппаратында ис-жүргизииў 

бойынша Көрсетпеси хаққында»ғы 21-10 санлы қарары өз күшин жоғалтқан деп 

есаплансын.  

 5.Усы қарардың орынланыўын тәмийинлеў бирлеспеси Кеңеси баслығы 

У.А.Жалменовқа жүклетилсин. 

 

 

Баслық:    У.А.Жалменов 

 



Өзбекстан кәсиплик аўқамлары 

Федерациясының Карақалпақстан 

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери  

бирлеспеси Кеңесиниң 2016 –жыл 20-

майдағы 5-9 “С” санлы қарарына 

қосымша 

 

Өзбекстан кәсиплик аўқамлары Федерациясының 

 Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси 

аппаратында ис жүргизиў бойынша  

К Ө Р С Е Т П Е  

 

I. УЛЫЎМА ҚАҒЫЙДАЛАР. 

 

1.1. Усы көрсетпе Өзбекстан мәмлекетлик стандарты O'z DSt 1157:2008 

“Шөлкемлестириў-бийликлери ҳүжжетлери. Ҳүжжетлерди рәсмийлестириўге болған 

талаплар»ға муўапық ислеп шығылған болып, Өзбекстан кәсиплик аўқамлары 

Федерациясының Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси 

Кеңеси (келеси орынларда «бирлеспе Кеңеси» деп жүргизиледи) исши аппаратта 

(келеси орынларда «Кеңес аппараты» деп жүргизиледи) ҳүжжетлерди таярлаў ҳәм 

олар менен ислесиў тәртибин белгилеп береди ҳәмде барлық дәрежедеги кәсиплик 

аўқамлары шөлкемлеринде ис жүргизиўди шөлкемлестириў бойынша үлги норматив 

ҳүжжет есапланады. 

Оның мақсети Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикасы 

Президентиниң Пәрманы, қарары ҳәм бийликлери, Өзбекстан Республикасы Олий 

Мажлиси Палаталарының қарарлары, Министрлер Кабинетиниң қарар ҳәм 

бийликлери, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси қарарлары ҳәм 

бийликлери, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси қарарлары ҳәм 

бийликлери, Өзбекстан кәсиплик аўқамлары Федерациясы Кеңеси ҳәм Президиумы 

қарарлары, Өзбекстан кәсиплик аўқамлары Федерациясының Қарақалпақстан 

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси ҳәм Президиумы қарарларын 

орынлаў ҳәм орынланыўын қадағалаўдың бирден-бир системасын тәмийинлеў, 

сондай-ақ республика кәсиплик аўқамлары шөлкемлеринде ис жүргизиўди 

шөлкемлестириўге қойылатуғын талапларын белгилеўден ибарат. 

 1.2. Хызмет ҳүжжетлери бирлеспе Кеңесиниң мүлки болып есапланады ҳәм 

олар менен ислесиў нызам хүжжетлери менен тәртипке салынады. 

 1.3. Бирлеспе Кеңеси баслығы рухсатысыз: 

 -хызмет хүжжетлеринен көширме алыў ҳәм бирде бир шахсға бериў; 

 -усы ис жүргизиў ҳүжжетлерин басқа шөлкемлерге бериў, ҳүжжетлер менен 

өзге шахсларды таныстырыў; 

 -бирлеспе Кеңеси жумысына тийисли айрым материалларды ғалаба хабар 

қуралларында жәрия етиў қадаған етиледи.  



1.4. Кәсиплик аўқамлары органлары исши аппаратларында ис жүргизиў усы 

Көрсетпе тийкарында шөлкемлестириледи, ямаса структуралары, штат бирликлерин 

инабатқа алып , өзлериниң көрсетпелерин ислеп шығыўы мүмкин. 

1.5. Усы Көрсетпе қағыйдалары ҳәм талаплары «Қупыя» ҳәм «Хызметте 

пайдаланыў ушын» деген белги қойылған ҳужжетлерге, сондай-ақ, пуқаралардың 

мүрәжәәтлерине усыныс етилмейди. 

1.6. Бирлеспе Кеңеси аппаратында ис жүргизиў бойынша жуўапкершилик 

бирлеспе Кеңеси баслығы орынбасарының, бирлеспе Кеңеси аппараты бөлимлеринде 

ис жүргизиўди шөлкемлестириў ҳәм оның дурыс алып барылыўы бойынша 

жуўапкершилиги тийисли бөлимлер менгериўшилерине жүклетиледи. 

1.7. Бирлеспе Кеңесиниң шөлкемлестириў жумыслары бөлими бирлеспе 

Кеңеси аппаратында ис жүргизиў ҳәм хүжжетлер менен ислесиў, хүжжетлердиң 

сақланыўын ҳәмде оның аўҳалы бойынша улыўма қадағалаўды алып барады. 

Бирлеспе Кеңеси аппаратына жаңадан жумысқа келген жуўаплы 

хызметкерлерди бирлеспе Кеңесиниң Ис тәртиби (регламенти) ҳәм усы Көрсетпе 

менен таныстырыў хызметкер қабыл етилген бөлим менгериўшисине жүклетиледи. 

1.8. Бирлеспе Кеңеси аппаратына келип түскен Өзбекстан Республикасы 

Нызамлары, Өзбекстан Республикасы Президенти Пәрманлары, қарар ҳәм 

бийликлери, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Палаталарының қарарлары, 

Минстрлер Кабинетиниң қарар ҳәм бийликлери, Қарақалпақстан Республикасы 

Жоқарғы Кеңеси қарар ҳәм бийликлери, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер 

Кеңеси қарар ҳәм бийликлери ҳәм көрсетпелери Өзбекстан кәсиплик аўқамлары 

Федерациясы Кеңеси ҳәм Президиумы қарарлары көрсетпелери ҳәмде басқа 

ҳүжжетлер менен аппарат хызметкерлерин таныстырыў Кеңес баслығы ямаса 

орынбасардың тапсырмасына тийкар Кеңес шөлкемлестириў жумыслары бөлими 

тәрепинен әмелге асырылады. 

II.  БИРЛЕСПЕ КЕҢЕСИ ҲӘМ ПРЕЗИДИУМЫ МӘЖИЛИСЛЕРИ 

БАЯНЛАМАЛАРЫН (ПРОТОКОЛЛАРЫН) РӘСМИЙЛЕСТИРИЎ 

2.1. Бирлеспе Кеңес ҳәм Президиумы мәжилиси болып өткен күн усы мәжилис 

протоколының сәнеси есапланады. Кеңес ҳәм Президиумы мәжилиси 

баянламаларына тәртип номерин бериў Өзбекстан кәсиплик аўқамлары 

Федерациясының Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси 

конференциясынан келеси конференцияға шекем алып барылады, гезексиз 

конференциялар буған кирмейди. 

 Бирлеспе Кеңеси Президиумы мәжилис аралығындағы сораў жолы менен 

қабыл етилген қарарларға нәўбеттеги мәжилис баянламасының тәртип номери 

қойылып, «с» («с»-сораў) ҳәриби менен белгиленген ҳалда протоколға киргизиледи. 

2.2. Кеңес мәжилиси баянламасының биринши бетинде мәжилис өткерилген 

сәне, баянламаның тәртип номери ҳәм мәжилис өткерилген орны көрсетиледи. 

Кеңес қурамына сайланған ағзалардың улыўма саны, олардан қатнасқанлар, 

себепли ҳәм себепсиз жағдайларға көре қатнаспағанлар саны, басшылық етиўшиниң 



фамилиясы, аты, әкесиниң аты ҳәм лаўазымы, Кеңес мәжилиси исши президиумы 

қурамына сайланғанлардың фамилиясы, аты, әкесиниң аты ҳәм лаўазымы 

көрсетиледи. 

Президиум мәжилиси баянламасында болса, мәжилисте қатнасқан Президиум 

ағзаларының фамилиясы, аты, әкесиниң аты, мирәт етилгенлердиң фамилиясы, аты, 

әкесиниң аты ҳәм лаўазымлары, басшылық етиўшиниң фамилиясы, аты, әкесиниң аты 

көрсетиледи. 

Кейин күн тәртиби көрсетиледи, көрип шығылған мәселелер санап өтиледи. 

Мәселелердиң астына додалаўда қатнасқанлардың фамилиялары жазып қойылады. 

Егер қарар қабыл етилсе баянламада «Қарар жойбары қабыл етилди» деп 

жазылады. Егер жойбарға өзгерис киргизиў талап етилсе онда «Қарар жойбары 

тийкар ушын қабыл етилсин, билдирилген өзгерис ҳәм қосымшалар киргизилип, 

ақырына жеткизилсин», ямаса «Қарар жойбарын көрип шығыў муддети ….. ге шекем 

қалдырылсын», «Қабыл етилмесин», «Додалаў менен шекленсин» деп жазып 

қойылады. 

Кейин қатар басынан даўыс бериў көрсетиледи: «Жақлап», «Қарсы», даўыс 

берген, ямаса «Бийтәреп», Кеңес ямаса Президиум ағзаларының саны көрсетиледи. 

Егер ҳәмме жақлап даўыс берсе, «Бир аўыздан қабыл етилди» деп көрсетиледи. 

Егер жыйналыс стенография усылы менен жазып алынса, стенография тексти 

мәжилис баянламасына қосып қойылады. 

Кеңес мәжилислериниң баянламаларына материаллар күн тәртибинде 

белгиленгендей ҳәр бир мәселе бойынша избе-из киргизиледи: баянат, қосымша 

баянат текстлери ҳәмде мәселе додалаўында қатнасқан сөзге шыққанлар текстлери 

(сөзге шыққанлардың фамилиясы, аты, әкесиниң аты ҳәм лаўазымлары көрсетиледи), 

шығып сөйлеўшиниң соңғы сөзи (егер шығып сөйлеген болса) ҳәм қабыл етилген 

қарар. 

Баянатшының баянаты қосымша етилмеген ҳалда баянаттың қысқаша мазмуны 

тексте де көрсетилиўи мүмкин. 

Қарар баянламасы текстине киргизилмесе «Қарар қосымша етиледи» деп 

көрсетиледи. 

Егер қарарларда қосымша етилген болса, қосымша тийисли тәризде (келисим 

белгиси, сәне, имзалар қойылып) рәсмийлестириледи ҳәм мәжилис баянламасына 

тиркеледи. 

Кеңес Президиумының баянламаларына ҳәм материаллар күн тәртибинде 

белгиленген избе-изликте киргизилип, көрилген мәселелер бойынша қарарлар, оларға 

косымшаларға тиркелип қойылады. 

2.3. Қарарлардың атамалары қысқа, тийкарғы мазмунға муўапық келиўи «не 

ҳаққында» деген саўалға жуўап бериўи лазым. Мәселен, «.. ис-илажлары ҳаққында», 

«…. жуўмақлары ҳаққында », «….. барысы ҳаққында». 

2.4. Қарар тексти қағыйдаға көре, атап өтиў ҳәм қарар бөлимлеринен ибарат 

болады. 

Атап өтилген бөлимде усы қарарды қабыл етиўге ондағы зәрүрликтиң мақсети 

ямаса тийкары баян етиледи. Онда көрилип атырған мәселе бойынша әмелге 

асырылған унамлы жумыслар көрсетиледи, кемшиликлерге әшкара баҳа бериледи. 



Егер көрилген мәселелерди түсиндириў зәрүрлиги болмаса, ол жағдайда атап  

өтиў бөлими жазылмастан, қарар бөлиминен басланады. 

Қарар бөлими бәнт ҳәм бәнт асты бөлимлерине бөлинип, араб санлары менен 

белгиленеди. 

Егер бәнт тапсырма мазмунға ийе болса, оның мазмунына «кимге, қанша 

ўақытта, қандай ўазыйпа» сыяқлы дүзилисте болады. Орынлаўшылар сыпатында 

шөлкемлер ямаса лаўазымлы шахслар көрсетилиўи мүмкин. Егер бәнтте анық 

тапсырма болмаса, оны «тастыйықлансын», «мақуллансын», «мағлыўмат ушын қабыл 

етилсин» деген сөзлер менен тәрийплеў мүмкин. 

Алдын қабыл етилген қарарларды ямаса олардың айырым бәнтлерин бийкар 

етиў ямаса өзгертиў зәрүрлиги туўылғанда, қарардың (қарар бәнти) сәнеси, номери, 

аты көрсетиледи ҳәм «… өз күшин жоғалтқан деп есаплансын» деп жазылады. 

Қарардың ақырында оның орынланыўын қадағалаўшы лаўазымлы шахс ямаса 

Кеңес аппараты бөлимлери көрсетиледи. 

Усыныс ҳәм тапсырмалар бар материаллық, финанс ҳәм мийнет ресурсларын 

есапқа алып тийкарланған болыўы, әмелдеги нызамларға муўапық келиўи, жумыстың 

аўҳалына әдил баҳа берилиўи, сондай-ақ, мәселелерди шешиўдиң мақсет ҳәм ис-

илажлары толық көрсетилген, орынлаўшылар анық көрсетилген, орынлаў мүддети 

анық белгиленген болыўы керек. 

2.5. Кеңес, Президиум қарары басқа шөлкемлер менен биргеликте қабыл 

етилиўи мүмкин. 

Бундай ҳүжжеттиң бас бөлиминде қайсы шөлкемниң атынан ҳүжжет қабыл 

етилип атырған болса сол шөлкемниң аты толық көрсетиледи. Усы ҳүжжеттиң 

индекси оның дизимге алынған тәртип номери есапланады. Ҳүжжет проектин 

таярлаған шөлкем биринши болып номерди алыўы керек. 

  

III. БИЙЛИКЛЕРДИ ТАЯРЛАЎ 

 

3.1. Ҳәкимшилик-хожалық ҳәм кадрлар мәселелерин тезлик пенен шешиў 

ушын бирлеспе Кеңеси аппаратында бийликлер шығарылады. 

Бийлик жойбарын тийисли бөлимлер, ислер басқармасы, кадрлар мәселеси 

бойынша бийлик жойбарын болса шөлкемлестириў жумыслары бөлими таярлайды. 

Бийликлердиң баслық қол қойған нусқасы шөлкемлестириў бөлимине тапсырылады. 

Ҳәкимшилик-хожалық мәселелери бойынша бийликлер жойбары оны 

таярлаған бөлим менгериўшиси, юридикалық бөлими менгериўшиси, бийликте 

тиккелей тапсырма берилген жуўапкер шахс ҳәм баслық орынбасары келисим 

белгисин қояды. 

Кадрлар мәселесине тийисли (хызметкерлерди жумысқа қабыл етиў, олар 

менен мийнет шәртнамасын бийкар етиў, ўақтынша ҳәм турақлы басқа жумысқа 

өткериў ҳәм т.б.) бийлигине хызметкер жумысқа алынып атырған (ислеп атырған) 

бөлим менгериўшиси, юридикалық ҳәм қаржы бөлимлери менгериўшилери, олар 

жоқлығында ўазыйпасын орынлаўшы хызметкер ҳәмде бирлеспе Кеңеси баслығының 

орынбасары келисим белгисин қояды. Келисим визаларын жыйнаўды 

шөлкемлестириў жумсыслары бөлими әмелге асырады. 



Бөлим менгериўшилери болмаған ўақтында бийлик жойбарларына 

юристконсульт келисим визасын қойыўы мүмкин. 

3.2. Бийлик тексти зәрүр болғанда атап өтилиўши бөлим киргизилип, ол «…. 

мақсетлерде», «…мүнәсибети менен», «…есапқа алып» деген сөзлер менен 

басланады.  

Бийлик тексти бәнтлерге бөлингенде ҳәр бир бәнт орынлаўшының аты 

көрсетилип басланады, кейин әмелге асырылатуғын жумыслар көрсетиледи. Ақырғы 

бәнтте орынлаўды қадағалаў ўазыйпасы жүклетилген Кеңес аппараты бөлими, 

лаўазымлы шахс көрсетиледи, зәрүр болғанда мүддети де қойылады. 

Бийликке қол қойылған сәне бийлик сәнеси есапланады. 

3.3. Бийликлер ушын бир календар жылында тәртип номери белгиленеди. 

Ҳәкимшилик-хожалық мәселелери бойынша бийликлериниң тәртип номерине «ө» 

ҳәриби мәселен 11-ө), кадрлар мәселелерине тийисли бийликлериниң тәртип 

номерине «к» ҳәриби қосылады (мәселен 12-к). 

3.4. Баслық тәрепинен имзаланған ислеп шығарыў, ҳәкимшилик-хожалық 

мәселелери бойынша бийликлер шөлкемлестириў жумыслары бөлиминде сақланады 

ҳәм тийисли дәптерге дизимге алынады.  

 

VI. ҲҮЖЖЕТЛЕР МЕНЕН ИСЛЕСИЎ. 

 

 4.1. Ҳүжжетлердиң орынлаўға киргизилиўин шөлкемлестириў 

 4.1.1. Келген ҳүжжетлерди қабыл етиў ҳәм олар менен дәслепки ислесиў 

жумыслары Кеңес аппаратының ислер басқармасы тәрепинен әмелге асырылады. 

Ҳүжжет салынған конвертлер, буйыртпа конвертлер ашылады ҳәм 

ҳүжжетлердиң толықлығы, мәнзилге туўры алып келингенлиги тексерип көриледи. 

Ҳүжжетлердиң бүлинген жери ямаса қосымшалардың жоқлығы анықланса, сол 

ўақыттың өзинде жөнетиўшиге хабар етиледи.  

Келген ҳүжжетлердиң конвертлери жоқ етип тасланады. Жөнетиўшиниң 

мәнзили, ҳүжжет жиберилген ҳәм алынған сәнелерин тек ғана конверттеги 

көрсетилген мөрлерге қарап билиў мүмкин болса, ол сақлап қойылады.  

«Жеке өзине» деген белги қойылған конвертлер ашылмайды ҳәм олар ийесине 

тапсырылады. Бундай конвертлерге алынған ўақты жазып қойылады.  

4.1.2. «Қупия», «Хызметде пайдаланыў ушын» деген белги қойылған 

хүжжетлер шөлкемлестириў жумыслары бөлими менгериўшиси тәрепинен қабыл 

етиледи, эәрүрлиги болса бирлеспе Кеңеси баслығы тапсырмасы бойынша 

орынлаўшыға бериледи. 

4.1.3. Келген ҳүжжетлер, соннан шөлкемлерден қорғалған электрон почта Еxat 

ҳәм электрон почта арқалы келгенлери ҳәм көрип шығыў ушын басшыларға 

берилместен алдын Кеңес аппараты ислер басқармасында дизимге алынады  

(1-қосымша) ҳәм оларға штамп қойылады. Келген ҳужжетлерге тәртип номерин 

қойыў ҳәр календар жылында биринши номерден басланады ҳәм жыл даўамында 

алып барылады. 

Дизимге алынған ҳүжжетлер көрип шығыў ушын басшыларға усыныс етиледи 

ҳәм басшы тәрепинен көрип шығылғаннан соң резолюцияларды дизим 



карточкаларына өткизиў (2-қосымша) ҳәм орынлаўшыларға бериў ушын ислер 

басқармасына қайтарылады. 

Келген хүжжетти тез арада орынлаў зәрүрлиги пайда болған жағдайда баслық 

көрип шыққанға шекем, оның мазмуны менен орынлаўшы танысып шығыўына жол 

қойылады. 

Бирлеспе Кеңес аппаратында ҳүжжетлер бир мәрте дизимге алынады:  

-келген ҳүжжет - келген күни;  

-жөнетилетуғын ҳәм ишки ҳүжжетлер - қол қойылған яки тастыйықланған 

куни. 

Бирлеспе Кеңеси атына жиберилген, орынланыўы талап етилетуғын, бирлеспе 

Кеңеси аппаратында таярланған ҳәм пайдаланылатуғын ҳәмде басқа шөлкемлерге 

жиберилетуғын барлық ҳүжжетлер, сондай-ақ пуқаралардың мүрәжәәтлери дизимге 

алыныўы керек. 

Төмендегилер дизимге алынбайды : 

-мағлыўмат ушын көширмеси жиберилген хатлар; 

-хызмет сапары ҳәм мийнет дем алысына рухсат берилгенлиги ҳаққындағы 

хатлар;  

-телеграммалар; 

-жыйналыслар, кеңеслер, күн тәртиплери ҳаққындағы хабарлар; 

-кесте графиклери, талапнамалар;  

-оқыў жобалары, бағдарламалар (көширмелери); 

-реклама хабарлары, плакатлар, кеңес ҳәм конференция бағдарламалары ҳәм 

тағы басқалар; 

-қутлықлаў хатлары ҳәм мирәтнамалар ; 

-бухгалтериялық ҳүжжетлер; 

-баспа китаплары (китаплар, журналлар, бюллетенлер) ; 

-айлық, шереклик, ярым жыллық ҳәм жыллық есабатлар ; 

-статистик есабат формалары.  

4.1.4. Дизимге алынбайтуғын ҳүжжетлер тиккелей бөлимлерге бериледи. Бунда 

ҳәр бир ҳүжжетке биринши бетиниң төменги оң тәрептеги мүйешине келген ўақтын 

көрсетиўши штамп қойылады.  

Өзбекстан Республикасы Президенти аппараты, Өзбекстан Республикасы Олий 

Мажлис Палаталары, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетинен келген 

ҳүжжетлер, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинен келген ҳүжжетлер, 

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинен келген ҳүжжетлер, Өзбекстан 

кәсиплик аўқамлары Федерациясы Кеңесинен келген ҳүжжетлер, Өзбекстан кәсиплик 

аўқамлары Федерациясының Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери 

бирлеспесине тийисли, кешиктириўге болмайтуғын мәселелер бойынша басқа 

шөлкемлерден келген ҳүжжетлер ҳаққында бирлеспе Кеңеси баслығына мағлыўмат 

бериледи. 

Баслық орынбасары ямаса бирлеспе Кеңеси аппараты бөлимлери атына 

жиберилген хүжжетлер тиккелей хат ийесине тапсырылады. 

Хүжжетлер келген күни, жумыс күнинен басқа ўақытта (дем алыс күнлери) 

келген болса – оннан кейинги биринши жумыс күни көрип шығыўға таярланып, 

белгиленген орынға тапсырылыўы керек. 



Егер хүжжетти орынлаў ушын бир нешше хызметкерге тапсырылған болса, 

резолюцияда фамилиясы биринши көрсетилген хызметкер оның орынланыўы ушын 

жуўапкер есапланады. 

Хүжжетлер дизимнен өткизилмей турып қабыл етилиўине жол қойылмайды, 

бөлимлер тәрепинен ўәкиллиги ҳәм хызмет ўазыйпасы шеңберинде хабар, мағлыўмат 

ушын усы ҳәм басқада шөлкемлерден алынған хүжжетлер, соннан электрон почта 

арқалы, бундан тысқары. 

4.1.5. Жиберилетуғын ҳүжжетлерди таярлаў ҳәм жөнетиў ислер басқармасы 

әмелге асырады. 

Жөнетиў алдынан ҳүжжетлердиң дурыс рәсмийлестирилгенлиги, 

қосымшалардың барлығы, көширмелер саны ҳүжжетти алыўшылар ушын жетерли 

муғдарда екенлиги тексерип көриледи. Натуўры рәсмийлестирилген ҳүжжетлер 

дурыслаў ушын орынлаўшыға қайтарылады.  

Жөнетилип атырған хатларға реестр дүзиледи, оған жөнеткен хызметкер 

өзиниң фамилиясын ҳәм тарқатыў сәнесин қойып шығады. 

Тараўлық кәсиплик аўқамлары шөлкемлестириўшилери хатларды ислер 

басқармасынан журналға имза қойып алады. 

Жөнетиў ушын саат 16.00.ге – шекем ислер басқармасына түскен хүжжетлер 

усы күни исленеди ҳәм жөнетиледи. Жөнетиў ушын саат 16.00.-ден кейин 

тапсырылған хүжжетлер дизимге алынады ҳәм ертеңги күни жөнетиледи. 

Тез арада шешимин табыў керек болған мәселе ҳәм айрым хүжжетлер электрон 

формада (корпоратив ямаса электрон почта арқалы) жиберилиўи мүмкин. 

Хүжжетлерди электрон формада ямаса корпоратив тармақ ямаса электрон 

почта арқалы жөнетиў, сондай-ақ бирлеспе Кеңеси аппараты бөлимлери арасында 

ҳүжжетлерди бир-бирине өткизиў бирлеспе Кеңеси баслығы тәрепинен 

тастыйқланған бирлеспе Кеңеси аппаратында электрон ҳүжжет айланыў системасы 

ҳәм бирлеспе Кеңеси аппараты бөлимлери арасында электрон ҳүжжет алмасыў 

тәртиби» менен белгиленеди. 

4.1.6. Келип атырған, жөнетилип атырған ҳүжжетлерди дизимге алыў 

ҳаққындағы мағлыўматлар ислер басқармасы тәрепинен ҳәр айда ҳәм жыл жуўмағы 

бойынша жылында бир мәрте улыўмаластырылады. Пуқаралар мүрәжәәтиниң есабы 

бөлек түрде алып барылады. 

 

4.2. Жөнетилетуғын ҳүжжетлерди рәсмийлестириў ҳәм жибериў 

 

4.2.1. Жөнетилетуғын ҳүжжетлерди басшыларға имзаға бериўден алдын ҳәм 

жөнелтиў ўақтында орынлаўшы олардың туўры рәсмийлестирилгенлигин ҳәм 

төмендегилердиң барлығын тексерип көриў керек;  

-адресат; 

-келген хүжжеттиң номерине тийислилиги; 

-екинши нусқада зәрүр визаларының (расшифровка етилген) барлығы. 

Тексерип шығылған ҳәм имзаланған ҳүжжет ислер басқармасына 

тапсырылады, ол жерде оған жөнетиў шығыс номери қойылады ҳәм тийисли 

журналға белгилеп қойылады (1-қосымша), мәнзилге жөнетиледи электрон нусқасы 

орынлаўшы бөлимниң электрон мәнзилине жөнетиледи. 



4.2.2. Хүжжеттиң жөнетиў шығыс номери хүжжетке имза қойған басшының 

аты, фамилиясының бас ҳәриплери, номенклатура бойынша бөлим индекси (3-

қосымша) ҳәм тәртип номеринен ибарат болады. Мәселен: МД-01/651, бунда МД 

(М.Данияров) ҳүжжетти имзалаған басшының аты, фамилиясы, 01-шөлкемлестириў 

жумыслары бөлими индекси, 651-тәртип номери. Ҳүжжет жөнетилетуғын күни оған 

сәне қойылады. 

4.2.3. Бир неше мәнзиллерге жиберилетуғын хүжжетлерге жөнетиў 

тапсырмалары тиркеледи, оған хүжжетти таярлаған бөлим менгериўшиси имза қояды, 

қарарларға оннан тысқары шөлкемлестириў жумыслары бөлим менгериўшиси ямаса 

оның ўазыйпасын атқарып турған хызметкер имзалайды. 

4.2.4. Барлық жөнетилетуғын ҳүжжетлерге реестрлар дүзилген ҳалда 

жөнетиледи. Хатлар ҳәм бандеролларға – бир нусқада реестр (ол ислер 

басқармасында қалдырылады), посылка ҳәм телеграммаларға – үш нусқада (олардың 

екеўи телеграмманың түп нусқасы менен байланыс бөлимине тапсырылады) реестр 

дүзиледи. 

Бирлеспе Кеңеси аппараты ислер басқармасы почта арқалы жөнетилген 

хүжжетлердиң саны хаққында ҳәр айда қаржы бөлимине есабат береди. 

4.2.5. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси аппараты, 

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесине хатлар хат тийисли хызметкер 

арқалы берип жибериледи ҳәм олар алғанлығы ҳаққындағы журналға имза қойылып 

тапсырылады  

Усы мәнзиллерге хатлар ҳәм басқа ҳүжетлер, талап етилген жағдайларда, 

электрон формада қорғалған қәўипсиз электрон почта Exat ҳәм басқа электрон почта 

(nukus@kasaba.uz) арқалы жиберилиўи ҳәм мүмкин. 

 

4.3. Ҳужжетлерди дүзиў, рәсмийлестириў ҳәм көбейтириў 

 

4.3.1. Ҳүжжетлерди дүзиў ҳәм рәсмийлестириўде Өзбекстан мәмлекетлик 

стандарты Oz'DSt 1157:2008 «Шөлкемлестириў – бийлик ҳүжжетлери. Ҳүжжетлерди 

рәсмийлестириўге болған талаплар»ға ҳәм усы көрсетпеге әмел етилиўи зәрүр. 

4.3.2. Қарарлар жойбарлары, олардың қосымшалары ҳәм мағлыўматлар, түрли 

шөлкемлерге жазылған ҳүжжетлердиң орынланыўы ҳаққындағы мағлыўматнамалар 

ҳәм оларға қосымша қағазлары, хатлары ҳәм басқа түрдеги ҳүжжетлер тийисли 

бөлимлер тәрепинен, компьютерде, қатар аралығы бир интервалда жазып таярланады.  

Баспа усылы менен басыўға таярланған ҳүжжетлер тексттиң қатар арасы еки 

интервалда жазыўға рухсат етиледи. 

4.3.3. Қарарлар, бийликлер, басқа шөлкемлерге, мәкемелерге ямаса айырым 

пуқараларға жөнетиў ушын таярланып атырған текстли материалларды басыў ушын 

А-4 /210х 290 мм/, көп графалы кестели материаллар ушын А-3 /297 х 420 мм/ 

форматлы қағаздан пайдаланылады.  

4.3.4. Хатлар, қарарлар ҳәм бийликлер бланкаларында реквизитлар енине 

жайластырылып, баспа усылында таярланады. 

4.3.5. Бланк ямаса бланксиз рәсмийлестирилетуғын ҳүжжетлер 13 өлшемде 

(размер) «Times New Roman» шрифтинде басылып, ҳәр бир бетте төменде 

көрсетилген шетки шегаралар болыўы керек: 

mailto:nukus@kasaba.uz


-шептен-25 мм; 

-жоқары, оң ҳәм төменги тәрепи -15 мм. 

4.3.6. Ҳүжжетлер шөлкемлерге, олардың структурасындағы бөлимлерге ямаса 

лаўазымлы шахс атына жибериледи. Ҳүжжетлер шөлкемлер ямаса бөлимлер атына 

жиберилгенде, олардың аты бас тәрепте көрсетиледи.  

Мәселен: Өзбекстан кәсиплик аўқамлары  

Федерациясының Қарақалпақстан кәсиплик  

аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси 

шөлкемлестириў жумыслары бөлими 

 

 Ҳүжжет шөлкем баслығы атына жиберилгенде оның аты, мәнзили, лаўазымы 

аты қурамына киргизиледи.        

Мәселен : Қарақалпақстан Республикасы 

Министрлер Кеңеси баслығы  

Б.Я.Янгибаевқа 

Хүжжет шөлкем баслығы атына жиберилгенде шөлкемниң аты, мәнзили 

лаўазымы аты қурамына киргизиледи. 

Мәселен:  «Нур» МЧЖ директори 

      Р.Исмаиловга.  

Егер ҳүжжет бир нешше бир түрдеги шөлкемлерге жиберилетуғын болса, 

оларды улыўмаластырып көрсетиў керек болады.    

Мәселен: Тараўлық  жуўаплы   

     шөлкемлестириўшилерине 

Ҳүжжетте төртеўден артық мәнзил болмаўы керек, ислеп шығарыўдағы 

бахытсыз ҳәдийселерди арнаўлы тексериў актлери кирмейди. Екинши, үшинши, 

төртинши мәнзил алдынан «Нусқа» сөзи көрсетилмейди. 

Ҳүжжет төртеўден артық адресатқа жөнетилгенде тарқатыў реестри дүзиледи 

ҳәм ҳәр бир хүжжетде тек ғана бир мәнзил көрсетиледи. 

«Мәнзил» реквизит қурамына почта мәнзили киргизилиўи мүмкин. Почта 

мәнзилиниң қурамындағы бөлимлер почта байланысы хызметкерлери 

қағыйдаларында орнатылған избе-изликти көрсетеди. 

Шөлкемге жиберилетуғын хатта шөлкемниң аты, кейин почта мәнзили 

көрсетиледи.  

Мәселен: Қарақалпақстан Республикасы 

    Финанс министири А.Д.Женисбаевқа 

    Нөкис қ. А.Темур к. 122  

Хүжжет жеке шахсқа жөнетилетуғын болса алыўшының аты, фамилиясы, 

әкесиниң аты кейин почта мәнзили көрсетиледи.  

Мәселен: А.Л.Сарсенбаеваға  

    Т.Қайыпбергенов көшеси 5-уй  

    Нөкис қ., 230100 

4.3.7. Өз-ара келисим ҳәм визалар қойыў ҳүжжет жойбарын дәслепки көрип 

шығыў ҳәм баҳалаў усылы болып есапланады. 

Имзаға бериўден алдын өзара келисилетуғын хүжжетлерге төмендегилер виза 

қояды. 



-орынлаўшы; 

-орынлаўшы ислейтуғын бөлим менгериўшиси, баслықтың орынбасары; 

-хүжжетде тапсырма берилген шөлкем ҳәм мекемелердиң лаўазымлы 

шахслары. 

Виза ҳүжжет ақырғы бетиниң төменги шеп мүйешине, «имза» реквизитиниң 

төменине, шеп тәрепиниң басынан баслап қойылады. 

Басқа шөлкемлер менен биргеликте қабыл етилген хүжжетлерди рәсмийлестир-

иўде олардың барлық нусқаларына виза қойылады ҳәмде ҳүжжеттиң ақырғы бетиниң 

арқа тәрепинде виза қойған шахстың аты, фамилиясы, лаўазымы (буған шөлкем 

атамасыда киргизиледи). Визалар жетиден көп болғанда тийкарғы хүжжетке келисим 

мағлыўматнамасы қоса тигиледи. 

Егер ҳүжжетке пикир-қосымшалар болса, усыныс бир бөлек бетте ҳүжжетке 

қосымша етиледи ҳәм оны виза қойған адам имзалайды, ҳүжжет жойбарында болса, 

«қосымшаға қаралсын» деп жазып қойылады.  

Мәселен:  Додалаўлар қоса тигиледи 

Бас юрисконсульт (шахсий имза) А.А.Расулов,    Сәне 

Жөнетилетуғын ҳүжжетлердиң (хатлар, телеграммалар) ислер басқармасында 

қалатуғын нусқаларына бөлим менгериўшилери (олардың жоқлығында ўазыйпасын 

атқарыўшылар) виза қояды. 

4.3.8. Тастыйықланған ҳүжжет имзаланған, тастыйықланған ўақыттан баслап 

күшке ийе болады. Ҳүжжетлердиң айрым түрлери – режелер, қағыйдалар ҳәм 

көрсетпелерди күшге киритиў ўақты оларды тастыйықлаў ҳаққындағы қарарында 

көрсетилиўи мүмкин. Ҳүжжет ўәкил шахс тәрепинен ямаса шөлкем жәмәәтиниң 

қарары менен тастыйықланыўы мүмкин. 

Келисилиўи ҳәм тастыйықланыўы зәрүр болған хүжжетлер «КЕЛИСИЛДИ», 

«ТАСТЫЙЫҚЛАНДЫ», «ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН» деген грифлар менен рәсмийлес-

тириледи, олар бас ҳәрип пенен жазылады. 

Тастыйықлаў грифи «Тастыйықлайман» сөзинен, ҳүжжетти тастыйықлаўшы 

лаўазымлы шахстың лаўазымы, жеке имзасы ҳәм аты, фамилиясы ҳәмде тастыйықлаў 

сәнесинен ибарат болыўы керек.  

Мәселен:  «ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»  

Қарақалпақстан Республикасы 

Министрлер Кеңеси баслығы  

_______________Б.Я.Янгибаев  

       (имза)   12.03.2014 жыл 

Егер ҳүжжет қарар, бийлик, мәжилис протоколы менен тастыйықланса, 

тастыйықлаў грифи ҳүжжеттиң аты, оның сәнеси ҳәм тәртип номери ҳәмде 

«ТАСТЫЙЫҚЛАНҒАН» сөзинен ибарат болады.  

Мәселен : Қарақалпақстан Республикасы 

Кәсиплик аўқамлары шөлкемлери 

бирлеспеси Кеңеси Президиумының  

2014 жыл 14-марттағыдағы 7 санлы  

қарары менен  

 «ТАСТЫЙЫҚЛАНҒАН» 

Тастыйықлаў грифи ҳүжжеттиң жоқарғы бөлегиниң оң тәрепине қойылады. 



Келисиў грифи «КЕЛИСИЛГЕН» сөзи, ҳүжжет келисилген лаўазымлы 

шахстың лаўазымы (бунда шөлкем атыда киреди), жеке имзасы, аты, фамилиясы 

ҳәмде сәнеден ибарат болады. 

Мәселен:  «КЕЛИСИЛГЕН»  

Қарақалпақстан Республикасы 

Министрлер Кеңеси баслығы  

_______________Б.Я.Янгибаев  

         (имза)  12.03.2014 жыл 

Егер коллегиаллық орган ямаса хат арқалы келисилген болса, келисиў грифи 

төмендеги формада рәсмийлестириледи. 

 «КЕЛИСИЛГЕН»  

Кәсиплик аўқамы комитети мәжилиси  

протоколы  10-03-2014 жыл  

           ямаса  

«КЕЛИСИЛГЕН»  

Қарақалпақстан Республикасы 

      Финанс министрлигиниң  

      13.03.2014-жылдағы 12-2/214-санлы хаты                  

 

Келисиў грифлери бир неше болғанда, олар бир дәрежеде яки бириниң астына 

басқасы қойылады.  

     «КЕЛИСИЛГЕН»  

Қарақалпақстан Республикасы 

Каржы министри 

_______________С.А.Палуанов 

    (имза) 

12.03.2014 жыл 

    «КЕЛИСИЛГЕН»  

Қарақалпақстан Республикасы 

Министрлер Кеңеси баслығы   

орынбасары  

_______________З.А.Ибрагимова 

    (имза) 

    12.03.2014 жыл 

  

Ҳүжжетти келисиў лаўазымлы шахс пенен емес, коллегиал орган қарары менен 

рәсмийлестирилген жағдайда «Келисилген» грифи « Тастыйықланған» грифи менен 

бир дәрежеде қойылады. 

 

     «КЕЛИСИЛГЕН»  

Қарақалпақстан Республикасы 

Адиллик министри  

_______________А.М. Курбанова  

    (имза) 

    18.03.2014 жыл 

 «ТАСТЫЙЫҚЛАНҒАН»  

Өзбекстан кәсиплик аўқамлары  

Федерациясының Қарақалпақстан  

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери  

бирлеспеси Кеңеси Президиумы қарары 

14.03.2014- жыл №16-1  

   

 4.3.9. «Имза», «Тастыйықлаў грифи» ҳәм «Келисиў грифи» реквизитлерде 

ҳүжжетке имза қойған, тастыйықлаған ямаса келискен шахстың қол қойған күндеги 

лаўазымы, аты, фамилиясы көрсетилиўи керек. 

4.3.10. Пул қаржылары ҳәм материаллық байлықлардың сарыпланыў 

дәлиллерин атап өтиўши, лаўазымлы шахслар ҳуқықларын тастыйықлаўшы ҳуқықый 



ҳүжжетлерде, сондай-ақ арнаўлы көзде тутылған ҳүжжетлерде қойылған жуўапкер 

шахстың имзасы бирлеспе Кеңесиниң мөри менен тастыйықланыўы керек. 

Мөр имзалаған лаўазымлы шахс лаўазымы атының бир бөлегин ийелейтуғын 

тәризде түсирилиўи керек. 

4.3.11. Ҳүжжетке имза қойылған, тастыйықланған, келисилген сәнелер, сондай-

ақ, тексттеги сәнелер номерлер менен рәсмийлестириледи. Сәне элементлери араб 

санлары ҳәм төмендеги тәртипте келтириледи: күн, ай, жыл. Мәселен: 29.03.2014 жыл 

ямаса  

29- март, 2014-жыл. 

Хүжжетлерде сәнелерди рәсмийлестириўдиң қысқа формасы -29.03.2014 ж. 

хатларды дизимнен өткериў ушын, толық формасы - 2014-жыл, 29-март – бирлеспе 

Конференциясы, Кеңеси, Президиум мәжлислери протоколлары, қаржы бөлиминиң 

хүжжетлери , сондай-ақ, ҳүжжет текстин жазыў ушын қолланылады. 

Бийликлер берилетуғын, сондай-ақ, тастыйықланған, келисилип атырған, виза 

қойылып атырған ҳүжжетлерге сәнесин, имзасын қойған шахс қояды, хатларға сәне 

жөнетиў ушын дизимнен өткизилген күни қойылады. 

 4.3.12. Ҳүжжет мазмунының қысқаша мәниси оның атамасында бериледи. 

Атама илажы барынша қысқа ҳәм анық болыўы, текст мәнисин анық жеткизип 

бериўи керек. Мәселен: бийлик (не ҳаққында), «Материаллық жәрдем бериў 

ҳаққында», «Баянлама» (нениң), Өзбекстан кәиплик аўқамлары Федерациясының 

Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси Президиум 

мәжлиси Баянламасы. 

«А-5 (148-219) өлшемли бланкалар ҳәм телеграммалардағы басылған 

ҳүжжетлердиң текстке атамасы қойылмаса да болады. 

4.3.13. Ҳүжжет текстинде көрсетилген қосымшаға ийе болса, қосымшаның 

барлығы ҳаққындағы атап өтиў төмендегише рәсмийлестириледи:  

Қосымша: 10 бетте 3 нусқада. 

Егер ҳүжжетке қосымшасы болған басқа ҳүжжет тиркелген болса, қосымшаның 

барлығы ҳаққында атап өтиў төмендегише рәсмийлестириледи. 

Қосымша: Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2014-жыл  

04-марттағы 24-бийлиги ҳәм оған қосымша, жәми 5 бет. 

Егер қосымша ҳүжжетте көрсетилген мәнзиллердиң ҳәммесине жиберилмесе, 

қосымшаның барлығы төмендегише рәсмийлестириледи.  

Қосымша: 10 бетте 2 нусқада,  

Егер ҳүжжетке қосымшасы болған басқа хүжжет тиркелген болса қосымшаның 

барлығы ҳаққындағы қосымша төмендегише рәсмийлестириледи. 

Қосымша: Ўзбошархивтың 2011-жыл 12-марттағы 21-3-821-санлы хаты ҳәм 

оған қосымша, жәми 7 бет. 

Тексте айтып өтилмеген қосымша ҳүжжет қурамында пайда болған 

жағдайларда, қосымшаның аты, бетлери ҳәм нусқалары муғдары көрсетиледи. Бир 

неше қосымша пайда болған жағдайларда оларға тәртип номерлери қойылады. 

Мәселен:  

Қосымша: 1. «Мүлкти басқарыў хаққында»ғы Нызам, 10 бетте , 2 нусқада.  

     2. Электрон ҳүжжетлер менен ислесиў тәртиби, 4 бетте, 2 нусқада. 



Егер ҳүжжетге өзи ҳәм қосымшаға ийе болған басқа ҳүжжет қосымша етилген 

болса, қосымшаның барлығы ҳаққындағы мазмун төмендегише рәсмийлестириледи. 

Қосымша: Ўзбошархивтиң 2011-жыл 12-мартдағы 21-3-821-санлы хаты ҳәм 

оған қосымша, 7 бет. 

Егер қосымша ҳүжжетде көрсетилген мәнзиллердиң ҳәммесине жиберилмесе, 

қосымшаның барлығы төмендегише рәсмийлестириледи. 

Қосымша: 6 бет, 2 нусқада, биринши мәнзилге.  

Егер қосымшалар китапша етип тигилген болса, бетлер саны көрсетилмеслиги 

мүмкин. 

Бийлик ҳүжжетине (қарар, бийлик, қағыйда, көрсетпе) қосымшаның биринши 

бетинде жоқары бөлегиниң оң мүйешинде «__-қосымша» жазылады ҳәм бийлик 

ҳүжжетлериниң аты, сәнеси ҳәм дизимнен өткизиў тәртип номери қойылады.  

 

Мәселен:  ҚРКАШБК Президиумының 

2014-жыл 19 апрелдеги 

   15-3-санла қарарына 2-қосымша. 

4.3.14. «Имза» реквизиты қурамына ҳүжжетке имза қойған шахс лаўазымы 

шахсий имзасы, аты, фамилиясы. 

Мәселен: Қарақалпақстан Республикасы 

Министрлер Кеңеси баслығы 

шахсий имзасы  Б.Я.Янгибаев  

      Ямаса,  

Баслық:    Б.Я.Янгибаев 

Хүжжетлерди «орнына» деген сөз бенен, сондай-ақ лаўазымы атамасы алдына 

сызықша қойылған жағдайда имзалаў мүмкин емес. 

Ҳүжжетке бир неше шахс имза шеккенде, олардың имзалары лаўазымына 

қарап үстпе-үст қойылады., 

Мәселен:  

  Баслық:         Т.Нарбаева 

  қаржы бөлими меңгериўшиси:   Ж.Хамзаев   

 

Ҳүжжетке лаўазымлары тең болған бир неше шахс имза шеккенде, олардың 

имзалары бир дәрежеде қойылады.  

Мәселен:   

Қарақалпақстан Республикасы 

Адиллик министри  

( имза)   Ж.Садыков        

Қарақалпақстан Республикасы 

Қаржы министри  

 (имза)   А.Жумабаев 

Бирлеспе Кеңеси бланкисинде жазылған ҳүжжетлер (қарарлар, хатлар) ға тек 

ғана бирлеспе Кеңеси баслығы, орынбасары имзалайды. 

Кеңес аппараты бөлимлери менгериўшилери түсиндириў, мәсләҳәт мазмундағы 

хатларға болса бланкаларда бөлимлерди көрсетип бөлим меңгериўшилери қол 

қойыўлары мумкин. Усы бланклардан бирлеспе Кеңеси аппарты бөлимлери арасында 

өз-ара ҳүжжет алмасыў ушын пайдаланыўы мүмкин. 



4.3.15. Ҳүжжеттиң орынланыўы бойынша көрсетпе резолюция формасында 

көрсетилип, оған орынлаўшының фамилиясы, тапсырма мазмуны ҳәм орынлаў 

мүддети киреди. Резолюцияға имза ҳәм сәне қойылыўы керек.  

Мәселен :   М.Данияровқа 

  Усы ҳужжетти әмелге асырыў   

  бойынша ис иләжлар режесиң  

  2014-жылдың 12-апрелине  

  таярлаўыңызды сорайман. 

  У.Жалменов (имза)  

   26.03.2014-жыл. 

   4.4. Ҳүжжетлерден нусқа көшириў, көбейттириў.  

4.4.1. Ҳүжжетлерден нусқа көшириў ҳәм оларды көбейттириў буйыртпа 

бойынша, ислер басқармасы тәрепинен әмелге асырылады. Буйыртпаға бөлим 

менгериўшиси ямаса оның ўазыйпасын атқарыўшы хызметкер ҳәм ислер 

басқарыўшысы қол қояды. Ислер басқармасы материалларын көбейтириў ушын 

бөлим менгериўшиси яки оның уазыйпасын орынлаўшы хызметкер имзасы менен 

қабыл етиледи. 

 Бирлеспениң Конференциясы, Кеңеси, Президиумының қарарларын 

көбейттириў ушын буйыртпалар шөлкемлестириў жумыслары бөлими тәрепинен 

басқа барлық ҳүжжетлерди көбейтириў ушын буйыртпалар ҳүжжетти таярлаған 

тийисли бөлимлер тәрепинен рәсмийлестириледи. 

4.4.2. Көбейттириў буйыртпалары есап-китап журналында дизимге алынады.  

   4.4.3. Ҳүжжеттиң туп нусқасы ҳәм басқа нусқалар Кеңес аппараты бөлимлерине 

буйыртпа бланкасына имза қойылып қайтарылады. 

 

V. ТЕЛЕГРАММА ҲӘМ ТЕЛЕФОНАГРАММАЛАРДЫ  

ТАЯРЛАЎ ҲӘМ ЖӨНЕЛТИЎ. 

 

5.1. Мәселени тезлик пенен шешиў зәрүрлиги туўылғанда баслық ямаса оның 

орынбасары рухсаты менен телеграмма таярланады. 

5.2. Телеграмма еки интервалда, қағаздың бир тәрепине сөзлерди көширместен, 

абзацсыз, бас ҳәриплер менен үш нусқада, телефонограмма еки нусқада басылады. 

Телеграмманың бир нусқасы жөнетиледи, бир нусқасы ислер басқармасында қалады, 

үшиншиси бөлимде сақланады. 

5.3. Телеграмма тексти анық, қысқа, түсиникли болыўы, лекин мазмуны 

бузылмаўы керек. Текст алдында жиберилетуғын орны көрсетиледи.  

5.4. Телеграмма текстинен кейин, қатар басынан телеграммаға қол қойған 

шахстың аты, фамилиясы басылады. Текст ҳәм имзадан кейин сызық тартылып, оның 

астында жөнетиўшиниң мәнзили, телеграммаға имза шеккен шахстың лаўазымы ҳәм 

фамилиясы көрсетиледи. 

Надурыс мәнис бериўден сақланыў мақсетинде санлар сөз бенен жазылады. 

Телеграмма тексти кейнинде дизимге алынған номер қойылады. Усы номерден алдын 

«номер» сөздиң орнын басатуғын НР ҳәриплери жазылады. 



5.5. Телеграммаға бөлим меңгериўшиси, баслықтың орынбасары виза қояды. 

Кеңес баслығы ямаса оның ўазыйпасын атқарыўшы шахс имза қояды ҳәм имза мөр 

менен тастыйықланады. 

5.6. Текстлер бир түрде болған бир неше мәнзиллерге жөнетилетуғын 

телеграммалар жиберилетуғын мәнзил қанша болса, сонша нусқа таярланады. Бул 

жағдайда телеграмманың бир нусқасына имза шегилип, онда жиберилетуғын 

мәнзиллер дизими көрсетиледи, қалғанлары Кеңестиң ислер басқармасында 

тастыйықланады. 

 Телеграмма текстлеринде дүзетиўлерге жол қойылмайды.  

 Үлги:  

Телеграмма______________________________________  

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТАРАЎЛЫҚ ЖУЎАПЛЫ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎШИЛЕРИ  

ЕКИ МЫҢ ОН АЛТЫНШИ ЖЫЛ ОН ЖЕТИНШИ ИЮЛДА БОЛЫП ӨТЕТУҒЫН 

БИРЛЕСПЕ КЕҢЕСИНИҢ ПРЕЗИДИУМ МӘЖЛИСИНЕ ЖЕТИП КЕЛИЎИҢИЗДИ 

СОРАЙМАН. 

     

ЖАЛМЕНОВ 

_______________________________________________________________________ 

 Нөкис каласы, А.Темур көшеси, 120 уй ( номер, сәне) 

 Өзбекстан кәсиплик аўқамлары Федерациясының Қарақалпақстан кәсиплик 

аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси баслығы У.Жалменов   

   5.7. Телефонограммалар Кеңес баслығы ҳәм оның орынбасары қабыллаў-

ханаларында қабыл етиледи. 

 Кеңес аппаратынан телефонограммаларын жөнелтиў, оларды таярлаған бөлим 

хызметкерлери тәрепинен әмелге асырылады. Телефонограммаларға кеңес баслығы 

ямаса баслық орынбасары имза қояды. 

 Телефонограммада мәнзил, номер, сәне, сондай-ақ, телефонограмма 

берилетуғын телефон номери көрсетиледи. 

 Телефонограмма қабыл етилген, берилген ўақыт (саат, минут), оны жөнелткен 

ҳәм қабыл еткен хызметкердиң лаўазымы ҳәм фамилиясы анық көрсетилиўи керек. 

 

VI. БИРЛЕСПЕ КЕҢЕСИ АППАРАТЫНДА ҲҮЖЖЕТЛЕР 

ОРЫНЛАНЫЎЫНЫҢ ҚАДАҒАЛАЎЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ 

 

6.1. Бирлеспе Кеңеси аппаратында дизимге алыныўы, қадағалаўға алыныўы 

зәрүр болған, сондай-ақ, бирлеспе Кеңеси басшылығы тәрепинен қадағалаўға 

қойылған ҳүжжетлердиң орынланыўы үстинен қадағалаў орнатылады. Усы 

ҳүжжетлерге «Қадағалаў» штампы қойылады.  

6.2. Ҳүжжетлер орынланыўы үстинен қадағалаўды электрон хүжжет алмасыў 

системасы жәрдеминде де әмелге асырыў мүмкин. Бундай жағдайда орынлаўды 

қадағалаў Кеңес баслығы тәрепинен тастыйқланған тәртип тийкарында 

шөлкемлестириледи.  

6.3. Ҳүжжетлердиң өз ўақтында ҳәм дурыс орынланыўы үстинен қадағаланыў 

төмендегише шөлкемлестириледи: 

-барлық ҳүжжетлер үстинен қадағалаўды бирлеспе Кеңеси баслығы, баслық 



орынбасары тәрепинен;  

-бирлеспе Кеңеси аппаратына келип түскен барлық ҳүжжетлер үстинен техник 

қадағалаўды ислер басқармасы тәрепинен, бөлимлерде болса тийисли жуўапкер 

хызметкер тәрепинен; 

-бирлеспе Конференциясы, Кеңес, Президиумы қарарлары орынланыўының 

үстинен техник қадағалаўды шөлкемлестириў жумыслары бөлими тәрепинен, толық 

орынланыўы үстинен болса қарарды таярлаған бөлим менгериўшиси ҳәмде жуўаплы 

хызметкери тәрепинен әмелге асырылады. 

6.4. Бирлеспе Кеңеси аппаратына келип түскен, сондай-ақ бирлеспе Кеңеси 

баслығы, баслық орынбасарының тапсырмалары менен байланыслы ҳүжжетлердиң 

орынланыўы үстинен қадағалаў мақсетинде қадағалаў карточкалары ашылады, оларға 

да ҳүжжетлер дизимине алынғандағыдай тәртип номери қойылады. 

Қадағалаў карточкаларын қутыларға жайластырыў хат-хабарлар 

орынлаўшылары хронологиясы ҳәм ҳүжжет түрлерине қарап әмелге асырылады. 

6.5. Орынлаў мүддетлер индивидуал ҳәм улыўма болыўы мүмкин. 

Орынланыўдың индивидуал мүддетлери ҳүжжеттиң өзинде көрсетилиўи мүмкин 

ямаса бирлеспе Кеңеси баслығы (баслық орынбасары) резолюциясы менен 

белгиленеди . 

Егер ҳүжжет ямаса баслық резолюциясында орынлаў мүддети көрсетилмеген 

болса, онда орынлаўдың улыўма мүддети қойылады, ол 30 күннен аспаўы керек (4-

қосымша) 

6.6. Ҳүжжеттиң дизимге алынған күни орынлаў мүддетиниң басланыўы 

есапланады. 

6.7. Бирлеспе Кеңеси басшылары ямаса бөлим менгериўшилериниң көрип 

шығыўы ушын ҳүжжетлер олар дизимге алынған күнниң, кеши менен ертеңине 

бериледи. 

6.8. Басшы резолюция қойған ҳүжжет шөлкемлестириў жумыслары бөлимине 

қайтарылады ҳәм резолюция тексти қадағалаў карточкасына өткизилгеннен кейин 

орынлаўшыға бериледи. 

6.9. Ҳүжжетлер орынлаўшыларға қадағалаў карточкасына имза қойылып 

тапсырылады ҳәм орынлаўшы оған сәнесин қояды. 

Ҳүжжет орынланыўы бойынша бир неше орынлаўшылар белгиленген болса, 

биринши карточка ҳүжжеттиң түп нусқасы, қалған орынлаўшыларға нусқасы 

бериледи. 

Жуўаплы орынлаўшылардан басқа орынлаўшыларға ҳүжжет нусқасы локал 

тармақ арқалы, ямаса электрон мәнзил арқалы электрон формада жеткизилиўи 

мүмкин, бундай жағдайда орынлаўшыларға бул ҳаққында әлбетте хабар бериледи. 

6.10. Ҳүжжет орынланыўы бойынша басшы резолюциясында биринши 

көрсетилген шахс ҳүжжетти орынлаў ушын жуўаплы есапланады. Жуўаплы 

орынлаўшыға бирге орынлаўшыларды жыйнаў ҳуқуқы бериледи, олар ҳүжжет 

орынланыўында қатнасыўы ҳәм орынлаў ушын зәрүр болған материалларды бериўи 

керек. 

6.11. Егер ҳүжжеттиң орынланыўына белгиленген мүддеттен көбирек ўақыт 

талап етилсе, онда орынлаўшы мүддетти белгилеген басшыдан оны узайттырыўға 

рухсат алыўы, орынлаў мүддети тамам болыўынан еки күн алдын рәсмийлестириўи 

ҳәм буннан шөлкемлестириў жумыслары бөлимин хабардар етиўи керек. 



6.12. Ҳүжжет, қойылған мәселе бойынша адресатқа жуўап берилгенинен ямаса 

онда қойылған ўазыйпа толық орынланғаннан кейин орынланған деп есапланады. 

Ҳүжжеттиң орынланғанлығы ҳаққындағы мағлыўматта жуўап номери ҳәм 

сәнеси, сондай-ақ ис (дело) номери көрсетилип, қадағалаў карточкасына жазылады. 

Мәселе аўызеки шешилген жағдайда орынланғанлығы ҳаққында ҳүжжеттиң 

өзине ҳәм қадағалаў карточкасына белгилеп қойылады. 

Қадағалаў карточкасына ҳүжжеттиң орынланғаны ҳаққында киргизилген 

мағлыўматтың дурыслығы ҳәм анықлығы ушын оны киргизген жуўаплы орынлаўшы 

жуўапкер болып есапланады. 

6.13. Ҳүжжеттиң орынланыўын техник қадағалаўшы шахс ҳәр күни қадағалап, 

карточкасын көзден өткерип барады ҳәм турақлы түрде орынлаў мүддети ҳаққында 

тийисли орынлаўшыларға еслетип турады. 

6.14. Орынланған ҳүжжетти қадағалаўдан алыў шөлкемлестириў бөлими 

тәрепинен әмелге асырылады. 

6.15. Коллегиал органлар қарарларын қадағалаўдан алыў олардың қарарлары 

менен әмелге асырылады, әдетте, орынлаўшылар алдынан орынларға барып қарардың 

анық орынланғанлығын, ямаса орынланбағанлығын тексерип шығады. Тексериў 

нәтийжелерине бола, егер қарар толық орынланған болса, мағлыўматнама ҳәм 

қадағалаўдан алыў ҳаққындағы қарар жойбары таярланып, көрип шығыў ушын 

тийисли коллегиал орган мәжлисине киргизиледи. 

Кеңес ҳәм Президиум қабыл еткен қарарларының орынланыўын 

шөлкемлестириў ҳәм қадағалаў тәртиби (Өзбекстан кәсиплик аўқамларының 

Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң Ис тәртиби 

(Регламенти) менен белгиленеди. 

6.16. Өзбекстан тараўлық кәсиплик аўқамлары Республикалық Кеңеслериниң 

Қарақалпақстан Республикасы бойынша жуўаплы шөлкемлестириўшилери (буннан 

былай «Тараўлық жуўапкер шөлкемлестириўшилери»деп жүритиледи) ҳүжжетинде 

көрсетилген мүддетлерде қарарлар (тапсырмалар)ының орынланғанлығы ҳаққында 

қысқа ҳәм объектив мағлыўматты баслық имзасы менен бирлеспе Кеңеси тийисли 

бөлимлерге бериўи керек. Басшылар мағлыўматлардың өз ўақтында берилиўи ҳәм 

оның дурыслығы ушын жеке жуўапкер есапланады. 

6.17. Шөлкемлестириў жумыслары бөлими қадағалаўындағы ҳүжжетлердиң 

орынланыўы ҳаққында баслық тәрепинен белгиленген мүддетлерде оған есабат берип 

барады. 

6.18. Бирлеспе Кеңесине келген барлық ҳүжжетлер бойынша жыл даўамында 

исленген жумыс жуўмақлары бойынша (ислер басқармасында) есабат дүзиледи ҳәм 

олардың орынланыўы анализ етиледи. 

 

VII. ҲҮЖЖЕТЛЕР ДИЗИМИН (НОМЕНКЛАТУРАСЫН) ДҮЗИЎ ҲӘМ 

ЖУМЫСЛАРДЫ АРХИВКЕ ТАПСЫРЫЎ УШЫН РӘСМИЙЛЕСТИРИЎ. 

 

7.1. Ҳүжжетлер дизимин (номенклатурасын) дүзиў. 

 

7.1.1. Бирлеспе Кеңеси аппаратында ис жүргизиў дәўиринде жүзеге шыққан 

ҳүжжетлер номенклатурасын қәлиплестириў ҳәм есапқа алып барыўдың бирден-бир 

системасын белгилеў мақсетинде ҳәр жылы 15-декабрьге шекем ҳүжжетлер 



номенклатурасы дизими (кейинги орынларда «номенклатура» деп аталады) дүзиледи, 

ол келеси жылдың 1-январынан әмел ете баслайды.  

7.1.2. Номенклатура бирлеспе Кеңеси аппаратында ис жүргизиў даўамында 

жүзеге шыққан ҳүжжетлер жәмленген, белгили избе-изликте системаластырылған 

анық атамадағы ҳүжжетлер номенклатура дизими болып , Бирлеспе Кеңеси 

аппаратының шөлкемлестириў жумыслары бөлими тәрепинен , басқа бөлимлер менен 

бергеликте ҳәм бирлеспе Кеңеси бирлескен архивтың методикалық жәрдеминде 

ислеп шығылады, индекслер, ҳүжжетлерди сақлаў мүддетлери көрсетиледи. 

7.1.3. Ҳүжжетлердиң жәмленбе номенклатурасы бирлеспе Кеңеси аппаратының 

барлық бөлимлери менен биргеликте дүзиледи, шөлкемлестириў жумыслары 

тәрепинен улыўмаластырылып, Орайлық эксперт комиссиясы, тийисли мәмлекетлик 

архив мәкемелериниң эксперт тексериў комиссиясы менен келисиледи ҳәм бирлеспе 

Кеңеси баслығы тәрепинен тастыйқланады (5-қосымша). 

7.1.4. Ис номенклатурасын дүзиўде «Кәсиплик аўқамлары органлары 

жумысларында да болатуғын, сақлаў мүддети көрсетилген ҳүжжетлер дизими»не, 

республикалық мәмлекетлик архиви мәкемелери тастыйықлаған басқа дизимлерге 

әмел етиледи. 

7.1.5. Ағза шөлкемлер ҳүжжетлери жәмлембе номенклатурасы тийисли 

Мәмлекетлик архиви менен келисилип, бирлеспе Кеңеси Президиумы қарары менен 

тастыйықланады. 

7.1.6. Номенклатураға бирлеспе Кеңеси аппараты жумысында жүзеге келген 

барлық ҳүжжетлер, соның менен бирге барлық журнал ҳәм карточкалар киргизиледи. 

Брошюралар, билдиргишлер, ўақытша басылымлар ҳәм басқада соған уқсас 

хабарландырыў номенклатураға киргизилмейди. 

7.1.7. Номенклатураға киргизилген ҳәр бир жәмленбе қатаң белгиленеди 

индекс (номерге)ке ийе болады, ол бөлимниң номери белгиси ҳәм жәмленбе тәртип 

номеринен шөлкемлестириледи. 

Жәмленбелердиң атамалары қысқа, анық болып, олардағы ҳүжжетлер қурамы 

толық көрсетилиўи керек. 

7.1.8. Номенклатурада жәмленбе бөлимлер бойынша жайластырылып, оларда 

алдын бирлеспе Кеңеси жумысларына тийисли мәселелер (қарарлар, бийликлер, 

инструкциялар, ис жобалар, шөлкемлестириў жумыслары бойынша хат алыўшылар 

ҳ.т.б. ), кейин усы бөлимлер жумысларының анық жөнелисине тийисли жәмленбелер 

орын алады. 

Номенклатураны дүзиўде ҳәр бир бөлимде жыл даўамында қосымша жүзеге 

келиўи мүмкин болған жәмленбелер ушын бир неше номерлер қалдырылыўы керек. 

7.1.9. Жыл жуўмағы номенклатураға муўапық бирлеспе Кеңеси аппараты 

жумысында жүзеге шыққан жәмленбелер муғдары, турақлы, узақ мүддет ҳәм 

ўақтынша сақланатуғын жәмленбелер ҳаққында жазба рәўиште жуўмақланады ҳәм 

жуўмақлаўшы жазыўды шөлкемлестириў жумыслары бөлими менгериўшиси 

тастыйықлайды. 

(6-қосымша) 

7.1.10. Ҳүжжетлер шкафларда сақланады. Ҳәр бир шкафта сақланып атырған 

ҳүжжетлер дизими болыўы керек. Олардың сыртқы бетинде атлары ҳәм 

номенклатурағы муўапық аты көрсетиледи. 



 

7.2. Жәмленбелерди архивға тапсырыў ҳәм рәсмийлестириў 

 

7.2.1. Ҳүжжетлерди архивға тапсырыўға таярлаў төмендегилерди өз ишине 

алады: 

-ҳүжжетлердиң әҳмийетлилигин экспертизадан өткериў; 

-ҳүжжетлер жәмленбелерин рәсмийлестириў; 

-ҳүжжетлер жәмленбелериниң дизимин дүзиў; 

-ҳүжжетлерди жоқ етиўге ажыратыў ҳаққында актлер дүзиў. 

7.2.2. Ҳүжжетлердиң әҳмийетлилигин экспертиза етиў турақлы жумыс 

көрсетиўши Орайлық эксперт комиссиясы тәрепинен әмелге асырылады. 

Әҳмийетлилик экспертизасы нәтийжелери бойынша турақлы ҳәм узақ ўақыт 

сақланатуғын ҳүжжетлер дизими дүзиледи. 

7.2.3. Ҳүжжетлер ҳәм ҳүжжетлер жәмленбелерин жоқ етиўге таңлап алыў акт 

пенен рәсмийлестириледи. Ҳүжжетлер ҳәм ҳүжжетлер жәмленбелерин жоқ етиўге 

ажыратыў ҳаққындағы актлер эксперт комиссиясы мәжлислеринде ҳүжжетлер 

жәмленбелери дизимлери менен бир ўақыттың өзинде көрип шығылады. 

7.2.4. Турақлы ҳәм узақ ўақыт сақланатуғын ҳәм шахсий қурам бойынша 

ҳүжжетлер жәмленбелери толық рәсмийлестириледи. 

Онда төмендегилер нәзерде тутылады: ҳүжжетлер жәмленбелерин тигиў ҳәм 

муқабалаў, ҳүжжетлер жәмленбелериндеги тастыйықлаўшы бетти дүзиў, зәрүр 

жағдайларда ҳүжжетлердиң ишки дизимин дүзиў, ҳүжжетлер жәмленбеси 

муқабалары реквизиторларын рәсмийлестириў. 

7.2.5. Жәмленбелер ишиндеги ҳүжжетлер хронологик тәризде избе-излик пенен 

жайластырылады. 

7.2.6. Ҳужжетлер барлық қосымшалар ҳәм материаллар менен биргеликте 

жыйналады. Үлкен көлемдеги қосымшалар айрықша жыйнастырылады. Үлкен 

болмаған қосымшалар ҳужжетлерге қосып қойылады. Турақлы ҳәм ўақтынша 

сақланатуғын ҳүжжетлер айрықша жыйналыўы керек.  

7.2.7. Архив менгериўшиси архивке тапсырылған ҳүжжетлер жәмленбелериниң 

сақланыўына тапсырыў ушын таярлаўға жуўапкер есапланады. 

 

VII. МӨР, ШТАМП, ГУЎАЛЫҚ ҲӘМ БЛАНКАЛАРДЫ ТАЯРЛАЎ, 

САҚЛАЎ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ҚОЛЛАНЫЛЫЎЫ 

 

8.1. Мөр, штамп, бланка гуўалықлары сейфларда ямаса металл шкафларда 

сақланыўы керек. 

8.2. Бирлеспе Кеңеси аппараты мөр, штамплардың сақланыўы ҳәм оларды 

қолланыў, гуўалықларды бериў ушын жеке жуўапкер есапланған шахслар Кеңес 

баслығының бийлиги менен бекитиледи. 

8.3. Бирлеспе Кеңесиниң мөр ҳәм штампларын таярлаў ҳәм таярлаў ушын 

буйыртпа бериў ислер басқармасы тәрепинен Қарақалпақстан Республикасы Ишки 

Ислер Министрлиги тәрепинен белгиленген тәртипте әмелге асырылады. Олар 

керексиз болып қалса ямаса жаңасы менен алмастырыў зәрүр болса, жоқ қылыў ушын 

усы органларға тапсырылады. 



Бирлеспе Кеңесиниң мөрин, штампын, бланкасын, гуўалықларын безеўде 

Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик белгилеринен пайдаланыў қадаған етиледи. 

8.4. Бурыннан бар болған ҳәм жаңадан таярланатуғын мөр ҳәм штамплар есабы 

(7-қосымшаға муўапық) шөлкемлестириў жумыслары бөлиминде, журналда алып 

барылады. Олар сақлаў ҳәм пайдаланыў ушын жуўапкер болған шахсларға журнал 

бойынша имза менен бериледи. Оның бетлери номерленип тигиледи ҳәм мөр менен 

тастыйықланады Мөр басылатуғын ҳүжжетлердиң дизими (8-қосымша) да берилген. 

8.5. Мөр ҳәм штамплар жойтылған жағдайда олардың сақланыўы ушын 

жуўапкер шахс бул ҳаққында қыстаўлы түрде Кеңес басшылығын хабардар етиўи 

керек.  

8.6. Хызмет гуўалықлары хызметкерлерге имза менен бериледи. Гуўалықты 

толтырмастан бериў қадаған етиледи.  

8.7. Хатлар ушын арнаўлы бланкалар, қарарлар, бийликлер бланкалары ислер 

басқармасы тәрепинен, орайластырылған ҳалда таярланады ҳәм қулыпланатуғын 

темир шкафларда, сейфлерде сақланыўы, бөлимлерге буйыртпаға муўапық берилиўи 

керек ҳәм имза менен берилиўи керек. 

8.8. Бирлеспе Кеңеси баслығы тәрепинен таярланған комиссия мөр, штамп ҳәм 

бланклардың бар екенлигин ҳәм сақланыўы шараятын тексерип турады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Өзбекстан кәсиплик аўқамлары  

Федерациясының Қарақалпақстан  

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери  

бирлеспеси Кеңеси аппаратында 

 ис-жүргизиў бойынша Көрсетпеге 

 1- қосымша  

 

ДИЗИМГЕ АЛЫЎ ДӘПТЕРЛЕР ҮЛГИЛЕРИ 

 

Келип түскен ҳүжжетлерди дизимге алыў дәптери формасы 

Тәртип 

номери 

Ҳүжжет 

келген 

сәне ҳәм 

номери 

Қай жерден 

келген (сәне 

ҳәм номер) 

Қысқаша 

мазмуны 

Кимге 

жиберилди 

ямаса 

резолюциясы 

Орынлаў 

хаққында 

белги 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

Жөнетилетуғын ҳүжжетлерди дизимге алыў дәптери формасы 

Тәртип 

номери 

Ҳүжжетиң 

шығыс сәнеси 

ҳәм номери 

Ҳүжжет кимге 

жолланған 

Қысқаша 

мазмуны 

Орынлаўшы 

хаққында 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

 

 



Өзбекстан кәсиплик аўқамлары  

Федерациясының Қарақалпақстан  

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери  

бирлеспеси Кеңеси аппаратында 

 ис-жүргизиў бойынша Көрсетпеге 

 2- қосымша  

 

 

АЛЫНҒАН ҲҮЖЖЕТЛЕРДИ ЕСАПҚА АЛЫЎ КАРТОЧКАСЫ  

Дизимге алынған 

күни ҳәм номери 

Ҳүжжет кимнен 

келген 

 

Хүжжет жиберилген күн ҳәм 

номери 

Мазмуны: 

 

 

Баслықтың 

резолюциясы: 

 

 

Қабыл етилди: Ф.А.ә.А. Сәне Имза  

    

    

    

Орынланыўы: 

 

 

Қадағалаўдан 

алынсын: 

 

     (имза) бирлеспе Кеңеси баслығы 

 

 

 

 

 

 

 



Өзбекстан кәсиплик аўқамлары  

Федерациясының Қарақалпақстан  

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери  

бирлеспеси Кеңеси аппаратында 

 ис-жүргизиў бойынша Көрсетпеге 

 3- қосымша  

 

Өзбекстан кәсиплик аўқамлары Федерациясының 

Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси 

баслығы, оның орынбасары, аппарат бөлимлериниң шәртли индекслаў 

бойынша бөлистириў 

Баслық, оның орынбасары ҳәм бирлеспе Кеңеси аппараты бөлимлери 

Баслық Аты, фамилиясы бас ҳәриплери 

Баслық орынбасары Аты, фамилиясы бас ҳәриплери 

Шөлкемлестириў жумыслары бөлими  01 

Қаржы бөлими 02 

Мийнеткешлердиң социал-экономикалық 

мәплерин орғаў бөлими 

03 

Мәдений-ағартыў ҳәм спорт жумыслары 

бөлими 

04 

Социаллық-қамсызландырыў бөлими  05 

Юридика бөлими  06 

Ислер басқармасы 07 

Мийнетти қорғаў бөлими 08 

 

Өзбекстан кәсиплик аўқамлары  

Федерациясының Қарақалпақстан  

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери  

бирлеспеси Кеңеси аппаратында 

 ис-жүргизиў бойынша Көрсетпеге 

 4- қосымша  

 

Ҳүжжетлер орынланыўының мүддетлери. 

Жоқары органлардан хат-тапсырмалар ҳәм хат сораўлар –оларда көрсетилген 

мүддетде ямаса 10 күн даўамында. 

Кәсиплик аўқамлары шөлкемлери ҳәм кеңеслери, кәрханалар, бирлеспелер, 

мәкемелер, шөлкемлер хатлары, егер басшы резолюциясында басқа мүддет 

көрсетилмеген болса -10 күн мүддетинде. 

Кәсиплик аўқамлары шөлкемлери ҳәм Кеңеслери, пуқаралардың усыныслары 

ҳәмде критикалық пикирлери - 10 күн мүддетде, қосымша үйренилетуғынлары 

буннан тысқары. 

Тез арада шешимин табыў керек болған телеграммалар - 2 күн мүддетде 

орынланады қалғанлары 10 күн даўамында. 

  



Өзбекстан кәсиплик аўқамлары  

Федерациясының Қарақалпақстан  

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери  

бирлеспеси Кеңеси аппаратында 

 ис-жүргизиў бойынша Көрсетпеге 

 5- қосымша  

 

Шөлкемниң ҳүжжетлер жәмленбелери номенклатурасы формасы 

 

Ҳүжжетлер жәмленбелери 

номенклатурасы 

_______сан________ 

Нөкис қ._________жыл ушын 

 

ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН 

Қарақалпақстан Республикасы 

Кәсиплик аўқамлары шөкемлери 

Бирлеспеси Кеңеси 

баслығы 

________________У.А.Жалменов 

«_»_________-20_й 

 

 

               (бөлимниң аты) 

 

 

Жәмленбе 

индекси 

 

Жәмленбе 

атамасы 

 

Жәмленбе саны 

Жәмленбелер 

сақлаў мүддети 

ҳәм 

статьяларының 

дизим бойынша 

тәртип номери 

 

 

Еслетпе 

1 2 3 4 5 

     

 

Бирлеспе Кеңеси баслығының орынбасары   имза     М.Данияров           

«____»____________20_й. 

 

 

МАҚУЛЛАНҒАН  

шөлкем архив менгериўшиси 

_______сан________ 

«_»_____________ 

КЕЛИСИЛГЕН  

Архив шөлкеминиң ЭТК протоколы 

____________сан_________ 

«___»_________20_й 



  

Өзбекстан кәсиплик аўқамлары  

Федерациясының Қарақалпақстан  

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери  

бирлеспеси Кеңеси аппаратында 

 ис-жүргизиў бойынша Көрсетпеге 

 6- қосымша  

 

____________жылда шөлкемде жүргизилген ҳүжжетлер жәмленбелери 

 түри ҳәм саны хаққындағы жуўмақ  

 

Сақлаў 

мүддетлери 

бойынша 

Ҳәммеси Соның ишинде  

Өтиўши «ЭТК» белгиси 

менен 

1 2 3 4 

Турақлы 

Ўақтынша (10 

жылдан артық) 

Ўақтынша (10 жыл) 

   

Жәми:    

 

Бирлеспе Кеңеси баслығының орынбасары   имза     М.Данияров           

«____»____________20_й. 

 

Жуўмақлаўшы мағлыўматлар шөлкем архивине берилген  

 

 

Шөлкемлестириў жумыслары  

бөлими менгериўшиси       имза      Г.Илмурадова 

 

«___» ____________20_й. 

 

 

 

 



Өзбекстан кәсиплик аўқамлары  

Федерациясының Қарақалпақстан  

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери  

бирлеспеси Кеңеси аппаратында 

 ис-жүргизиў бойынша Көрсетпеге 

 7- қосымша  

 

Жаңадан таярлаған мөр ҳәм штампларды есапқа алыў 

Д Ә П Т Е Р И  

 

№ Мөр ҳәм 

штампларының 

басылған 

нусқалары 

Кимге берилген Алынған 

сәне ҳәм 

соған 

берилген 

тилхат 

Қайтарылған 

сәне ҳәм 

қабыл 

етилгени 

хаққында 

бирилген 

тилхат 

Еслетпе 

Мөр ҳәм 

штамп 

сақланатуғын 

бөлимниң 

аты 

Жуўапкер 

шахстың 

Ф.А.ә.А. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Өзбекстан кәсиплик аўқамлары  

Федерациясының Қарақалпақстан  

кәсиплик аўқамлары шөлкемлери  

бирлеспеси Кеңеси аппаратында 

 ис-жүргизиў бойынша Көрсетпеге 

 8- қосымша  

 

 

Өзбекстан кәсиплик аўқамлары Федерациясының Қарақалпақстан кәсиплик 

аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң 

 мөри басылатуғын ҳүжжетлердиң үлги 

 Д И З И М И 

 

 

Устав  

Мәмлекетлик сыйлықларға усыныс етиў бетлери 

Штатлар дизими ҳәм оған киргизилген өзгерислер 

Актлер 

Шәртнамалар 

Буйыртпалар 

Хызмет сапары гуўалықлары 

Финанс хожалық операцияларын әмелге асырыў ҳуқықына ийе болған 

хызметкерлер имзаларының улгилери 

Кепиллик хатлары 

Бюджет, банк,пенсия, төлеў тапсырықнамалары 

Реестрлар (чеклер, бюджет тапсырықлары) 

Сарп-қәрежет сметасы 

Мағлыўматлар (лимит, қамсызландырыў қаржыларын төлеў ҳаққында, 

ис ҳақы ушын бюджет қаржыларынан пайдаланыў ҳаққында, есапланған ҳәм 

төлениўи керек болған ис ҳақы ҳәм т.б.) 

Гуўалықнама 

Есап бети фактуралар. 

Министрликлер хам баска шолкемлер менен келисилетуғын карарлар 

Телеграмма. 

Исеним хаты. 

 


