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Sözbaşy
1 Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan
IŞLENILIP TAÝÝARLANYLDY WE HÖDÜRLENDI
2 “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugynyň 2010-njy ýylyň aprel
aýynyň 07 -indäki № 72 buýrugy bilen TASSYKLANYLDY WE GÜÝJE
GIRIZILDI
Bu klassifikator esasy ýörelgeleri hasaba alyp işlenip taýýarlanyldy: Halkara
klassifikasyýanyň «International Standard Classifikation of Occupation» (ISCO),
1988, International Labor Organization (Işleriň halkara standart klassifikasiýalary,
1988, Halkara zähmet guramasy).
3 ILKINJI GEZEK GIRIZILDI

Su standarty «Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugyndan rugsatsyz
doly ýa-da bölekleýin görnüşde täzeden ýazmak, köpeltmek we ýaýratmak
gadagan.
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TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET STANDARTY
__________________________________________________________________
Türkmenistanyň işleriniň döwlet klassifikatory
Государственный классификатор занятий Туркменистана
State classification of occupation of Turkmenistan
Girizilen senesi 2010-07-01

1 Ulanylýan ugurlar
Türkmenistanyň işleriniň döwlet klassifikatory ýurduň durmuş we tehnikiykdysady maglumatlaryny toparlara bölmegiň we kodlamagyň ýeke-täk
ulgamynyň düzümine girýär.
Türkmenistanyň işleriniň döwlet klassifikatory zähmet işiniň görnüşleriniň
sistemalaşdyrylan sanawy bolup, olaryň atlarynyň birmeňzeş bolmagyny
gazanmaga we iş bilen meşgullyk syýasatynyň ýerlikli amala aşyrylmagy üçin
statistiki deňeşdirmeleriniň, hasaba alyş we seljeriş işleriniň geçirilmegine
mümkinçilik berýär.
Işleriň döwlet klassifikatory aşakdakylar üçin niýetlenilýär:
− durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň sazlaşdyrylmagyna degişli, şeýle hem işçi
güýjüniň üýtgemeginiň ýagdaýyny we ösüşini kesgitlemek bilen bagly bolan
meseleleri, iş bilen üpjünçilik we hünärmençilik bilimi gurşawynda seljeriş we
çaklaýyş bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin;
− durmuş we tehniki–ykdysady we maglumatlaryň işlenip taýýarlanyşyny
awtomatlaşdyrylan
usulda
geçirmegiň
maglumat
sistemalarynyň
utgaşdyrylmagyny üpjün etmek;
− statistiki maglumatlarynyň halkara alyş-çalşynda we halkara guramalarynyň
soragnamalary esasynda dünýä maglumatlar sistemasyna girmek işinde ulanmaga
we peýdalanmaga niýetlenendir.

2 Klassifikasiýanyň obýektleri

Işçi hünärmenleriniň we gullukçylaryň wezipeleriniň birikdirip ulaldylan
toparlary işleriň mazmuny nukdaý nazaryndan klassifikasiýanyň obýektleri diýlip
hasaplanylýar. Işleriň döwlet klassifikatorynyň klassifikasiýa birligi diýlip zähmet
işiniň görnüşi hasaplanylýar, onuň esasyny ýokary hünär derejesi (hünär ussatlygy)
we hünärmenlik düzýär.
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Iş diýip Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik işleriň islendik
görnüşine, şol sanda ýörite taýýarlygy talap etmeýän, gazanç ýa-da girdeji getirýän
işe aýdylýar.
Işleriň meňzeşliklerini we toparlara bölünişini kesgitlemek üçin alamatlar
hökmünde işlere häsiýetnama berilýär: ýerine ýetirilýän işleriň düzümi, zähmet
çeşmesi we guraly, ýolbaşçylygyň gerimi we çylşyrymlylygy, zähmet işiniň ahyrky
netijeleri we işgärleriň hünär derejesini we alan hünärini kesgitleýän beýleki
alamatlar.
3 Kadalaşdyryjy resminamalar
Şu standartda aşakdaky kadalaşdyryjy resminamalar ulanyldy:
TDS 1.17-99 Türkmenistanyň kärhanalarynyň görnüşleriniň
klassifikatory.

döwlet

4 Adalgalar we kesgitlemeler
Adalgalar we kesgitlemeler TDS 1.17 boýunça.

5 Klassifikatoryň düzümi
Klassifikasiýanyň düzümi aşakdakylardan durýar:
− klassifikasiýa kody (kodlamagyň aşakdan ýokary gidýän yzygiderli usuly
boýunça gurlan dört belgili onluk san kody);
− işleriň ady ýa-da toparlary.
Klassifikasiýa kody dokuz sany birikdirilen uly toparlardan durýar, olar kiçi
toparlara, düzüm we esasy toparlara bölünýär.

6 Klassifikatoryň ýöredilişi
Türkmenistanda işleriň klаssifikаtоryny ýöretmek aşakdaky tеrtipdе аmаlа
aşyrylýar:
6.1 Klаssifikаtоry taýýarlamak we üýtgetmeler girizmek Türkmenistanyň
Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan amala aşyrylýar.
6.2 Klassifikatora girizilen üýtgetmeler “Türkmenstandartlary” Baş döwlet
gullugy tarapyndan tassyklanylýar.
6.3 Türkmеnistаnyň Statistika baradaky döwlet komiteti ulanyjylara girizilеn
üýtgеtmеlеr, olary işe girizmеgiň tеrtibi wе möhlеtlеri bаrаdа hаbаr bеrmеgi аmаlа
аşyrýar.

7 Türkmenistanyň işleriniň döwlet klassifikatorynyň kod
bilen belgilemegiň düzüminiň esasy çyzgysy
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Х

Х

Х

Х
esasy toparyň kody
ýörite hünärli düzüm toparynyň kody
kiçi toparyň kody
birikdirilen uly toparyň kody

8 Türkmenistanyň işleriniň döwlet klassifikatory
1-nji görkezgiç
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Kody
1

Ady

Kanun çykaryjylar, uly wezipeli adamlar, häkimiýet guramalarynyň
dolandyryjylary (ýolbaşçylar), kärhanalaryň ýolbaşçylaryny hem
goşmak bilen ähli derejedäki dolandyryşlar
11
Kanun çykaryjylar we uly wezipeli adamlar, häkimiýet we dolandyryş
edaralarynyň ýolbaşçylary
111
Kanun çykaryjylar, kanun çykaryjy häkimiýet we hökümet ýolbaşçylary
1110
Kanun çykaryjylar, kanun çykaryjy häkimiýet we hökümet ýolbaşçylary
112
Döwlet dolandyryş edaralarynyň we wekilçilikleriniň uly wezipeli
adamlary, uly hökümet gullukçylary
1120
Döwlet dolandyryş edaralarynyň we wekilçilikleriniň uly wezipeli
adamlary, uly hökümet gullukçylary
113
Ýerli dolandyryş edaralary
1130
Ýerli dolandyryş edaralary (welaýatlaryň, etraplaryň, welaýat
tabynlygyndaky şäherleriň häkimleri; etrap tabynlygyndaky şäherleriň,
şäherçeleriň, geňeşlikleriň arçynlary)
114
Syýasy we jemgyýetçilik guramalaryň ýolbaşçylary
1141
Demokratik partiýa guramalarynyň ýolbaşçylary
1142
Telekeçileriň, kärdeşler arkalaşyklary birleşikleriniň geňeşleriniň we
beýleki jemgyýetçilik-ykdysady guramalaryň ýolbaşçylary
1143
Ynsanperwerlik we beýleki ýörite guramalaryň ýolbaşçylary
12
Korporatiw kärhanalaryň we olaryň düzüm bölümleriniň (gulluklarynyň)
ýolbaşçylary
121
Kärhanalaryň müdirleri we uly ýolbaşçylary
1210
Kärhanalaryň müdirleri we uly ýolbaşçylary*
122
Ýöriteleşdirilen bölümçeleriň ýolbaşçylary
1221
Oba hojalygy, awçylyk, tokaýçylyk we balykçylyk hojalyklarynda
bölümleriň ýolbaşçylary
1222
Işläp taýýarlaýan senagatda bölümçeleriň ýolbaşçylary
1223
Gurluşykda bölümçeleriň ýolbaşçylary
1224
Lomaý we bölek söwdada bölümçeleriň ýolbaşçylary
1225
Restoranlaryň we myhmanhanalaryň ilat üçin tagamlary taýýarlaýan
kärhanalaryň bölümçeleriniň ýolbaşçylary
______________________________________________________
* 1210 topara (bölege) gol astynda ikiden az bolmadyk orunbasary ýa-da kärhananyň düzümine girýän
bölümleriň başlyklary bolan ýolbaşçylary goşylýar
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1-nji görkezgijiň dowamy

Kody
1226
1227
1228
1229
123
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1239
13
131
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
2
21
211
2111
2112
2113

Ady
Guramalarda,
ulag,
aragatnaşyk
kärhanalarynda
bölümçeleriň
ýolbaşçylary
Umumy täjirçilik işlerini, gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly işleri,
kärhanalara kärende we beýleki hyzmatlary amala aşyrýan kärhanalaryň
bölümçeleriniň ýolbaşçylary
Jemagat hyzmatlaryny we ilat üçin hyzmatlary ýerine ýetirýän
kärhanalaryň bölümçeleriniň ýolbaşçylary
Beýleki başlangyç toparlara girmeýän bölümçeleriň ýolbaşçylary
Funksional we beýleki bölümçeleriň, gulluklaryň ýolbaşçylary
Maliýe-ykdysady we edara ediş gulluklaryň ýolbaşçylary
Işgärler dolandyryşy we önümçilik gatnaşyklarynyň ýolbaşçylary
Önümleri ýerleşdirmek we marketing boýunça bölümçeleriň ýolbaşçylary
Mahabat maglumatlar bölümçesiniň ýolbaşçylary
Haryt bilen üpjünçilik we ýaýratmak boýunça bölümçeleriň ýolbaşçylary
Kompýuter hyzmatlary boýunça bölümçeleriň ýolbaşçylary
Ylmy işläp taýýarlaýyşlar we barlaglar boýunça bölümçeleriň ýolbaşçylary
Beýleki başlangyç toparlara girmeýän bölümçeleriň ýolbaşçylary
Kiçi edaralaryň, guramalaryň, kärhanalaryň ýolbaşçylary
Kiçi edaralaryň, guramalaryň, kärhanalaryň ýolbaşçylary
Oba hojalygynda, awçylyk, tokaýçylyk, balykçylyk hojalygynda kiçi
kärhanalaryň ýolbaşçylary
Kiçi senagat guramalarynyň we kärhanalaryň ýolbaşçylary
Kiçi gurluşyk edaralarynyň, guramalaryň we kärhanalaryň ýolbaşçylary
Kiçi söwda edaralarynyň, guramalaryň we kärhanalaryň ýolbaşçylary
Restoranlaryň we myhmanhanalaryň ilat üçin tagamlary taýýarlaýan kiçi
kärhanalaryň ýolbaşçylary
Kiçi guramalaryň ulag we aragatnaşyk kärhanalaryň ýolbaşçylary
Kärhanalara gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly işleri we beýleki
hyzmatlary amala aşyrýan kiçi kärhanalaryň ýolbaşçylary
Ilata durmuş hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kiçi kärhanalaryň ýolbaşçylary
Beýleki toparlara girmedik kiçi kärhanalaryň ýolbaşçylary
Hünär derejesi ýokary bolan hünärmenler
Fizika, matemanika we tehniki ylymlar gurşawyndaky hünärmenler
Fizikler, himikler we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenler
Fizikler we astronomlar
Meteorologlar
Himikler
5
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1-nji görkezgijiň dowamy

Kody
2114
212
2121
2122
2123
213
2131
2132
2139
214
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
22
221
2211
2212
2213
222
2221
2222
2223

6

Ady
Geologlar we geofizikler
Matematikler, hasabatçylar we şoňa meňzeş hünärler boýunça hünärmenler
Matematikler we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenler
Hasabatçylar
Standartlaşdyrmak we metrologiýa boýunça hünärmenler
Kompýuterler boýunça hünärmenler
Kompýuter sistemalaryny işläp taýýarlaýjylar we seljerijiler
Amaly kompýuter programmalaryny işläp taýýarlaýjylar
Kompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenler
Binagärler, inženerler we şolara golaý hünärmenler
Binagärler, şäher gurujylar, ulag merkezleriniň taslamasyny düzüjiler
Raýat we senagat gurluşygy, ulanyş we abatlaýyş, gidrotehnika boýunça
inženerler
Inžener-elektrikler, inžener-energetikler
Inžener-elektronçy we telearagatnaşyk boýunça inženerler
Inžener-mehanikler we maşyngurluşykda, şol sanda ulagda işleýän
tehnologlar
Inžener-himikler we ýangyç, dokma önümleri senagaty, azyk önümleri
boýunça tehnologlar
Nebit-gaz geçirijileriň peýdalanylyşy boýunça inženerler, dag inženerleri,
metallurglar we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenler
Geodeziýaçylar, kartograflar, topograflar
Binagärler, inženerler we beýleki toparlara girmedik şoňa golaý hünärler
boýunça hünärmenler
Tebigy ylymlar we saglygy goraýyş ugrundaky hünärmenler
Tebigy ylymlar gurşawyndaky hünärmenler
Biologlar, botanikler, zoologlar we şoňa golaý hünärler boýunça
hünärmenler
Farmakologlar, bakteriologlar, we şoňa golaý hünärler boýunça
hünärmenler
Agronomlar we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenler
Saglygy goraýyş ugrundaky hünärmenler (syrkawa seretmegi we
akuşerçiligi goşmazdan)
Lukmanlar
Stomatologlar
Mal lukmanlary
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1-nji görkezgijiň dowamy
Kody
2224
2229
223
2230
23
231
2310
232
2320
233
2331
2332
234
2340
235
2351
2352
2359
24
241
2411
2412
2413
2419
242
2421
2422
2429
243

Ady
Farmasewtler
Beýleki toparlara girmedik saglygy goraýyş hünärmenleri (syrkawa
seretmegi we akuşerçiligi goşmazdan)
Saglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenler
Saglygy goraýyş we akuşerçilik boýunça hünärmenler
Bilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenler
Akademiýalaryň, uniwersitetleriň we beýleki ýokary mekdepleriň
professor- mugallymlar işgärleri
Akademiýalaryň, uniwersitetleriň we beýleki ýokary mekdepleriň
professor- mugallymlar işgärleri
Orta mekdepleriň mugallymlary
Orta mekdepleriň mugallymlary
Başlangyç synp we mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň
mugallymlary
Başlangyç synp mugallymlary
Mekdebe çenli bilim mugallymlary
Ýörite bilim edaralaryndaky mugallymlar we terbiýeçiler
Ýörite bilim edaralaryndaky mugallymlar we terbiýeçiler
Bilim ulgamyndaky beýleki hünärmenler
Okuw usulyýet we terbiýeçilik işleri boýunça hünärmenler
Bilim ulgamynyň gözegçileri
Gözegçiler, maslahatçylar, lektorlar (ekskursowodlar) aýratyn sapak
berýän mugallymlar we bilim sistemasyndaky beýleki topara girmedik
beýleki hünärmenler
Hünär derejesi ýokary bolan beýleki hünärmenler
Işewürlik boýunça hünärmenler
Hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenler
Işgärler we hünäre gönükdirmek boýunça hünärmenler
Täjirçilik işi boýunça hünärmenler
Işewürlik, telekeçilik işleri we işgärler boýunça beýleki toparlara girmedik
hünärmenler
Hukuk gurşawyndaky hünärmenler
Ýuristler we aklawjylar
Kazylar
Hukuk gurşawynda beýleki topara girmedik hünärmenler
Arhiwariuslar, kitaphanaçylar, maglumatlary işläp taýýarlamak bilen
baglanyşykly şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenler
7
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1-nji görkezgijiň dowamy

Kody
2431
2432
244
2441
2442
2443
2444
2445
2446
245
2451
2452
2453
2454
2455
2456
246
2460
247
2471
2472
2473
2474
2475
2476
3
31
311
3111
3112
3113
3114
3115
3116
8

Ady
Arhiwariuslar, muzeýleri goraýjylar
Kitaphanaçylar we maglumatlary işlemek boýunça golaý kärdäki
hünärmenler
Jemgyýetçilik ylymlary we şoňa golaý ylymlar ulgamyndaky hünärmenler
Ykdysatçylar
Sosiologlar, antropologlar we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenler
Folosoflar, taryhçylar we syýasatçylar
Filologlar, ýazmaça we dilden terjime edýänler
Psihologlar
Durmuş meseleleri gurşawynda hünärmenler
Edebiýat we sungat işgärleri
Ýazyjylar, žurnalistler we beýleki edebiýat işgärleri
Nakgaşlar, suratkeşler, modelýerler we beýleki sungat işgärleri
Kompozitorlar, sazandalar we aýdymçylar
Horeograflar we tansçylar
Aktýorlar we kino, teatr režissýorlary we beýleki sungat işgärleri
Modelýerler we dizaýnerler
Dini gurşawdaky hünärmenler
Dini gurşawdaky hünärmenler
Intellektual eýeçilik boýunça hünärmenler
Döredilen zatlar, senagat nusgalary, haryt belgileri, seleksiýanyň
gazananlary boýunça ekspertler
Meňzeş hukuklar boýunça ekspertler
Intellektual eýeçiligiň obýektlerini bellige alyjylar
Intellektual eýeçiligiň obýektlerine baha berejiler
Patent babatdaky ynamdar adamlar
Patent öwrenijiler
Hünärmenler we goşmaça işgärler
Fiziki we tehniki ylymlar gurşawyndaky hünärmenler
Fiziki we tehniki ylymlar gurşawyndaky tehnikler
Himiýa we fizika boýunça ylmy barlaglar gurşawynda, olaryň amaly
taýdan peýdalanylyşyndaky tehnikler
Raýat we senagat gurluşygy boýunça tehnikler
Tehnik-elektrikler
Tehnik-elektronçylar we telearagatnaşyklar boýunça tehnikler
Tehnik-mehanikler
Önümçilikde işleýän tehnik-himikler
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1-nji görkezgijiň dowamy

Kody
3117
3118
3119
312
3121
3122
3123
313
3131
3132
3133
3139
314
3141
3142
3143
3144
3145
3146
315
3151
3152
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3222

Ady
Gazylyp alynýan senagatda we metallurgiýadaky tehnikler
Çyzgy çekijiler
Fiziki we tehniki ylymlar gurşawynda beýleki toparlara girmedik tehnikler
EHM-e we dürli kompýuter enjamlaryna hyzmat etmek boýunça tehnikler
we operatorlar
EHM-e hyzmat etmek boýunça tehnikler we operatorlar
Kompýuter enjamlaryna hyzmat etmek boýunça tehnikler we operatorlar
Senagat robotlaryna hyzmat etmek boýunça tehnikler we operatorlar
Optiki we elektron enjamlarynyň tehnikleri we operatorlary
Surata alýanlar, şekillendirmek we sesi ýazmak üçin enjamlaryň tehnikleri
we operatorlary
Tele-radio
gepleşikleri
eşitdiriş
we
telearagatnaşyklary
üçin
apparaturalaryň operatorlary we tehnikleri
Saglygy goraýyş enjamlaryň operatorlary we tehnikleri
Beýleki topara girmedik optiki we elektron enjamlarynyň tehnikleri we
operatorlary
Ulag serişdelerinden peýdalanmak boýunça barlagçylar we tehnikler
Gämi mehanikleri
Kapitanyň we losmanyň wahtadaky mehanikleri
Uçarlaryň pilotlary we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenler
Uçarlaryň gatnawlarynyň gözegçileri (awiasiýa dispetçerleri)
Uçarlaryň gatnawlarynyň howpsuzlygy boýunça hünärmenler
Dispetçerler (awiasiýadan galanlary)
Howpsuzlyk we hil boýunça gözegçiler (ulag serişdeleriniň, önümçilik
işleriniň we önümleriniň)
Ýangyn we gurluşyk gözegçileri
Howpsuzlyk we saglygy goraýyş we hil boýunça gözegçiler (ulag
serişdeleriniň, önümçilik işleriniň we önümleriniň)
Tebigy ylymlar we saglygy goraýyş ugrundaky goşmaça işgärler
Tebigy ylymlar gurşawynda we şoňa golaý kärlerdäki hünärmenler
Tebigy ylymlar gurşawynda hünärmenler
Agronomçylyk we tokaý hojalygy gurşawynda hünärmenler
Oba hojalygy we tokaý hojalygy gurşawynda hünärmenler
Häzirki zaman saglygy goraýyş sistemasynda orta saglygy goraýyş
işgärleri (syrkawa seretmegi we akuşerçiligi goşmazdan)
Feldşerler
Gigiýena we arassacylyk boýunça hünärmenler
9
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1-nji görkezgijiň dowamy

Kody
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
323
3231
3232
324
3241
3242
33
331
3310
332
3320
333
3330
334
3340
34
341
3411

Ady
Berhiz lukmany we dogry iýmitlenmek boýunça hünärmenler
Optometristler we optikler
Feldşerler we tehnik-stomatologlar
Fizioterapewtler we şoňa golaý kärler boýunça goşmaça işgärler
Feldşerler, tehnik-mal lukmanlary we zootehnikler
Farmasewtler
Häzirki zaman saglygy goraýyş sistemasynda beýleki toparlara girmeýän
goşmaça işgärler (syrkawa seretmegi we akuşerçiligi goşmazdan)
Syrkawa seretmek we akuşerçilik boýunça goşmaça işgärler
Syrkawa seretmek boýunça goşmaça işgärler
Akuşerler
Ynandyrma we doga okamak ýoly bilen keseli bejerýän tebipler we
melhem edijileri
Tebipler
Ynandyrma we doga okamak ýoly bilen keseli bejerýän melhem edijiler
Bilim ulgamyndaky ýörite orta bilimi bolan pedagogik işgärler we
hünärmenler
Orta mekdepleriň başlangyç synp mugallymlary *
Orta mekdepleriň başlangyç synp mugallymlary
Mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň terbiýeçileri we mugallymlary *
Mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň terbiýeçileri we mugallymlary
Ýorite bilim edaralaryndaky mugallymlar we terbiýeçiler *
Ýorite bilim edaralaryndaky mugallymlar we terbiýeçiler
Hereket serişdelerini dolandyrmagy öwretmek boýunça
beýleki
hünärmenler
Hereket serişdelerini dolandyrmagy öwretmek boýunça
beýleki
hünärmenler
Maliýe-ykdysady, ýolbaşdylyk we durmuş işleri gurşawynda ýörite orta
bilimli işgärler
Maliýe we söwda işleri gurşawynda ýörite orta bilimli işgärler
Maliýe resminamalaryny we gymmatly kagyzlary satmak boýunça
brokerler we dellallar

_____________________________________________________________________________
* 331, 332, 333 toparlarda ýokary hünärmençilik bilimi bolmadyk adamlary göz öňünde tutmaly
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1-nji görkezgijiň dowamy
Kody
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
342
3421
3422
3423
3429
343
3431
3432
3433
3434
3439
344
3441
3442
3443
3445
3449
345
3450
346
3460
347
3471
3472

Ady
Ätiýaçlandyryş gullukçylary
Emlägi satmak boýunça gullukçylar
Syýahatlar boýunça maslahatçylar we olary guramaçylar
Emlägi satmak boýunça gullukçylar
Satyn alyş boýunça gullukçylar
Baha kesijiler
Söwdalaşykçylar
Maliýe we söwda işleri gurşawynda beýleki toparlara girmedik goşmaça
işgärler
Täjirçilik hyzmatlary boýunça agentler we söwda brokerleri
Söwda brokerleri (harytlary satmak we satyn almak boýunça araçylar)
Söwda-täjirçilik gullukçylar we ekspeditorlar
Zähmet şertnamalary we hakyna tutmak boýunça gullukçylar
Täjirçilik hyzmatlary boýunça agentler we beýleki toparlara girmedik
söwda brokerleri
Orta administratiw-dolandyryş işgärleri
Ýolbaşçylyk we dolandyryş işgärleri we şoňa golaý kärler boýunça
goşmaça işgärler
Orta bilimli hukuk işgäri we şoňa golaý kärler boýunça goşmaça işgärler
Hasapçylar
Orta maglumat-hasabat beriş işgärleri we şoňa golaý kärler boýunça
goşmaça işgärler
Beýleki toparlara girmedik başga ýolbaşçylyk-dolandyryş işgärleri
Döwlet gullugyndaky orta bilimli işgärler
Gümrük we serhetçi gözegçileri
Salgytlar boýunça döwlet gullukçylary
Durmuş we pensiýa üpjünçiligi boýunça döwlet gullukçylary
Döwlet gözegçileri (derňewçiler)
Güwrük paçlary salgyt salmak we beýleki toparlara girmeýän şoňa golaý
döwlet işleri boýunça goşmaça işgärler
Polisiýanyň gözegçileri we aňtaýjylar (detektiwler)
Polisiýanyň gözegçileri we aňtaýjylar (detektiwler)
Durmuş meseleleri gurşawyndaky goşmaça işgärler
Durmuş meseleleri gurşawyndaky goşmaça işgärler
Sungat, tomaşa, sport gurşawyndaky goşmaça işgärler
Täjirçilik işinde bezeýjiler we dizaýnçylar
Radio we telewideniýäniň diktorlary we beýleki alyp baryjylar
11

TDS 696-2010

1-nji görkezgijiň dowamy
Kody
3473
3474
3475
348
3480
4
41
411
4111
4112
4113
4114
4115
412
4121
4122
413
4131
4132
4133
414
4141
4142
4143
419
4190
42
421
12

Ady
Sazandalar, aýdymçylar, tansçylar
Masgarabazlar, gözbagçylar, akrobatlar we şoňa golaý kärdäki adamlar
Türgenler (sportsmenler)
Dini gurşawdaky goşmaça işgärler
Dini gurşawdaky goşmaça işgärler
Maglumatlary, resminamalary taýýarlamak, maliýe hasaba alyş we
maglumat hyzmatlary bilen meşgullanýan gullukçylar
Maglumatlary işläp taýýarlamak bilen meşgullanýan gullukçylar
Hasaplaýyş maşynlarynyň we şoňa golaý kärlerdäki operatorlar we
kätipler
Stenografist we maşinistkalar
Ýazgylary düzetmek we şoňa meňzeş işleri ýerine ýetirmek boýunça
enjamlaryň operatorlary
Dürli maglumatlary girizmek boýunça operatorlar
Hasaplaýyş maşynlarynyň opetatorlary
Kätipler
San maglumatlaryny işläp taýýarlamak bilen meşgullanýan gullukçylar
Hasapçylyk işleri we hasaba alyş bilen meşgullanýan gullukçylar
Hasabat we maliýe maglumatlaryny işläp taýýarlamak bilen
meşgullanýan gullukçylar
Materiallary we ulagy hasaba almak bilen meşgullanýan gullukçylar
Harytlary kabul etmek, ammarlardan bermek we hasaba almak bilen
meşgullanýan gullukçylar
Önümçiligi dispetçer arkaly merkezleşdirme bilen meşgullanýan
gullukçylar
Ulag (transport) işleri boýunça gullukçylar
Kitaphana, poçta we şoňa golaý gulluklardaky işgärler
Kitaphanalarda we kartotekalarda işleýänler
Poçtany saýlaşdyrýanlar we paýlaýanlar
Kodlaýanlar, düzediş girizýänler, şoňa golaý kärlerdäki işgärler
Maglumatlary, resminamalary taýýarlamak we hasaba almak bilen
meşgullanýan beýleki gullukçylar
Maglumatlary, resminamalary taýýarlamak we hasaba almak bilen
meşgullanýan beýleki gullukçylar
Ilat üçin hyzmatlary ýerine ýetirýän gurşawdaky gullukçylar
Kassirler we şoňa golaý kärlerdäki işgärler

TDS 696-2010

1-nji görkezgijiň dowamy
Kody
4211
4212
4213
4214
4215
422
4221
4222
4223
4224
5
51
511
5111
5112
5113
512
5121
5122
5123
513
5131
5132
5133
5139
514
5141
5142
5143

Ady
Kassirler, bilet satylýan kassalaryň kassirlerini hem goşmak bilen
Banklaryň, poçtalaryň kassirleri we beýleki işgärler
Bukmekerler we krupyeler
Zatlary girewine bermek we karzyna pul bermek boýunça araçylar
Hasaplardan tölegleri almak, algylar, şeýle hem nagt pullary almak
boýunça beýleki işgärler
Müşderileri habardar etmek boýunça işgärler
Syýahat gullugynyň işgärleri (syýahatçylyk we ulag agentlikleri)
Gelýänleri kabul etmek we maglumat bermek boýunça işgärler
Telefonistler
Hojalyk hyzmatlary bilen meşgullanýan gullukçylar
Hyzmatlar, ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy, söwda we şoňa golaý işler
gurşawyndaky işgärler
Hususy hyzmat, raýatlary we eýeçiligi goramak gurşawyndaky işgärler
Syýahatlarda, jemgyýetçilik ulaglarynda hyzmat edýän işgärler we şoňa
golaý kärlerde işleýänler
Ýolda hyzmat edýän işgärler, bort tehnikleri we hyzmatçylar
Jemgyýetçilik ulaglarynda konduktorlar
Ýolgörkezijiler
Öý hojalygyny ýöretmek boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýän işgärler we
ilat üçin tagamlary taýýarlaýan kärhanalaryň işgärleri
Öý hojalygyny ýöretmek boýunça kömekçiler
Aşpezler
Ofisiantlar, barmenler we bufetçiler
Syrkawa aýratyn seretmek boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýän we şoňa
meňzeş kärlerde işleýän işgärler
Çagalara seretmek boýunça işgärler
Saglygy bejeriş edaralarynda syrkawlara aýratyn hyzmatlary ýerine
ýetirýän işgärler
Öýlerde aýratyn hyzmatlary ýerine ýetirýän işgärler
Aýratyn hyzmatlary ýerine ýetirýän işgärler we beýleki toparlara
girmedik şoňa golaý kärlerdäki işgärler
Aýratyn hyzmatlary ýerine ýetirýän beýleki işgärler
Aýallar we erkekler dellegi, kosmetologlar we şoňa golaý kärlerdäki
işgärler
Şärikdeşler
Däp-dessurlar bilen baglanyşykly hyzmatlar bilen meşgullanýan işgärler
13
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1-nji görkezgijiň dowamy
Kody
5144
5145
5146
5147
5148
5149
515
5151
5152
516
5161
5162
5163
5169
52
521
5210
522
5220
523
5230
53
531
5310
532
5320
533
5330
534
5340
54
541
5410
14

Ady
Himiki usul bilen arassalamak we boýamak bilen meşgullanýan işgärler
Kir ýuwulýan ýerde işleýänler
Aýratyn tikin-çatyn bilen we geýim-gejim tikmek, aýakgap
bejermek bilen meşgullanýan işgärler
Öýleri abatlamak, mebelleri, elektrik enjamlaryny, tele we
radioapparaturalary, sagatlary we şoňa meňzeş bejermek boýunça işgärler
Foto-studiýalaryň işgärleri
Beýleki toparlara girmedik aýratyn hyzmatlary ýerine ýetirýän işgärler
Astrologlar, palçylar we şoňa meňzeş kärdäki işgärler
Astrologlar, palçylar we şoňa meňzeş kärdäki işgärler
Palçylar, bilgiçler we şoňa meňzeş kärdäki işgärler
Raýatlary we eýeçiligi goramagy amala aşyyrýan işgärler
Ýangyn söndürijiler
Polisiýa işgärleri
Türme sakçylary
Raýatlary we eýeçiligi goramagy amala aşyrýan gulluklaryň beýleki
toparlara girmedik işgärleri
Satyjylar, harytlary görkeziji naturaçylar, egin-eşikleri görkezijiler
Manekençiler we beýleki janly modeller
Manekençiler we beýleki janly modeller
Dükanlaryň satyjylary, harytlary görkezijiler
Dükanlaryň satyjylary, harytlary görkezijiler
Çadyrlaryň we bazarlaryň satyjylary
Çadyrlaryň we bazarlaryň satyjylary
Ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygyň işçileri
Şäherleriň, şäherçileriň we ilatly ýerleriň gaz hojalygynyň işçileri
Şäherleriň, şäherçileriň we ilatly ýerleriň gaz hojalygnyyň işçileri
Suw geçiriji-lagym hojalygynyň işçileri
Suw geçiriji-lagym hojalygynyň işçileri
Bagçylyk hojalygynyň işçileri
Bagçylyk hojalygynyň işçileri
Energiýa gözegçiligini amala aşyrýan işçiler
Energiýa gözegçiligini amala aşyrýan işçiler
Kino we telestudiýalaryň işçileri
Kino we telestudiýalaryň işçileri
Kino we telestudiýalaryň işçileri
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1-nji görkezgijiň dowamy
Kody
55
551
5510
552
5520
6
61
611
6111
6112
6113
6114
612
6121
6122
6123
6124
6129
613
6130
614
6141
6142
615
6151
6152
6153
6154
62
621
6210

Ady
Mahabat (reklama)-bezeg we täzeleýiş işleri bilen meşgullanýan işçiler
Mahabat (reklama)-bezeg işleri bilen meşgullanýan işçiler
Mahabat-bezeg işleri bilen meşgullanýan işçiler
Täzeleýiş işleri bilen meşgullanýan işçiler
Täzeleýiş işleri bilen meşgullanýan işçiler
Oba, tokaýçylyk, aw hojalyklarynyň, balyk ösdürip ýetişdirýän we
balyk tutmak bilen meşgullanýan hojalyklaryň tejribeli işgärleri
Oba hojalyk önümçiliginiň, tokaýçylyk, aw, balyk ösdürip ýetişdirýän we
balyk tutmak bilen meşgullanýan hojalyklaryň tejribeli işgärleri
Bakja, miweli we meýdan ekinlerini haryt hökmünde öndürijiler
Ekerançylar we gök ekerançylar (pagtaçylar, gallaçylar, bakjaçylar)
Miwe bitýän agaçlary we gyrymsy agaçlary ösdürip ýetişdirmek boýunça
ýörite bagbanlar
Bagbanlar, ekerançylar we nahalçylyk hojalygynyň işgärleri
Gatyşyk oba hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirijiler
Maldarçylyk önümlerini öndürijiler
Süýt we maldarçylyk önümlerini öndürijiler
Guş idedijiler
Balçylar we ýüpekçiler
Gatyşyk maldarçylyk önümlerini öndürijiler
Beýleki toparlara girmedik maldarçylyk önümlerini öndürijiler
Oba hojalyk önümlerini öndürijiler we maldarlar
Oba hojalyk önümlerini öndürijiler we maldarlar
Tokaýçylar we şoňa golaý kärde işleýänler
Tokaý hojalygynda işleýänler
Agaç kömrüni ýakyjylar we şoňa golaý kärdäki işçiler
Balyk ösdürip ýetişdirmek, balyk tutmak bilen meşgullanýan işgärler,
atyjy-awçylar we gapan gurýan awçylar
Suwda ýaşaýan jandarlary ösdürip ýetişdirýän işgärler
Içerki suw howdanlarynda we kenarýaka suwlarda balykçylyk bilen
meşgullanýan işgärler
Çuň suwly zolakda (açyk deňizde) balyk tutmak bilen meşgullanýan
işgärler
Atyjy-awçylar we gapan bilen awlaýanlar
Öz zerurlyklary üçin oba hojalygy bilen meşgullanýan işgärler
Öz zerurlyklary üçin oba hojalygy bilen meşgullanýan işgärler
Öz zerurlyklary üçin oba hojalygy bilen meşgullanýan işgärler
15
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1-nji görkezgijiň dowamy
Kody
7
71
711
7111
7112
7113
712
7121
7122
7123
7124
7129
713
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
714
7141
7142
7143
715

16

Ady
Iri we ownuk senagat kärhanalarynda, çeperçilik kärinde
gurluşykda, ulagda, aragatnaşykda, ýerasty geologiýa we gözlegde
işleýän tejribeli işçiler
Gazyp alýan senagatda, gurluşyk-gurnaw we gurluşyk-abatlaýyş işleri
bilen meşgullanýan işçiler
Dag magdan senagatynyň işçisi, partladyjylar, daş ýonujylar,
taraşlaýjylar, daşy oýup nagyş salýan ussalar
Dag magdan senagatynyň işçisi we ýerasty we açyk usullar arkaly
gazylyp alynýan peýdaly zatlary almak boýunça känlerde işleýänler
Partladyjylar we otlaýjylar
Daş bloklaryny bölekleýjiler, taraşlaýjylar we daşy oýup nagyş salýan
ussalar
Gurluşyk we şoňa golaý kärde işleýän işçiler
Binalary we desgalary galdyrmak üçin adaty materiallardan peýdalanýan
gurluşykçylar
Kerpiç (kerpiç we daş) örüjiler we jaýyň ýüzüne plitka goýujylar
Beton goýujylar, beton timarlaýjylar we şoňa golaý kärdäki işçiler
Agaç ussalary we neçjarlary
Gurluşykçy-gurnawçylar we beýleki topara girmedik şoňa golaý kärdäki
işçiler
Gurluşyk we gurluşyk-abatlaýyş işlerinde işleýän timarlaýjy işçiler
Üçek basyrýan ussalar
Pol we plita düşeýänler
Suwagçylar
Ýylylyk we akustiki izolýasiýany goýujy
Aýna oturdýan işçiler
Slesar-santehnikler we slesar-turba geçirijiler
Slesarlar we gurluşykda işleýän elektrikler, elektromontažçylar we şoňa
golaý kärdäki işçiler
Reňkleýjiler, binalaryň we desgalaryň üstüni arassalamak boýunça we
şoňa golaý kärdäki işçiler
Reňkleýjiler we şoňa golaý kärdäki işçiler
Laklaýjylar we şoňa golaý kärdäki işçiler
Binalaryň we desgalaryň üstüni arassalamak boýunça işçiler
Şahtalaryň (magdan kärhanalarynyň) we känleriň (dag-magdan işleriniň
açyk geçirilýän ýerleriniň) gurluşygynda işleýän işçiler
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1-nji görkezgijiň dowamy
Kody
7150
72
721
7211
7212
7213
7214
7215
7216
722
7221
7222
7223
7224
723
7231
7232
7233
724
7241
7242
7243
7244
7245
725
7250

Ady
Şahtalaryň (magdan kärhanalarynyň) we känleriň (dag-magdan işleriniň
açyk geçirilýän ýerleriniň) gurluşygynda işleýän işçiler
Metaly gaýtadan işleýän senagatda, maşyngurluşykda we şoňa golaý
kärdäki işleýän işçiler
Galypçylar, kebşirleýjiler, demirçi ussalar, walsowkaçylar düzütçilik
metallaryny taýýarlaýjylar we şoňa golaý kärdäki işleýänler
Galypçylar we steržençiler
Kebşirleýjiler we gaz bilen kesijiler
Walsowşikler
Düzütçilik metallaryny taýýarlaýjylar we slesar-gurnamaçylar
Takelažçy we kabelçi-kebşirleýji
Suwasty işler bilen meşgullanýanlar
Demirçi ussalar, slesar-guralçylar, stanokda işleýänler, bejeriji ussalar we
şoňa golaý kärdäki işleýänler
Körük bilen işleýän demirçi ussalar we çekiçläp tekizläp bejerýän demirçi
ussalar
Slesar guralçylar we şoňa golaý kärdäki işçiler
Stanokda işleýänler we metaly gaýtadan işleýän, stanoklary bejerýän
ussalar
Ýylmaýjylar, ýalpyldadyjylar, gurallary ýiteldijiler
Enjamlar boýunça mehanikler, slesar-ýygnaýjylar we slesar bejerijiler
Awtomotoulag serişdeleriniň mehanikleri we slesar-bejerijileri
Uçujy apparatlaryň we gämileriň slesar-mehanikleri, slesar-ýygnaýjylary
we slesar-bejerijileri
Oba hojalyk we senagat enjamlarynyň slesar-mehanikleri, slesarýygnaýjylary we slesar-bejerijileri
Elektrik we elektron enjamlarynyň mehanikleri we gurnawçylary
Elektrik enjamlarynyň mehanikleri we elektromontažçylar
Eletron enjamlarynyň montažçylary
Elektron enjamlaryny bejermek we hyzmat etmek boýunça mehanikler
Telegraf we telefon enjamlaryna hyzmat etmek boýunça gurnawçylar we
işçiler
Elektrogeçiriji ýollarynyň gurnawçylary, bejerijiler we kabelçikebşirleýjiler
Syrçalamak, metal bilen örtmek we reňklemek bilen meşgullanýan işçiler
Syrçalamak, metal bilen örtmek we reňklemek bilen meşgullanýan işçiler
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1-nji görkezgijiň dowamy
Kody
726
7260
727
7270
73
731
7311
7312
7313
732
7321
7322
7323
7324
733
7331
7332
7333
7334
734
7341
18

Ady
Optiki-mehaniki önümçilikde we ýörite önümçilikde iş bilen
meşgullanýan işçiler
Optiki-mehaniki önümçilikde we ýörite önümçilikde iş bilen
meşgullanýan işçiler
Maşyngurluşyk we metal işläp taýýarlaýan senagatlaryň beýleki
önümçiliklerinde iş bilen meşgullanýan işçiler
Maşyngurluşyk we metal işläp taýýarlaýan senagatlaryň beýleki
önümçiliklerinde iş bilen meşgullanýan işçiler
Presizion esbaplary taýýarlaýan işçiler, çeperçilik kärinde, çaphana
önümçiliginde işleýän işçiler
Metal we şoňa meňzeş materiallar boýunça presizion işleri ýerine ýetirýän
işçiler
Presizion esbaplary we enjamlary taýýarlamak bilen meşgullanýan işçiler
Saz esbaplaryny taýýarlaýjylar, sazlaýjylar we durkuny täzeleýjiler
Şaý-sepleri we gymmat bahaly metallardan önümleri taýýarlamak
boýunça ussalar
Küýzegärler, keramikadan, aýna önümleri presleýjiler we galypçylar we
şoňa golaý kärdäki işçiler
Abraziw önümleriň galypçylary, küýzegärler we şoňa golaý kärlerde
işleýän işçiler
Aýna galypçylary, granlaýjylar, ýalpyldadyjylar, çüýşe önümlerini
ýasaýjylar
Haşamçylar we aýnany oýup nagyşlaýjylar
Aýnany, keramikany nagyş bilen bezeýjiler, surat bilen bezeýän
suratkeşler bezegçiler we şoňa golaý kärde işleýänler
Metaldan, agaçdan, dokma materiallardan we gaýyşdan, şoňa meňzeş
materiallardan önümleri taýýarlaýan çeperçilik kärhanalarynyň işçileri
Agaçdan we şoňa meňzeş materiallardan çeperçilik önümlerini
taýýarlaýanlar we durkuny täzeleýänler
Dokma materiallardan, deriden, sütükden we şoňa meňzeş materiallardan
önümleri taýýarlaýanlar we durkuny täzeleýänler
Metaldan (gymmat metaldan başga) çeperçilik önümlerini taýýarlaýanlar
we durkuny täzeleýänler
Nakgaşlyk önümçiliginde tebigy daşlardan (granit, mermer) önümleri
taýýarlaýanlar we durkuny täzeleýänler
Poligrafiýa önümçiliginde we şoňa golaý kärlerde işleýän işçiler
Harp ýygyjylar, çapçylar we şoňa golaý kärdäki işçiler
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1-nji görkezgijiň dowamy
Kody
7342
7343
7344
7345
7346
74
741
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
742
7421
7422
7423
7424
743
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
744
7441
7442

Ady
Stereotipçiler we elektrotipçiler
Çap görnüşlerini haşamlaýjylar we oýup nagyşlaýjylar
Suratçylar we şoňa golaý kärdäki işçiler
Sahaplaýjylar we şoňa golaý kärdäki işçiler
Şelkografiýa, metallografiýa, ksilografiýa boýunça işçiler we matalar
boýunça trafaretçiler
Iri we ownuk senagat kärhanalarynyň tejribeli işçileri
Azyk senagatynda işleýän işçiler we şoňa golaý kärdäki işçiler
Et, balyk we konserwa senagatynda işleýän işçileriň hünärleri
Çörek bişirýänler, süýji-köke öndürýänler, süýji öndürýänler
Süýt önümlerini öndürýänler, ýag we syr, peýnir taýýarlaýanlar
Miweli we gök önümlerini taýýarlaýanlar we gaýtadan işleýänler
Azyk önümlerini, içgileri dadyp görüjiler we hilini kesgitleýänler
Çilim önümlerini taýýarlaýjylar we öndürijiler
Humarly we humarsyz işçileriň önümçiligindäki işçileriň kärleri
Agaç işläp taýýarlaýjylar, gymmat baha agaçdan mebel ýasaýan neçjarlar
we şoňa golaý kärdäki işçiler
Agajy ilkinji işläp taýýarlamak boýunça işçiler
Gymmat baha agaçdan mebel ýasaýan neçjarlar we şoňa golaý kärdäki
işçiler
Agaç işläp taýýarlaýan stanoklaryň operatorlary we düzedijileri
Sebet örüjiler, mebel ýasaýanlar, çotgalary taýýarlaýanlar we şoňa golaý
kärdäki işçiler
Işçi-dokmaçylar, tikinçiler we şoňa golaý kärdäki işçiler
Nah, ýüplük egriji we pamyk önümçiliginde süýüm taýýarlaýan işçiler
Dokmaçylar, örüjiler, halyçylar we şoňa golaý kärdäki işçiler
Aýallaryň we erkek adamlaryň geýimini we şlýapa tikýänler
Deri eýleýjiler we şoňa golaý kärdäki işçiler
Lekallary we dokma, gaýyş we beýleki materiallardan önümleri
taýýarllaýjylar, biçimçiler
Tikinçiler, keşde bejerýänler we şoňa golaý kärdäki işçiler
Mebelleriň ýüzüne mata we şoňa meňzeş zatlary çekýän ussalar we şoňa
golaý kärdäki işçiler
Ýeňil senagatda işleýän işçileriň käri (tikinçiligi hem goşmak bilen)
Derileri işläp taýýarlaýjylar, aşgarlaýjylar, eýleýji ussalar
Aýakgap senagatynyň işçisi we şoňa meňzeş önümleri öndürijiler
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Kody
7443
745
7450
746
7460
75
751
7511
7512
7513
7514
752
7521
7522
76
761
7610
762
7620
8
81
811
8111
8112
8113
20

Ady
Tikinçilik senagatynyň işçileriniň kärleri
Gurluşyk materiallary senagatynyň işçileriniň kärleri
Gurluşyk materiallary senagatynyň işçileriniň kärleri
Oýunjak we okuw-görkezme esbaplarynyň önümçiliginde iş bilen
meşgullanýan işçileriň kärleri
Oýunjak we okuw-görkezme esbaplarynyň önümçiliginde iş bilen
meşgullanýan işçileriň kärleri
Ulag we aragatnaşykdaky işçileriň kärleri
Ulagdaky işçileriň kärleri
Demir ýol ulagyndaky mehanizmleri we ýol maşynlaryny bejermek we
hyzmat etmek boýunça işçileriň kärleri
Awtomotoulag serişdelerini bejermek we hyzmat etmek boýunça işçileriň
kärleri
Deňiz we derýa gämileriniň enjamlaryny bejermek we hyzmat etmek
boýunça işçileriň kärleri
Uçujy apparatlary peýdalanmak we tehniki hyzmat etmek boýunça
işçileriň kärleri
Aragatnaşykdaky işleýän işçileriň kärleri
Telefonçylar, telegrafçylar we aragatnaşykdaky işleýän işçileriň şoňa
golaý kärleri
Aragatnaşyk desgalaryny we aragatnaşyk bereket enjamlaryny bejermek
we hyzmat etmek boýunça işçileriň kärleri
Ýerasty geologiýa we gözleg işlerinde iş bilen meşgullanýan işçileriň
kärleri
Geologiýa-gözleg işlerinde iş bilen meşgullanýan işçileriň kärleri
Geologiýa-gözleg işlerinde iş bilen meşgullanýan işçileriň kärleri
Topogeodeziýa işlerinde iş bilen meşgullanýan işçileriň kärleri
Topogeodeziýa işlerinde iş bilen meşgullanýan işçileriň kärleri
Operatorlar, apparatçylar, desgalaryň we maşynlaryň maşinistleri,
slesar-gurnaýjylar
Senagat desgalarynyň operatorlary, apparatçylary we maşinistleri
Gazylyp alynýan baýlyklary çykarýan we dag magdanlaryny baýlaşdyryjy
desgalaryň operatorlary, apparatçylary we maşinistleri
Dag-magdan enjamlarynyň operatorlary we maşinistleri
Magdanlary we dag jynslaryny işlemek boýunça desgalaryň operatorlary,
apparatçylary, maşinistleri
Guýulary burawlaýjylar we şoňa golaý kärdäki işçiler
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1-nji görkezgijiň dowamy
Kody
812
8121
8122
8123
8124
8125
813
8131
8132
8133
8134
8139
814
8141
8142
8143
8144
815
8151
8152
8153
8154
8155

Ady
Metal eredýän desgalardaky operatorlar, apparatçylar, maşinistler we
beýleki kärler
Magdan we metal eretmek üçin peçleriň operatorlary
Metal eredijiler, metal guýujylar we prokatçylar
Metallary we oda çydamly metallary ýylylyk arkaly işleýän desgalaryň
operatorlary we maşinistleri
Walsowkaçylar we süýndüriji işçiler
Öňki toparlara degişli bolmadyk şoňa golaý beýleki hünär toparlary
Keramika we aýna öndürmek we bişirmek boýunça desgalaryň hem-de
peçleriň we şoňa meňzeş desgalaryň operatorlary
Aýna we keramika bişirilýän peçleriň we şoňa meňzeş enjamlaryň
operatorlary
Aýna we aýna önümlerini öndürmek boýunça desgalaryň operatorlary
Keramika we farfor öndürmek boýunça desgalaryň operatorlary
Diwar we berkidiji materiallary öndürmek boýunça desgalaryň
operatorlary
Aýna we keramika öndürmek boýunça peçleriň we desgalaryň beýleki
toparlara girmedik operatorlary
Agajy gaýtadan işlemek we kagyz öndürmek boýunça desgalaryň
operatorlary we apparatçylary
Agajy gaýtadan işlemek boýunça desgalaryň operatorlary
Kagyz toplumyny taýýarlamak boýunça desgalaryň operatorlary we
apparatçylary
Kagyz çykarýan maşynlaryň operatorlary
Agaçdan edilen önümleri we plitalary öndürmek boýunça desgalaryň
operatorlary we apparatçylary
Himiýa we nebit-himiýa çig mallaryny gaýtadan işlemek boýunça
desgalaryň apparatçylary, operatorlary we maşinistleri
Owradyjy maşynlaryň, harazlaryň we garyjy maşynlaryň apparatçylary,
operatorlary we maşinistleri
Himiýa önümçiliginde ýylylyk bilen işleýän enjamlaryň operatorlary
Süzüji maşynlaryň we separatorlaryň operatorlary, apparatçylary
Gaýtadan işleýän apparatlaryň we reaktlaryň apparatçylary, operatorlary
(nebit we gazdan başga)
Nebit-gaz arassalaýjy desgalaryň operatorlary
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8159
816
8161
8162
8163
817
8171
8172
82
821
8211
8212
822
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
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Ady
Himiýa we nebit himiýa çig mallaryny gaýtadan işlemek boýunça
desgalaryň apparatçylary, operatorlary we maşinistleri
Elektrik energiýasyny işläp çykarmak boýunça desgalaryň we şoňa
meňzeş desgalaryň apparatçylary, operatorlary we maşinistleri
Elektrik energiýasyny işläp çykarmak boýunça operatorlar we maşinistler
Bug hereketlendirijileriniň we bug gazanlarynyň operatorlary we
maşinistleri
Ýokary gyzgynlykly peçleriň, suwy işläp taýýarlamak boýunça
desgalaryň we şoňa meňzeş enjamlaryň apparatçylary we operatorlary
Senagat robotlarynyň we awtomat gurnaýjy liniýalaryň operatorlary
Awtomat gurnaýjy liniýalaryň operatorlary
Senagat robotlarynyň operatorlary
Stasionar enjamlaryň apparatçylary, operatorlary, maşinistleri we slesar
gurnaýjylary
Metallary işlemek we mineral çig mallary gaýtadan işlemek boýunça
enjamlaryň, maşynlaryň operatorlary
Stanoklaryň operatorlary
Sementden we beýleki mineral materiallardan önümleri öndürmek
boýunça enjamlaryň operatorlary we maşinistleri
Himiýa önümlerini öndürmek boýunça apparatçylar, operatorlar,
maşinistler
Derman we parfýumeriýa önümlerini öndürmek boýunça apparatçylar,
operatorlar we maşinistler
Ok-därileri we partladyjy jisimleri öndürmek boýunça enjamlaryň
operatorlary we maşinistleri
Metallary ýalpyldadyjy, ýüzüne metal çaýyjy we gorag örtügini çalyjy
desgalaryň operatorlary
Surat önümlerini öndürmek boýunça enjamlaryň apparatçylary,
operatorlary we maşinistleri
Azot öndürýän we organiki sintez önümlerini öndürýan enjamlaryň
apparatçylary, operatorlary we maşinistleri
Anilin-boýag öndürmek, poligrafiýa boýaglaryny we lak-boýag öndürýän
enjamlaryň operatorlary, apparatçylary we maşinistleri
Polimer gurluşyk materiallaryny, organiki aýna we aýna süýümini
öndürmek boýunça enjamlaryň operatorlary, apparatçylary we
maşinistleri
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Kody
8228
8229
823
8231
8232
8233
8234
8235
824
8240
825
8251
8252
8253
826
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8269
827

Ady
Himiki süýümleri, aýna-süýüm materiallaryny, aýna-plastikleri we
gidroliz öndürmek boýunça enjamlaryň, operatorlary apparatçylary we
maşinistleri
Beýleki toparlara girmedik himiýa önümlerini öndürmek boýunça
enjamlaryň operatorlary, apparatçylary we maşinistleri
Rezin we plastmassa öndürmek boýunça apparatçylar, operatorlar we
maşinistler
Rezin öndürmek boýunça apparatçylar, operatorlar we maşinistler
Plastmassa öndürmek boýunça apparatçylar, operatorlar we maşinistler
Sintetiki kauçuklary, ýagyň ornuny tutujylary we nebit-himiýa önümlerini
öndürmek boýunça apparatçylar, operatorlar we maşinistler
Polimer gurluşyk materiallaryny öndürmek boýunça apparatçylar,
operatorlar we maşinistler
Organiki aýna öndürmek boýunça desgalaryň apparatçylary
Agaç işläp taýýarlaýan desgalaryň operatorlary
Agaç işläp taýýarlaýan maşynlaryň operatorlary
Çap edýän, sahaplaýan maşynlaryň we kagyz önümlerini taýýarlamak
boýunça enjamlaryň operatorlary we maşinistleri
Çap edýän maşynlaryň operatorlary we maşinistleri
Sahaplaýan maşynlaryň operatorlary we maşinistleri
Kagyz önümlerini týýarlamak boýunça maşynlaryň operatorlary
Dokma, sütük, deri önümlerini öndürmek boýunça enjamlaryň
apparatçylary, operatorlary we maşinistleri
Süýümleri taýýarlamak boýunça maşynlaryň, egriji we saraýjy
maşynlaryň operatorlary
Dokmaçylyk we örüji maşynlaryň operatorlary
Tikinçilik enjamlarynyň operatorlary
Dokmaçylyk önümlerini agartmak, boýamak we arassalamak boýunça
enjamlaryň operatorlary, apparatçylary
Sütügi we derini eýlemek boýunça enjamlaryň apparatçylary, operatorlary
we maşinistleri
Köwüş we şoňa meňzeş önümleri taýýarlamak boýunça enjamlaryň
operatorlary, maşinistleri
Beýleki toparlara girmedik dokma, sütük we deri önümlerini öndürmek
boýunça enjamlaryň apparatçylary, operatorlary we maşinistleri
Azyk we şoňa meňzeş önümleri işläp taýýarlamak boýunça maşynlaryň
operatorlary
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Kody
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
828
8281
8282
8283
8284
8285
8286
829
8290
83
831
8311
8312
832
8321
8322
8323
8324
833

24

Ady
Eti, guşy, balygy gaýtadan işlemek boýunça maşynlaryň we süňki
gaýtadan işleýän we ýelim önümçiligindäki enjamlaryň operatorlary
Süýt önümlerini öndürmek boýunça, ýag, syr önümçiliginde maşynlaryň
operatorlary
Nahar duzuny gazyp almak we öndürmek, däne we huruşlyklary üwemek
boýunça harazlaryň. degirmenleriň operatorlary
Üwelen däneden önümleri, galla, şokolad we beýleki süýji-köke
önümlerini öndürmek boýunça maşynlaryň, degirmenleriň operatorlary
Miweleri, gök önümleri we hozlary gaýtadan işlemek, azyk
garyndylaryny öndürmek boýunça maşynlaryň operatorlary
Gant taýýarlamak boýunça maşynlaryň operatorlary
Çaý, kofe we kakao öndürmek boýunça maşynlaryň operatorlary
Piwo, çakyr we beýleki içgileri öndürmek boýunça maşynlaryň
operatorlary
Çilim önümlerini taýýarlamak boýunça maşynlaryň operatorlary
Slesar-gurnaýjylar
Mehaniki maşynlaryň slesar-gurnaýjylary
Elektrik enjamlaryny gurnaýjylar
Radioelektron enjamlaryny gurnaýjylar
Metal, rezin we plastmassa önümlerini gurnaýjylar
Agaçdan we şoňa meňzeş materiallardan önümleri gurnaýjylar
Kagyzdan, dokma önümlerinden we şoňa meňzeş materiallardan önümleri
gurnaýjylar
Beýleki maşynlaryň operatorlary we gurnaýjylary
Beýleki maşynlaryň operatorlary we gurnaýjylary
Lokomotiwleriň maşinistleri we şoňa golaý kärdäki işçiler
Lokomotiwleriň maşinistleri we şoňa golaý kärdäki işçiler
Lokomotiwleriň maşinistleri
Togtadyjy işçiler, strelkaçylar, tirkeýjiler
Awtomotoulag serişdeleriniň sürüjileri
Motosiklleriň sürüjileri
Ýeňil awtomobilleriň, taksileriň we awtofurgonlaryň sürüjileri
Awtobuslaryň we trolleýbuslaryň sürüjileri
Ýük awtomobilleriniň sürüjileri
Oba hojalyk we beýleki hereket edýän enjamlaryň maşinistleri
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Kody
8331
8332
8333
8334
834
8340
9
91
911
9111
9112
9113
912
9120
913
9131
9132
9133
914
9141
9142
915
9151
9152

Ady
Motorlaşdyrylan oba hojalyk enjamlarynyň we tokaýçylyk hojalygynyň
enjamlaryň maşinistleri
Ýer gazýan we şoňa meňzeş maşynlaryň maşinistleri
Kranlaryň, ýük galdyryjylaryň we şoňa meňzeş maşynlaryň maşinistleri
Awtoýükleýjileriň maşinistleri
Gämileriň paluba toparlarynyň agzalary we şoňa golaý kärdäki işçiler
Gämileriň paluba toparlarynyň agzalary we şoňa golaý kärdäki işçiler
Hünärsiz işgärler
Söwdada, hyzmat sferasynda, ýaşaýyş jaý-jemagat gurşawynda we şoňa
golaý işlerde işleýän hünärsiz işgärler
Köçelerde söwda edýänler we şoňa meňzeş işgärler
Köçelerde azyk harytlaryny satýanlar
Köçelerde azyk däl harytlary satýanlar
Harytlary ýaşaýan ýerine eltip berýän ýa-da telefon arkaly teklip edýän
işgärler
Aýakgap arassalaýanlar we köçelerde dürli hyzmatlary ýerine ýetirýän
hünärsiz işçiler
Aýakgap arassalaýanlar we köçelerde dürli hyzmatlary ýerine ýetirýän
hünärsiz işçiler
Öý hyzmatçylary we içerini ýygnaşdyrmak we kir ýuwmak boýunça
hyzmatlary ýerine ýetirýän şoňa meňzeş işgärler
Öý hyzmatçylary we öýleri tämizleýjiler
Edaralardaky
hyzmatçylar
we
süpürijiler,
otellerdäki,
myhmanhanalardaky otag hyzmatçylary, geýim-gejim hojalygynyň
müdirleri we şoňa golaý kärler
Öýlere baryp, otellerde we myhmanhanalarda el bilen kir ýuwýanlar
ütükleýänler we şoňa golaý kärler
Toplumlaýyn hyzmatlar, jaýlary abatlamak bilen meşgullanýan işçiler,
penjire ýuwýanlar, polotýorlar
Toplumlaýyn hyzmat etmek we jaýlary abatlaýyş bilen meşgullanýan
işçiler
Penjireleri ýuwýanlar we polotýorlar
Goş gatnadyjylar, goş daşaýan hammallar, gapy sakçylary we şoňa golaý
kärdäki işgärler
Goş daşaýan hammallar, gatnadyjylar we hat gatnadyjylar
Gapy sakçylary, garawullar we şoňa meňzeş işgärler
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Kody
9153
916
9161
9162
917
9170
92
921
9211
9212
9213
93
931
9311
9312
9313
932
9321
9322
933
9331
9332
9333
9334
934
9340
26

Ady
Söwda awtomatlaryndan pul ýygnaýjylar, energiýa gözegçiliginde we
suw geçiriji, gaz hojalygyndaky gözegçiler we şoňa meňzeş işgärler
Zir-zibilleri aýyrýanlar we şoňa meňzeş işgärler
Zir-zibilleri aýyrýanlar
Köçe süpürýänler (howly süpürýänler) we şoňa meňzeş işgärler
Hyzmat ediş gurşawyna degişli guramalarda we kärhanalarda sargytlary
kabul edýänler
Hyzmat ediş gurşawyna degişli guramalarda we kärhanalarda sargytlary
kabul edýänler
Oba, tokaýçylyk, aw hojalyklarynda, balyk ösdürip ýetişdirýän, balyk
tutmak bilen meşgullanýan hojalyklarda we şoňa meňzeş işler bilen
meşgullanýan hünärsiz işçiler
Oba, tokaýçylyk, aw hojalyklarynda, balyk ösdürip ýetişdirýän, balyk
tutmak bilen meşgullanýan hojalyklarda we şoňa meňzeş işler bilen
meşgullanýan hünärsiz işçiler
Oba hojalygynda hünärsiz işçiler (maldarlar, çopanlar)
Tokaýçylyk hojalygynda hünärsiz işçiler
Aw hojalyklarynda, balyk ösdürip ýetişdirýän, balyk tutmak bilen
meşgullanýan hojalyklarda hünärsiz işçiler
Magdan gazyp alyjy senagatda, gurluşykda, işläp taýýarlaýan senagatda,
ulag we aragatnaşykda işleýän hünärsiz işçiler
Magdan gazyp alyjy senagatda, gurluşykda, işläp taýýarlaýan senagatda
işleýän hünärsiz işçiler
Dag-magdan işlerinde işleýän hünärsiz işçiler
Gurluşyk-abatlaýyş işlerinde işleýän hünärsiz işçiler
Gurluşyk-gurnaw işlerinde işleýän hünärsiz işçiler
Işläp taýýarlaýan senagatda işleýän hünärsiz işçiler
Hünärsiz gurnaýjy işçiler
Işläp taýýarlaýan senagatda el bilen gaplaýjylar we beýleki hünärsiz
işçiler
Ulag we aragatnaşykda işleýän hünärsiz ýükçiler
El we pedal arkaly dolandyrylýan ulag serişdeleriniň sürüjileri
Tirkeg çekýän güýçli maşynlaryň sürüjileri we arabakeşleri
Ýükçüler
Aragatnaşykda işleýän hünärsiz işçiler
Ýerasty geologiýa we gözlegde işleýän hünärsiz işçiler
Ýerasty geologiýa we gözlegde işleýän hünärsiz işçiler
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1-nji görkezgijiň soňy

Kody
935
9350
94
941
9411
9412
9413
9414
9415
0
01
011
0110

Ady
Senagat pudaklarynda işleýän beýleki toparlara girmedik hünärsiz işçiler
Senagat pudaklarynda işleýän beýleki toparlara girmedik hünärsiz işçiler
Ykdysadyýetiň ähli pudaklary üçin umumy bolan hünärsiz işçiler
Ykdysadyýetiň ähli pudaklary üçin umumy bolan hünärsiz işçiler
Garawullar (sakçylar), garderobçylar, liftçiler
Ammarçylar, harytlara bellik goýujylar, jemleýjiler, tertipläp gaplaýjylar
Ýükçüler, kömekçi hojalyklardaky işçiler
Gulluk we önümçilik ýerlerinde we jaýlarynda süpürijiler
Hat gatnadyjylar we hünärsiz işçileriň beýleki toparlara girmedik başga
kärleri
Harby güýçler
Harby güýçler
Harby güýçler
Harby güýçler
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Esasy sözler: döwlet klassifikator, kod, iş, düzüm, çyzgy
________________________________________________________________
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