Hünär synagyny geçirmegiň şertleri we talaplary
Auditorçylyk işini amala aşyrmaga we auditorlyk hyzmatlary etmäge hukuk almak
üçin hünär synagyndan geçmäge Türkmenistanda auditorçylyk işini ygtyýarlylandyrmagyň
tertibini düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalarynda kesgitlenen, kämillik ukyply
şahsy taraplara (mundan beýläk – dalaşgär) rugsat berilýär.
Iş kesilen we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde şol iş boýunça
aýyplamasy aýrylmadyk, şeýle hem şu Düzgünnamanyň 30-njy bölümine laýyklykda, olar
babatynda hünär synagynyň netijelerini ýatyrmak baradaky çözgüt kabul edilen şahsy
taraplara hünär synagyndan geçmäge rugsat edilmeýär.
Auditoryň hünär şahadatnamasyny almaga dalaş edýän şahsy tarapda şu aşakdakylar
bolmaly:
 ykdysadyýet ýa-da hukuk hünäri boýunça ýokary bilimi;
 hasapçy, ykdysatçy, derňewçi, hukukçy, kärhananyň ýolbaşçysy, ykdysadyýet
ýa-da hukuk ugry boýunça ylmy işgär ýa-da mugallym hökmünde azyndan
5 ýyl iş döwri.
Hünär synagyndan geçmek üçin şahsy tarap Türkmenistanyň Maliýe ministrligine
şulary berýär:
1) 1-nji goşunda laýyk görnüşde arza;
2) pasportyň nusgasy (asyl nusgasyny görkezmek bilen);
3) ykdysadyýet ýa-da hukuk hünäri boýunça ýokary bilim hakynda diplomyň
kepillendiriş edarasynda tassyklanan nusgasy, daşary ýurt bilim edarasynda bilim alan bolsa –
daşary ýurduň bilim hakyndaky resminamasynyň laýyklygynyň (nostrifikasiýa) ykrar
edilendigi barada şahadatnama, Türkmenistanyň halkara şertnamasynda bellenen ykrar etme
muňa girmeýär;
4) zähmet depderçesinden göçürme (nusgasy);
5) 2-nji goşunda laýyklykdaky görnüşiň 1-11 bölümleri doldurylan hünär synag listi;
6) iki sany surat (4x6).

Berlen resminamalaryň dogrulygy üçin dalaşgär jogapkärçilik çekýär.
Ýokarda sanalyp geçilen ähli resminamalaryň berilmedik halatynda we (ýa-da) olarda ýalňyş
bar bolsa we maglumatlar doly görkezilmedik bolsa, dalaşgär tarapyndan berlen arza
seredilmek üçin kabul edilmeýär we bellige alynmaýar.

Auditorçylyk işiniň hünär synagyna girýän dersleriň sanawy:
buhgalter hasaba alnyşy;
hojalyk işiniň seljermesi;
auditiň milli standartlary;
Türkmenistanyň umumy we salgyt kanunçylygy.

Türkmenistanyň Maliýe ministrligine
(ýaşaýan ýeriniň salgysy,
familiýasy, ady we atasynyň ady)

tarapyndan

ARZA
hünär şahadatnamasyny bermek (uzaltmak) barada
а) Hünär synagyndan geçmäge (synagdan gaýtadan geçmäge) rugsat bermegiňizi we
hünär synagyny tabşyran ýagdaýymda maňa
(auditoryň ýa-da auditorlyk hyzmatlarynyň anyk görnüşi – ätiýaçlandyryş guramalarynyň auditi; bank işiniň auditi; maýa
goýum institutlarynyň auditi; maliýe hasabatlaryny taýýarlamak, seljermek we maslahat bermegi goşmak bilen, olaryň
takyklygyny tassyklamak boýunça )

hünär şahadatnamasyny bermegiňizi haýyş edýärin.

б) Maňa öň berlen _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
(auditoryň ýa-da auditorlyk hyzmatlarynyň anyk görnüşi – ätiýaçlandyryş guramalarynyň auditi; bank işiniň auditi; maýa
goýum institutlarynyň auditi; maliýe hasabatlaryny taýýarlamak, seljermek we maslahat bermegi goşmak bilen, olaryň
takyklygyny tassyklamak boýunça)

hünär şahadatnamasyny uzaltmagyňyzy haýyş edýärin.

Özüm baradaky maglumatlary görkezilen anketany goşýaryn.
Şeýle-de özüm barada habar berýärin:
1.

(auditorçylyk işi, onuň görnüşini, dowamlylygyny,

ugurda iş tejribäm bar.

işleýän ýerini we eýeleýän wezipesini görkezmeli)

2. Hünär boýunça binýatlaýyn taýýarlygy geçdim, hünär derejämi ýokarlandyrdym
-

(nirede, haçan, sertifikatyň belgisi)

3. Hünär şahadatnamasy alnandan soň göz öňünde tutulýan iş ýeri:
4. Maňa hünär şahadatnamasyny almak üçin hiç hili çäklendirmeler ýok.
5. Şu maglumatlary mälim etmeli diýip hasap edýärin

-

"__"____________ ___ ý.
(goly)

Hünär şahadatnamasyny bermek
(uzaltmak) baradaky arza goşulýar

ANKETA
1. Familiýasy
Ady
Atasynyň ady
2. Doglan senesi:

Surat üçin
4х6

(gün, aý, ýyl san bilen)

3. Raýatlygy:
4. Pasportyň seriýasy
Berlen senesi
Kim tarapyndan
berlen
5. Bilimi:
(okuw mekdebi)

fakulteti
tamamlan ýyly
Diplomyň №
diplomy boýunça hünäri
6. Alymlyk derejesi, alymlyk ady
7. Zähmet depderçesinden işlän döwri barada maglumat:
Işlän ýeri

Döwri
gelen

Wezipesi

giden

1.
2.
3.
4.
5.
...
8. Auditoryň ýa-da audit hyzmatlarynyň anyk görnüşi – ätiýaçlandyryş guramalarynyň auditi; bank işiniň
auditi; maýa goýum institutlarynyň auditi; maliýe hasabatlaryny taýýarlamak, seljermek we maslahat
bermegi goşmak bilen, olaryň takyklygyny tassyklamak boýunça hünär şahadatnamasyndan kesilen
ýagdaýlar boldymy, şeýle-de Siz babatynda iş kesilenmi we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen
tertipde şol iş boýunça aýyplamasy aýrylmadykmy
(eger «hawa» bolsa, onda haçan we näme üçin)

9. Öý salgysy:
10. Öý telefony:
Iş telefony:

El telefony:
(kody belgisi)

(kody belgisi)

El telefony:
(kody belgisi)

Elektron salgysy:

(kody belgisi)

Faks:
(kody belgisi)

11. Anketany dolduran senesi «____» _______________ ____ ý.
Şahsy goly

