Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň
müdiriýetiniň 2012-nji ýylyň 14-nji
noýabryndaky 3 belgili karary bilen
tassyklandy
Türkmenistanda başlangyç şertli pensiýa maýasyny
hasaplamak boýunça
USULY GÖRKEZMELER
I.

Umumy düzgünler

1.
Türkmenistanda başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak boýunça
usuly görkezmeler (mundan beýläk - Usuly görkezmeler) Türkmenistanyň Ilaty
durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 16-njy maddasyny ýerine ýetirmek
maksady bilen hem-deTürkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 9-njy iýulynda
çykaran 11138-nji karary bilen tassyklanylan Türkmenistanda şertli-toplaýyş pensiýa
usulyny girizmegiň we Türkmenistanyň Pensiýa gaznasyny döretmegiň
Meýilnamasynyň 13-nji bölümine laýyklykda işlenip taýýarlanan we hökmany
pensiýa ätiýaçlandyrmasy ulgamynda ätiýaçlandyrylan şahslaryň şertli-toplaýyş
pensiýa usulynyň girizilmegine çenli olaryň işlän döwri üçin başlangyç şertli pensiýa
maýasyny hasaplamagyň usulyny kesgitleýär.
2.
Şu Usuly görkezmelerde ulanylýan düşünjeler Türkmenistanyň Ilaty
durmuş taýdan goramak hakynda kodeksinde we «Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy
hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda kesgitlenilen manylarda ulanylýar.
3.
Başlangyç şertli pensiýa maýasynyň hasaplamasyny Türkmenistanyň
Pensiýa gaznasynyň ýerli edaralary amala aşyrýarlar.
4. Iş berijiler diýilip şu aşakdakylar hasaplanylýar:
1) Türkmenistanda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen
ýuridik şahslar;
2) Türkmenistanda hasaba alnan daşary ýurt döwletleriniň ýuridik şahslarynyň
wekilhanalary we şahamçalary;
3) daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistanda ýerleşýän diplomatik
wekilhanalary, konsullyk edaralary, halkara guramalarynyň wekilhanalary;
4) hakyna tutma zähmeti ýa-da öý işgärleriniň zähmetini ulanýan iş
berijiler-fiziki şahslar, şeýle hem oba hojalyk önümleri öndürilende hakyna tutma
zähmeti ulanýan, daýhan birleşikler bilen içki hojalyk kärende şertnamasy esasynda
oba hojalyk önümlerini öndürýän şahslar;
5) ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki
şahslar-hususy telekeçiler (özleri bilen zähmet gatnaşyklarynda bolan şahslar üçin).
5.
Fiziki şahslar diýip şu aşakdakylar hasaplanylýar:
1) 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwar ýagdaýynda iş döwri bolan özbaşdak iş bilen
meşgullanýan, girdejisi bolan şahslar;

2) 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwar ýagdaýynda iş döwri bolan hünärmenlik
hyzmatlaryny etmek boýunca işi amala aşyrýan fiziki şahslar;
3) 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwar ýagdaýyna iş döwri bolan işlemeýän şahslar;
4) 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwar ýagdaýyna iş döwri bolan 2013-nji ýylyň
1-nji ýanwaryndan soň iş beriji bilen zähmet gatnaşyklaryna giren şahslar;
5) 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwar ýagdaýynda, ýokary, ýörite orta we
hünärmentçilik okuw mekdeplerinde, işgärleri taýýarlamak, hünäri ýokarlandyryş we
gaýtadan hünär öwrediş gysga möhletli okuwlarda, kliniki ordinaturalarda,
aspiranturalarda, doktoranturalarda we akademiýalarda, şeýle hem ýokary we orta
dini okuw mekdeplerinde önümçilikden aýrylmak şerti bilen (okuwyň gündizki
görnüşi) okaýan şahslar.
6.
Iş berijiler 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwar ýagdaýyna zähmet
gatnaşyklarynda bolan adamlara başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin
zerur bolan resminamalary Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna berýärler.
7.
Fiziki şahslar başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin zerur
bolan resminamalary ýaşaýan ýerleri boýunça Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna
özbaşdak berýärler.
8.
Harby gullukçylaryň, içeri işler edaralarynyň hatarçy, seržant we
ofiserlerler düzüminiň işgärleriniň, Türkmenistanyň döwlet we raýat awiasiýasynyň
uçuş we uçuş-synag düzüminiň işgärleriniň, paraşýutçylarynyň, uçar operatorlarynyň
we uçarbeletleriniň, şeýle hem zähmetiň aýratyn şertleri bolan işlerde işlänleriň
başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin, şertli-toplaýyş pensiýa usulynyň
girizilen senesine çenli olaryň pensiýasyny hasaplamak olaryň hakyky ýyllyk
senenama gulluk (iş) döwürlerini hasaba almak bilen amala aşyrylýar.
9.
Iş berijiler tarapyndan başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak
üçin taýýarlanylmaly resminamalaryň görnüşleri, olary ýazmagyň (doldurmagyň) we
tassyklamagyň usullary 2007-nji ýylyň 17-nji martyndaky «Durmuş üpjünçiligi
hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň we Türkmenistanyň Durmuş taýdan
üpjünçilik ministriniň 2007 ýylyň 28-nji awgustynda 107-Ö belgili buýrugy bilen
tassyklanan, Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2007-nji ýylyň
1-nji oktýabrynda 443 san bilen bellige alynan Pensiýalary bellemegiň we gaýtadan
hasaplamagyň tertibi hakynda Gollanma laýyk bolmalydyr.
II.

Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin iş beriji
tarapyndan resminamalary taýýarlamak we bermek

10. Iş beriji özi bilen zähmet gatnaşyklarynda bolan (şol sanda durmuş
rugsadynda bolan) şahsyň, onuň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy
tarapyndan bellenen görnüşler we usullar boýunça her biriniň iş döwrüni tassyklaýan
resminamalary, zähmet haky barada maglumatlary taýýarlaýar, şahsyň iş döwrüniň
dowamlylygyny we şahsy koeffisiýentini hasaplaýar.
Iş beriji bilen raýat–hukuk häsiýetli şertnama esasynda zähmet gatnaşyklarynda
bolan şahslara, başga is bilen utgaşdyrma esasynda işleýän şahslara we pensionerlere,
şu bölümiň birinji bendinde görkezilen resminamalar taýýarlanylmaýar.
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11. Iş döwrüni, şeýle hem iş döwrüne goşulýan beýleki döwürleri
tassyklaýan resminamalar iş berijiniň işgärler bölüminde bolan maglumatlar esasynda
taýýarlanylýar.
Eger-de işgäriň belli bir iş döwrüni kepillendirýän resminamalary onuň şahsy
işinde bolmadyk halatynda, işgär şol iş döwrüni tassyklaýan iş beriji tarapyndan
soralýan resminamalary berýär.
12. «Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin ätiýaçlandyrylan
şahsyň iş döwri barada Maglumatlary» (1-nji goşundy) görnüşi boýunça şahsyň iş
döwri hasaplanylýar we resmileşdirilýär.
13. Buhgalterlik hasaba alşyň maglumatlaryndan ugur alynyp iş beriji
tarapyndan doldurylýan zähmet haky barada Güwänama (2-nji goşundy) esasynda
şahsyň ähli iş döwründen saýlanyp alynan islendik yzygiderli 5 senenama ýylynyň
zähmet hakyndan şahsy koeffisiýent (ŞK) hasaplanylýar.
Şu Usuly görkezmeleriň 3-nji goşundysynyň görnüşi boýunça şahsy
koeffisiýentiň hasaplamasy resmileşdirilýär.
14. Eger-de şahsyň 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli iş döwri
5 senenama döwründen az bolan halatynda, onuň şahsy koeffisiýenti hakyky iş
döwründäki zähmet hakyndan hasaplanylýar. Şahsyň 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna
çenli iş döwri bir ýyldan az bolan ýagdaýynda, şahsy koeffisiýenti 1,0 ululygyna
deňlikde hasap edilýär.
15. Iş beriji her bir şahsa şu aşakdakylary öz içine alýan resminamalaryň
bukjasyny taýýarlaýar:
Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin ätiýaçlandyrylan şahsyň iş
döwri barada Maglumatlary (1-nji goşundy), iş döwrüni we beýleki iş döwürlerini
tassyklaýan resminamalaryň göçürmesini goşmak bilen;
Zähmet haky barada Güwänama (2-nji goşundy);
Şahsy koeffisiýentiň hasaplamasy (3-nji goşundy).
16. Resminamalaryň bukjalaryny jemläp iş beriji tarapyndan başlangyç şertli
pensiýa maýasyny hasaplamak üçin Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna tabşyrylýan
ätiýaçlandyrylan şahslaryň we görkezijileriň Sanawy (4-nji goşundy) 2 nusgada
düzülýär.
17. Iş beriji başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin Pensiýa
gaznasynyň ýerli edarasyna tabşyrylýan ätiýaçlandyrylan şahslaryň we görkezijileriň
Sanawyny we resminamalaryň bukjalaryny özüniň ýerleşýän ýeri boýunça Pensiýa
gaznasynyň ýerli edarasyna kagyz we elektron göterijilerde resmi berýär.
Kagyz göterijide berilmäge degişli bolan resminamalaryň bukjasy bagjyklanyp
tikilýär, ýazuw geçirilýär, jogapkär şahslaryň gollary we iş berijiniň möhri bilen
berkidilýär.
18. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň talaplaryna laýyk getirilmän iş
beriji tarapyndan taýýarlanan maglumatlar Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy
tarapyndan iş berijä yzyna gaýtarylýar. Iş beriji Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň
resminamalary yzyna gaýtaran gününden 15 senenama gününden köp bolmadyk
möhlet bilen olary bellenilen talaplara laýyk getirip, yzyna gaýtarýar.
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III.

Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin fiziki
şahslar tarapyndan resminamalary taýýarlamak we bermek

19. Fiziki şahs ýaşaýan ýeri boýunça Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna özi
özüniň öňki işlän edaralaryndan iş döwürlerini tassyklaýan resminamalary, şeýle hem
zähmet hakynyň islendik yzygiderli 5 senenama ýylyndan zähmet haky hakynda
Güwänamany (2-nj goşundy) berýär.
20. Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy berilen resminamalaryň esasynda iş
döwrüniň dowamlylygyny, şahsyň şahsy koeffisientini we başlangyç şertli pensiýa
maýasyny hasaplaýar.
21. Şahsy koeffisiýent (ŞK) yzygiderli 5 senenama ýylynyň zähmet
hakyndan hasaplanylýar.
Eger-de fiziki şahsyň 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli iş döwri
5 senenama döwründen az bolan halatynda, onuň şahsy koeffisiýenti hakyky iş
döwründäki zähmet hakyndan hasaplanylýar.
Şahsy koeffisiýent 1,0 ululygynda şu ýagdaýlarda kabul edilýär:
1) fiziki şahsyň 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli bir ýyldan az bolan iş
döwri üçin;
2) fiziki şahsyň 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýokary, ýörite orta we
hünärmentçilik okuw mekdeplerinde, işgärleri taýýarlamak, hünäri ýokarlandyryş we
gaýtadan hünär öwrediş gysga möhletli okuwlarda, kliniki ordinaturalarda,
aspiranturalarda, doktoranturalarda we akademiýalarda, şeýle hem ýokary we orta
dini okuw mekdeplerinde önümçilikden aýrylmak şerti bilen okalan döwri üçin;
3) fiziki şahsyň 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli çagyryş boýunça harby
gullukda we içeri işler edaralarynda gulluk edilen döwri üçin;
4) işlemeýän fiziki şahsyň I topar maýybyna ýa-da 16 ýaşa çenli maýyp çaga
2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli sereden döwri üçin;
5) Türkmenistanyň diplomatiki edaralarynyň işgärleriniň we olara
deňleşdirilen adamlaryň aýallarynyň (adamsynyň) 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna
çenli daşary ýurtda bolan döwri üçin.
Şu bölümiň 2-5 kiçi bölümlerinde görkezilen halatlar üçin şahsy koeffisiýent
1,0 ululygynda kabul edilýär, eger-de şol kiçi bölümlerinde görkezilen fiziki
şahslaryň iş berijilerde iş döwürleri ýok bolan ýagdaýynda.
22. Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy her bir fiziki şahsa şu aşakdakylary öz
içine alýan resminamalaryň bukjasyny taýýarlaýar:
Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin fiziki şahsyň iş döwri
barada Maglumatlary (5-nji goşundy), iş döwrüni we beýleki iş döwürlerine goşulyp
tassyklanýan resminamalaryň göçürmesini goşmak bilen;
Zähmet haky barada Güwänama (2-nji goşundy);
Şahsy koeffisiýentiň hasaplamasy (6-njy goşundy).
23. Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan resminamalaryň bukjalary
jemlenip başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin Pensiýa gaznasynyň
ýerli edarasynyň taýýarlan fiziki şahslaryň we görkezijileriň Sanawy (7-nji goşundy)
düzülýär.
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Kagyz göterijidäki resminamalaryň bukjasy bagjyklanyp tikilýär, ýazuw
geçirilýär, jogapkär şahslaryň gollary we Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň möhri
bilen berkidilýär.
IV.

Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin berlen
resminamalary barlamak

24. Iş berijiler we fiziki şahslar tarapyndan başlangyç şertli pensiýa
maýasyny hasaplamak üçin berlen iş döwri we (ýa-da) aýlyk iş haky baradaky
maglumatlar, ätiýaçlandyrylan şahsa pensiýa bellenýänçä, Pensiýa gaznasynyň ýerli
edaralary tarapyndan her wagt barlanyp bilner.
25. Eger-de barlag geçirilmäge degişli bolan resminamalar iş berijide we
arhiw edaralarynda näbelli sebäplere görä saklanman galan bolsa, onda başlangyç
şertli pensiýa maýasy ilki başda hasaplamak üçin berilen iş döwri we zähmet haky
baradaky maglumatlaryň esasynda hasaplanylýar.
26. Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin berlen
maglumatlaryň takyklygy üçin iş beriji we fiziki şahs Türkmenistanyň
kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.
V.

Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak, gaýtadan
hasaplamak (takyklamak)

27. Iş berijiler we fiziki şahslar tarapyndan iş döwürleri we aýlyk iş haklary
hakynda berlen maglumatlar barlanandan soňra Pensiýa gaznasynyň ýerli edaralary
başlangyç şertli pensiýa maýasynyň möçberini hasaplaýarlar.
28. Başlangyç şertli pensiýa maýasynyň möçberi manatda şu formula
boýunça hasaplanylýar:
BРM = PM х GÖ х K:
bu ýerde
ВРM – başlangyç şertli pensiýa maýasy;
PM –2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli iş döwürleri üçin hasaplanan
pensiýanyň möçberi;
GÖ – raýatlaryň umumy esalarda ýaşy boýunça pensiýa çykanyndan soň
garaşylýan ömür (aý hasabynda);
K – 15 göterime deň bolan, 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan tölenilýän
pensiýalaryň möçberiniň ýokarlandyrylan koeffisiýenti.
29. Pensiýanyň möçberi (PM) aşakdaky formula boýunça hasaplanýar:
PM = ŞK x TOAIH x PÖ

bu ýerde;

ŞK – ätiýaçlandyrylan şahsyň şahsy koeffisiýenti;
TOAIH– 820 manada deň bolan, 2012-nji ýyl üçin kesgitlenen pensiýanyň
möçberini hasaplamak üçin Türkmenistan boýunça ortaça aýlyk iş haky;
PÖ – ätiýaçlandyrylan şahsyň 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli iş
döwrüniň her ýyly üçin bir göterim ululygyndaky pensiýanyň ölçegi.
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30. Pensiýanyň iň pes möçberinden başga, başlangyç şertli pensiýa
maýasyny hasaplamak üçin pensiýanyň möçberi (PM) hasaplanylanda 2007-nji ýylyň
17-nji martyndaky «Durmuş üpjünçiligi hakynda» Türkmenistanyň Bitewi
kanunynda we şondan gelip çykýan beýleki Türkmenistanyň kadalaşdyryjy
hukuknamalarynda göz öňünde tutulan çäklendirmeler ulanylýar. Başlangyç şertli
pensiýa maýasyny hasaplamak üçin pensiýanyň möçberi (PM) hasaplanylanda
pensiýanyň iň pes möçberi ulanylmaýar.
31. Başlangyç şertli pensiýa maýasy Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň
ýolbaşçysy tarapyndan tassyklanylýar we ätiýaçlandyrylan şahsyň atly pensiýa
hasabyna ýazylýar.
32. Başlangyç şertli pensiýa maýasy şu aşakdaky ýagdaýlarda gaýtadan
(takyklanyp) hasaplanylýar:
1) başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin esas bolan zähmet
haky we (ýa-da) iş (gulluk) döwri barada maglumatlaryň nätakyklygy (galplygy,
görnetin ýalandygy) ýüze çykanda;
2) fiziki we ýuridiki şahslar tarapyndan iş (gulluk) döwri we (ýa-da) zähmet
haky barada başlangyç şertli pensiýa maýasynyň möçberine täsir edýän goşmaça
maglumatlar berlen halatynda.
Başlangyç şertli pensiýa maýasynyň möçberi gaýtadan seredilen ýagdaýynda
pensiýa tölenilýän şahslaryň pensiýalarynyň möçberi şu senelerden gaýtadan
hasaplanýar:
şu bölümiň 1-nji kiçi bölüminde bellenen ýagdaýlar ýüze çykanda - pensiýa
bellenen gününden;
şu bölümiň 2-nji kiçi bölüminde bellenen ýagdaýlar ýüze çykanda - goşmaça
maglumatlaryň berilen aýynyň yz ýanyndaky aýynyň birinden gaýtadan
hasaplanylýar.
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Türkmenistanda başlangyç şertli pensiýa maýasyny
hasaplamak boýunça usuly görkezmelere
1-nji goşundy
Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin ätiýaçlandyrylan şahsyň iş
döwri barada
MAGLUMATLAR
(2013-nji ýylyň l-nji ýanwary ýagdaýyna hasaplanylýar)
А) Ätiýaçlandyrylan şahs barada maglumatlar
Familiýasy

_____________________

Atasynyň ady _____________________

Ady __________________________
Doglan wagty

Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça
Atly pensiýa hasabynyň belgisi

/ __ / __ / ____ /
(güni, aýy, ýyly)

______________
(bar bolsa)

B) Iş döwrüniň dowamlylygynyň hasaplamasy

T/
b

Ätiýaçlandyrýanyň
(iş berijiniň)
ady

Işiň
görnüşi

Döwrüň
başy
(ýyl, aý,
gün)

Döwrüň
soňy
(ýyl, aý,
gün)

Iş döwri
(ýyl, aý,
gün)

Esas

Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin umumy iş döwri __________ ýyl.
Ýolbaşçy

_______________
(goly, möhri)

Işgärler bölümiň
başlygy

_______________
(goly, möhri)

Kärdeşler arkalaşygy
guramasynyň
başlygy

_______________
(goly, möhri)

Iş döwri barada
maglumat bilen
tanyşdym

_______________
(goly)

________________________
(Familiýasy, А., Аa)

________________________
(Familiýasy, А., Аa)

________________________
(Familiýasy, А., Аa)

________________________
(Ätiýaçlandyrylan şahsyň familiýasy, ady)
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«B) Iş döwrüniň dowamlylygynyň hasaplamasy»
görnüşini doldurmagyň usuly
Rekwizitler

Ätiýaçlandyrýanyň
(iş berijiniň) ady

Işiň görnüşi

Döwrüň başy
Döwrüň soňy

Iş döwri

Esas
Başlangyç şertli
pensiýa maýasyny
hasaplamak üçin
umumy iş döwri
Iş döwri barada
maglumatlar bilen
tanyşdym

Doldurmagyň düzgüni
Şu iş döwrüni tassyklaýan resminamalara laýyklykda görkezilýär.
Ätiýaçlandyrylan şahsyň gönüden-göni işlän, gulluk eden, okan edarasynyň
(onuň ýerleşýän ýerini görkezmek bilen) ady görkezilýär. Eger ony
görkezmek mümkin bolmasa, onda şol döwri tassyklaýan resminamany beren
edaranyň ady görkezilýär
Zähmet we beýleki jemgyýete peýdaly işiň görnüşi (iş, okuw, çagyryş
boýunça harby gulluk, I topar maýyba ýa-da 16 ýaşa çenli maýyp çaga
seretmek, Türkmenistanyň diplomatik edaralarynyň işgärleriniň aýallarynyň
(adamsynyň) bile ýaşan döwri) görkezilýär
Seneler şu görnüşde görkezilýär: ýyl, aý, gün.
Mysal üçin:
− başy: 1979.02.04
− soňy: 1985.11.23
Tertip belgisi diňe «Döwrüň başy» we «Döwrüň soňy» seneleri bar
bolan setirlere berilýär
Döwrüň ahyry bilen döwrüň başynyň aratapawudy görnüşinde
hasaplanylýan iş döwri we jemgyýete peýdaly iş (gulluk) döwri görkezilýär.
Iş döwrüniň senenama ýyllarynyň, aýlarynyň we günleriniň sany görkezilýär
(ýyl, aý, gün).
Mysal üçin: 6 ýyl 09 aý 19 gün
Ýazgy etmek üçin esas edilip alnan resminamanyň ady görkezilýär.
Ätiýaçlandyrylan şahsyň umumy iş döwri ýyllarda görkezilýär.
Umumy iş döwrüniň dowamlylygyny jemlemek (sanamak) umumy
bellenilen tertipde senenama görnüşinde amala aşyrylýar.
Ätiýaçlandyrylan şahsyň ady we familiýasy doly görkezilýär we onuň
goly goýulýar.

Iş döwri ätiýaçlandyrylan şahsyň iş döwrüniň başyndan 2012-nji ýylyň 31-nji dekabryna
çenli görkezilýär. Haçanda, ätiýaçlandyrylan şahsyň işlän wagtynda edara özüniň adyny birnäçe
gezek üýtgeden bolsa we ol zähmet depderçesinde görkezilen bolsa, onda görnüşde edaranyň ähli
at üýtgemeleri görkezilmeli. Şunda «Ätiýaçlandyrýanyň (iş berijiniň) ady» diýen rekwizit iş
berijiniň adynyň her gezek çalşyrylmagynyň bolup geçen yzygiderliliginde belgilenýär.
Ätiýaçlandyrylan şahsyň goly görnüşiň her sahypasynda göz öňünde tutulýar. Görnüşde
düzedişlere ýol berilmeyär.
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Türkmenistanda başlangyç şertli pensiýa maýasyny
hasaplamak boýunça usuly görkezmelere
2-nji goşundy

__________________________
(güwanamany beren guramanyň ady)
_______________________________________
(guramanyň ady iş ýeri)
______________________________________
(eýeleýän wezipesi, käri)
______________________________________
(berlen wagty)
______________________________________
(belige alyş belgisi)

ZÄHMET HAKY BARADA GÜWÄNAMA
berildi ____________________________________
(Ady)
____________________________________________
(A a)
____________________________________________
(Familiýasy)

_____-nj_ ýylyň ______________ _____-nj_ ýylyň ________________ çenli döwür üçin

Aýlar

1

Wezipeleýin
aýlyk (tarif
möçberi,
esasynda zähmet
haky)
2

Nobatdaky
rugsatlaryň
tölegi
3

Işe
wagtlaýyn
ukypsyzlyk
boýunça
töleg
4

Goşmaça tölegler, şeýle hem tölegler
Raýon
Önümçilik
Edilen işleriň
derejesi,
görkezijileri
möçberini artygy
gumda,
üçin
bilen ýerine
suwsuz
baýraklar
ýetirenligi üçin
işländigi üçin
5
6
7
_________ ýyl

Jemi
(çyz(2-8))

8

9

Ýanwar
Fewral
Mart
Aprel
Maý
Iýun
Iýul
Awgust
Sentýabr
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Jemi:
______________ýyl
Ýanwar
Fewral
Mart
Aprel
Maý
Iýun
Iýul
Awgust
Sentýabr
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Jemi:
______________ýyl
Ýanwar
Fewral
Mart
Aprel
Maý
Iýun
Iýul
Awgust
Sentýabr
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Jemi:
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1

2

3

4

5
______________ýyl

6

7

8

9

Ýanwar
Fewral
Mart
Aprel
Maý
Iýun
Iýul
Awgust
Sentýabr
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Jemi:
______________ýyl
Ýanwar
Fewral
Mart
Aprel
Maý
Iýun
Iýul
Awgust
Sentýabr
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Jemi:
Hemmesi:

Hemmesi (9-njy çyzyk) __________________________________________________________________
(hat bilen rubl, manat)

Goşmaça tölegler we baýraklar barada maglumat

Tölenen wagty
1

Möçberi

Haýsy döwür üçin
tölendi
(aý, çärýek, ýyl)

2

3

Tölegiň esasy
(buýruk, görkezme,
düzgünnama)
senesi
belgisi
4
5

Goşmaça tölegleriň şeýle
hem tölegleriň görnüşleri,
haýsy görkezijiler üçin
(baýraklar näme üçin berildi)
6

Esas:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ýolbaşçy:
_______________
(goly)
M.Ý.
Baş hasapçy: _______________
(goly)

_______________________________
(Familiýasy, A., Aa)

_______________________________
(Familiýasy, A., Aa)
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Türkmenistanda başlangyç şertli pensiýa maýasyny
hasaplamak boýunça usuly görkezmelere
3-nji goşundy
ŞAHSY KOEFFISIÝENTIŇ (ŞK) HASAPLAMASY
(2013-nji ýylyň l-nji ýanwary ýagdaýyna hasaplanylýar)
А) Ätiýaçlandyrylan şahs barada maglumatlar
Familiýasy

_____________________

Ady __________________________

Atasynyň ady

_____________________

Doglan wagty / __ / __ / ____ /

Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça
Atly pensiýa hasabynyň belgisi

(güni, aýy, ýyly)

____________
(bar bolsa)

B) Şahsy koeffisiýentiň (ŞK) hasaplamasy

Ýyllar

Degişli ýyl üçin
Döwür üçin
Bir aý üçin
Türkmenistan
Bir
aý
üçin
zähmet
zähmet
şahsy
Döwürler
boýunça ortaça
hakynyň jemi hakynyň möçberi
koeffisiýenti
sütün 3/ sütün 2
aýlyk zähmet
sütün 4/ sütün 5
möçberi
haky

1

2

3

4

5

Döwür üçin
şahsy
koeffisiýenti
sütün 6* sütün 2

6

7

ŞK-niň jemi
(ŞKJ)

Döwürleriň jemi
(DJ)

ŞK = ŞKJ / DJ
Ýolbaşçy

_______________
(goly, möhri)

Hasabat bölüminiň
başlygy

_______________
(goly, möhri)

Kärdeşler arkalaşygy
guramasynyň
başlygy

_______________
(goly, möhri)

Şahsy koeffisiýentiň (ŞK)
hasaplamasy bilen
tanyşdym
_______________
(goly)

________________________
(Familiýasy, А., Аa)

________________________
(Familiýasy, А., Аa)

________________________
(Familiýasy, А., Аa)

________________________
(Ätiýaçlandyrylan şahsyň familiýasy, ady)
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«B) Şahsy koeffisiýentiň (ŞK) hasaplamasy»
görnüşini doldurmagyň usuly
Rekwizitler
Ýyllar
Döwürler
Döwür üçin zähmet
hakynyň jemi möçberi
Bir aý üçin zähmet
hakynyň möçberi
Degişli ýyl üçin
Türkmenistan boýunça
ortaça aýlyk zähmet
haky
Bir aý üçin şahsy
koeffisiýent
Döwür üçin şahsy
koeffisiýent
Döwürleriň jemi (DJ)
ŞK-nyň jemi (ŞKJ)
ŞK = ŞKJ / DJ
Şahsy koeffisiýentiň
(ŞK) hasaplamasy bilen
tanyşdym

Doldurmagyň usuly
Ätiýaçlandyrylan şahsyň zähmet haky barada güwänamasyna
laýyklykdaky ýyllar görkezilýär.
Ätiýaçlandyrylan şahsyň zähmet haky barada güwänamasyndaky
aýlyk haky, goşmaça tölegler we baýraklar tölenen ýylyň aýlarynyň sany
görkezilýär.
Zähmet haky barada güwänamanyň esasynda doldurylýar.
Ätiýaçlandyrylan şahsyň degişli döwür (ýyllar) üçin döwlet durmuş
ätiýaçlandyrmasynyň gatançlary geçirilen zähmet hakynyň, goşmaça
tölegleriň we baýraklaryň jemi möçberi görkezilýär.
Bir aý üçin zähmet hakynyň möçberi, Döwür (ýyl üçin) üçin zähmet
hakynyň jemi möçberiniň degişli ýylda berilen zähmet hakynyň hakyky
aýlaryna bölmek arkaly kesgitlenilýär.
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlary
boýunça degişli ýyl üçin Türkmenistan boýunça ortaça aýlyk zähmet
hakynyň möçberi görkezilýär.
Bir aý üçin şahsy koeffisient ätiýaçlandyrylan şahsyň bir aý üçin
zähmet hakyny şol ýyl üçin Türkmenistan boýunça ortaça aýlyk zähmet
hakyna bölmek arkaly kesgitlenilýär.
Döwür üçin şahsy koeffisient bir aý üçin şahsy koeffisientini degişli
ýyl üçin berilen zähmet hakynyň bar bolan aýlarynyň sanyna köpeltmek
arkaly kesgitlenilýär.
Hasaplamada görkezilen aýlaryň jemi sany görkezilýär.
Döwür üçin şahsy koffisientleriň jemi möçberi görkezilýär.
Ätiýaçlandyrylan şahsyň şahsy koeffisienti, döwür üçin şahsy
koeffisientleriň jemi möçberini hasaplamada görkezilen aýlaryň jemi
sanyna bölmek arkaly kesgitlenilýär.
Ätiýaçlandyrylan şahsyň ady we familiýasy doly görkezilýär we onuň
goly goýulýar.
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Türkmenistanda başlangyç şertli pensiýa maýasyny
hasaplamak boýunça usuly görkezmelere
4-nji goşundy
TASSYKLAÝARYN
____________________________________________
(iş berijiň ady)

______________________________________ başlygy
(iş berijiň ady)

______________

___________________________

(goly)

M.Ý.

(Familiýasy, A. Aa.)

20___ -nji ýylyň «____» ________________

Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna
tabşyrylýan ätiýaçlandyrylan şahslaryň we görkezijileriň
SANAWY
______________________________________________ Pensiýa gaznasyna tabşyrylýar
T/
b

Ätiýaçlandyrylan şahsyň
Familiýasy, Ady, Atasynyň
ady

Atly pensiýa
hasabynyň
belgisi

Iş döwri
(ýyl)

ŞK

Bellik

____ ätiýaçlandyrylan şahslaryň resminamalaryň bukjalary goşulýar
Işgärler bölümiň
başlygy

_______________

________________________
(Familiýasy, А., Аa)

(goly, möhri)

Hasabat bölüminiň
başlygy

_______________

________________________
(Familiýasy, А., Аa)

(goly, möhri)

Kärdeşler arkalaşygy
guramasynyň
başlygy

_______________

________________________
(Familiýasy, А., Аa)

(goly, möhri)

Resminamalary kabul etdim ______________________________________________________
(Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň hünärmeniniň wezipesi, Familiýasy, A.Aa., goly)

Kabul eden senesi 20___ -nji ýylyň «_____» _____________
M.Ý.
Pensiýa gaznasynyň
ýerli edarasynyň başlygy

_____________
(goly)

_______________________
(Familiýasy, A., Aa.)
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Türkmenistanda başlangyç şertli pensiýa maýasyny
hasaplamak boýunça usuly görkezmelere
5-nji goşundy
Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin fiziki şahsyň iş döwri
barada
MAGLUMATLAR
(2013-nji ýylyň l-nji ýanwary ýagdaýyna hasaplanylýar)
А) Fiziki şahs barada maglumatlar
Familiýasy

_____________________

Ady __________________________

Atasynyň ady _____________________

Doglan wagty / __ / __ / ____ /
(güni, aýy, ýyly)

Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça
Atly pensiýa hasabynyň belgisi

______________
(bar bolsa)

B) Iş döwrüniň dowamlylygynyň hasaplamasy

T/
b

Ätiýaçlandyrýanyň
(iş berijiniň)
ady

Döwrüň
başy
(ýyl, aý,
gün)

Işiň
görnüşi

Döwrüň
soňy
(ýyl, aý,
gün)

Iş döwri
(ýyl, aý,
gün)

Esas

Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin umumy iş döwri _________ ýyl.
Ýolbaşçy

_______________
(goly, möhri)

____________ bölümçesiniň
başlygy
_______________
(goly)

Maglumatlary
dolduran
____________

(Familiýasy, А., Аa)

________________________
(Familiýasy, А., Аa)

____________________________________
(eýeleýän wezipesi, Familiýasy, А., Аa)

(goly)

Iş döwri barada
maglumat bilen
tanyşdym

________________________

_______________
(goly)

________________________
(Fiziki şahsyň familiýasy, ady)
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«B) Iş döwrüniň dowamlylygynyň hasaplamasy»
görnüşini doldurmagyň usuly
Rekwizitler

Ätiýaçlandyrýanyň
(iş berijiniň) ady

Işiň görnüşi

Döwrüň başy
Döwrüň soňy

Iş döwri

Esas
Başlangyç şertli
pensiýa maýasyny
hasaplamak üçin
umumy iş döwri
Iş döwri barada
maglumatlar bilen
tanyşdym

Doldurmagyň düzgüni
Şu iş döwrüni tassyklaýan resminamalara laýyklykda görkezilýär. Fiziki
şahsyň gönüden-göni işlän, gulluk eden, okan edarasynyň (onuň ýerleşýän
ýerini görkezmek bilen) ady görkezilýär. Eger ony görkezmek mümkin
bolmasa, onda şol döwri tassyklaýan resminamany beren edaranyň ady
görkezilýär.
Zähmet we beýleki jemgyýete peýdaly işiň görnüşi (iş, okuw, çagyryş
boýunça harby gulluk, I topar maýyba ýa-da 16 ýaşa çenli maýyp çaga
seretmek, Türkmenistanyň diplomatik edaralarynyň işgärleriniň aýallarynyň
(adamsynyň) bile ýaşan döwri) görkezilýär.
Seneler şu görnüşde görkezilýär: ýyl, aý, gün.
Mysal üçin:
− başy: 1979.02.04
− soňy: 1985.11.23
Tertip belgisi diňe «Döwrüň başy» we «Döwrüň soňy» seneleri bar
bolan setirlere berilýär.
Döwrüň ahyry bilen döwrüň başynyň aratapawudy görnüşinde
hasaplanylýan iş döwri we jemgyýete peýdaly iş (gulluk) döwri görkezilýär.
Iş döwrüniň senenama ýyllarynyň, aýlarynyň we günleriniň sany görkezilýär
(ýyl, aý, gün).
Mysal üçin: 6 ýyl 09 aý 19 gün
Ýazgy etmek üçin esas edilip alnan resminamanyň ady görkezilýär.
Fiziki şahsyň umumy iş döwri ýyllarda görkezilýär.
Umumy iş döwrüniň dowamlylygyny hasaplamak umumy bellenilen
tertipde senenama görnüşinde amala aşyrylýar.
Fiziki şahsyň ady we familiýasy doly görkezilýär we onuň goly goýulýar.

Iş döwri fiziki şahsyň iş döwrüniň başyndan 2012-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli
görkezilýär. Haçanda, fiziki şahsyň işlän wagtynda edara özüniň adyny birnäçe gezek üýtgeden
bolsa we ol zähmet depderçesinde görkezilen bolsa, onda görnüşde edaranyň ähli at üýtgemeleri
görkezilmeli. Şunda «Ätiýaçlandyrýanyň (iş berijiniň) ady» diýen rekwizit iş berijiniň adynyň her
gezek çalşyrylmagynyň bolup geçen yzygiderliliginde belgilenýär.
Fiziki şahsyň goly görnüşiň her sahypasynda göz öňünde tutulýar. Görnüşde düzedişlere
ýol berilmeyär.
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Türkmenistanda başlangyç şertli pensiýa maýasyny
hasaplamak boýunça usuly görkezmelere
6-njy goşundy
ŞAHSY KOEFFISIÝENTIŇ (ŞK) HASAPLAMASY
(2013-nji ýylyň l-nji ýanwary ýagdaýyna hasaplanylýar)
А) Fiziki şahs barada maglumatlar
Familiýasy

_____________________

Ady __________________________

Atasynyň ady

_____________________

Doglan wagty

Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça
Atly pensiýa hasabynyň belgisi

/ __ / __ / ____ /
(güni, aýy, ýyly)

____________
(bar bolsa)

B) Şahsy koeffisiýentiň (ŞK) hasaplamasy

Ýyllar

Degişli ýyl üçin
Döwür üçin
Bir aý üçin
Türkmenistan
Bir
aý
üçin
zähmet
zähmet
şahsy
Döwürler
boýunça ortaça
hakynyň jemi hakynyň möçberi
koeffisiýenti
sütün 3/ sütün 2
aýlyk zähmet
sütün 4/ sütün 5
möçberi
haky

1

2

3

4

5

Döwür üçin
şahsy
koeffisiýenti
sütün 6* sütün 2

6

7

ŞK-niň jemi
(ŞKJ)

Döwürleriň jemi
(DJ)

ŞK = ŞKJ / DJ
Ýolbaşçy

_______________
(goly, möhri)

________ bölümçesiniň
başlygy
_______________
(goly)

Hasaplamany
geçiren
____________

________________________
(Familiýasy, А., Аa)

________________________

(Familiýasy, А., Аa)

____________________________________
(eýeleýän wezipesi, Familiýasy, А., Аa)

(goly)

Şahsy koeffisiýentiň (ŞK)
hasaplamasy bilen
tanyşdym
_______________
(goly)

________________________

(Fiziki şahsyň familiýasy, ady)
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«B) Şahsy koeffisiýentiň (ŞK) hasaplamasy»
görnüşini doldurmagyň usuly
Rekwizitler
Ýyllar
Döwürler
Döwür üçin zähmet
hakynyň jemi möçberi
Bir aý üçin zähmet
hakynyň möçberi
Degişli ýyl üçin
Türkmenistan boýunça
ortaça aýlyk zähmet
haky
Bir aý üçin şahsy
koeffisiýent
Döwür üçin şahsy
koeffisiýent
Döwürleriň jemi (DJ)
ŞK-nyň jemi (ŞKJ)
ŞK = ŞKJ / DJ
Şahsy koeffisiýentiň
(ŞK) hasaplamasy bilen
tanyşdym

Doldurmagyň usuly
Fiziki şahsyň zähmet haky barada güwänamasyna laýyklykdaky ýyllar
görkezilýär.
Fiziki şahsyň zähmet haky barada güwänamasyndaky aýlyk haky,
goşmaça tölegler we baýraklar tölenen ýylyň aýlarynyň sany görkezilýär.
Zähmet haky barada güwänamanyň esasynda doldurylýar. Fiziki
şahsyň degişli döwür (ýyllar) üçin döwlet durmuş ätiýaçlandyrmasynyň
gatançlary geçirilen zähmet hakynyň, goşmaça tölegleriň we baýraklaryň
jemi möçberi görkezilýär.
Bir aý üçin zähmet hakynyň möçberi, Döwür (ýyl üçin) üçin zähmet
hakynyň jemi möçberiniň degişli ýylda berilen zähmet hakynyň hakyky
aýlaryna bölmek arkaly kesgitlenilýär.
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlary
boýunça degişli ýyl üçin Türkmenistan boýunça ortaça aýlyk zähmet
hakynyň möçberi görkezilýär.
Bir aý üçin şahsy koeffisient fiziki şahsyň bir aý üçin zähmet hakyny
şol ýyl üçin Türkmenistan boýunça ortaça aýlyk zähmet hakyna bölmek
arkaly kesgitlenilýär.
Döwür üçin şahsy koeffisient bir aý üçin şahsy koeffisientini degişli
ýyl üçin berilen zähmet hakynyň bar bolan aýlarynyň sanyna köpeltmek
arkaly kesgitlenilýär.
Hasaplamada görkezilen aýlaryň jemi sany görkezilýär.
Döwür üçin şahsy koffisientleriň jemi möçberi görkezilýär.
Fiziki şahsyň şahsy koeffisienti, döwür üçin şahsy koeffisientleriň jemi
möçberini hasaplamada görkezilen aýlaryň jemi sanyna bölmek arkaly
kesgitlenilýär.
Fiziki şahsyň ady we familiýasy doly görkezilýär we onuň goly
goýulýar.
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Türkmenistanda başlangyç şertli pensiýa maýasyny
hasaplamak boýunça usuly görkezmelere
7-nji goşundy
TASSYKLAÝARYN
____________________________________________
(Pensiýa gaznasynyň)

______________________________________ başlygy
(ýerli edarasynyň ady)

______________

___________________________

(goly)

M.Ý.

(Familiýasy, A. Aa.)

20___ -nji ýylyň «____» ________________

Başlangyç şertli pensiýa maýasyny hasaplamak üçin Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň
taýýarlan fiziki şahslaryň we görkezijileriň
SANAWY
T/
b

Fiziki şahsyň Familiýasy,
Ady, Atasynyň ady

Atly pensiýa
hasabynyň
belgisi

Iş döwri
(ýyl)

ŞK

Bellik

____ fiziki şahslaryň resminamalaryň bukjalary goşulýar
Sanawy
düzen ____________

__________________________________________
(eýeleýän wezipesi, Familiýasy, А., Аa)

(goly)

________ bölümçesiniň
başlygy
_______________
(goly)

Hasabat bölüminiň
başlygy

_______________
(goly)

________________________

(Familiýasy, А., Аa)

________________________

(Familiýasy, А., Аa)

Sanawyň düzülen senesi 20___ -nji ýylyň «_____» _____________
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