
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 
2022-nji ýylyň 27-nji ýanwarda çykaran 6-IŞ belgili 

B U Ý R U G Y 
  

«Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 
2020-nji ýylyň 6-njy iýulynda çykaran 77-Ö belgili buýrugy bilen tassyklanan, 

Pensiýalary we döwlet kömek pullaryny bellemegiň hem-de olaryň 
möçberlerini gaýtadan hasaplamagyň tertibine üýtgetmeler we goşmaçalar 

girizmek hakynda» 
  

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine 
laýyklykda, Pensiýalary we döwlet kömek pullaryny bellemegiň hem-de olaryň 
möçberlerini gaýtadan hasaplamagyň tertibini kämilleşdirmek maksady bilen, 
buýurýaryn: 

1. Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2020-nji ýylyň 30-njy iýulynda 1366 
bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, “Pensiýalary we döwlet kömek 
pullaryny bellemegiň hem-de olaryň möçberlerini gaýtadan hasaplamagyň 
Tertibini tassyklamak hakynda” Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan 
goramak ministriniň 2020-nji ýylyň 6-njy iýulynda çykaran 77-Ö belgili buýrugy 
bilen tassyklanan, Pensiýalary we döwlet kömek pullaryny bellemegiň hem-de 
olaryň möçberlerini gaýtadan hasaplamagyň Tertibinde: 

1) altynjy böleginde: 
4-nji bendini şu görnüşde beýan etmeli: 
“4) bäş, alty, ýedi çagany dogran ýa-da çagalygyndan maýyplygy bolan 

çagasy bar bolan (maýyplygy bolan çaga diýip ykrar edilen wagtyna garamazdan) 
we olary sekiz ýaşa çenli terbiýeläp ýetişdiren, hökmany pensiýa 
ätiýaçlandyrmasyna gatnaşygy 15 ýyldan az bolmadyk, 54 ýaşy dolan aýal 
maşgalalaryň;”; 

5-nji bendini şu görnüşde beýan etmeli: 
“5) sekiz we şondan köp çagany dogran we olary sekiz ýaşa çenli terbiýeläp 

ýetişdiren, hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna gatnaşygy 10 ýyldan az 
bolmadyk, 52 ýaşy dolan aýal maşgalalaryň;”; 

2) elli ýedinji bölekden soň, şu mazmunly bölegi göşmaly: 
“571. Pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin zerur 

resminamalar elektron görnüşinde Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan 
goramak ministrliginiň resmi web-saýtynyň üsti bilen hem tabşyrylyp bilner.”; 

3) elli dokuzynjy böleginiň birinji bendinde: 
“b” kiçi bendinde “ç” we “d” kiçi bentlerinde” diýen sözleri “ç”, “d” we “e” 

kiçi bentlerinde” diýen sözlere çalşyrmaly; 
“d” kiçi bendi şu görnüşde beýan etmeli: 
“d) bäş, alty, ýedi çagany dogran ýa-da çagalygyndan maýyplygy bolan 

çagasy bar bolan (maýyplygy bolan çaga diýip ykrar edilen wagtyna garamazdan) 
we olary sekiz ýaşa çenli terbiýeläp ýetişdiren aýal maşgalalaryň — 15 ýyldan az 
bolmadyk;»; 

şu mazmunly kiçi bendi goşmaly: 



“e) sekiz we şondan köp çaga dogran we olary sekiz ýaşa çenli terbiýeläp 
ýetişdiren aýal maşgalalaryň - 10 ýyldan az bolmadyk döwürde gatnaşygy bolan 
şertinde;”; 

4) altmyş sekizinji böleginde: 
3-nji bendini şu görnüşde beýan etmeli: 
“3) üç çaga - 285 göterime;”; 
şu mazmunly bentleri goşmaly: 
“4) dört çaga - 335 göterime; 
5) bäş we şondan köp çaga - 380 göterime.”; 
5) bir ýüz on ýedinji bölekden soň, şu mazmunly bölegi goşmaly: 
“1171. Eger iş döwrüni tassyklaýjy resminamada iş döwri barada anyk senesi 

görkezilmän, diňe aýy we ýyly görkezilen bolsa, onda onuň senesi degişli aýyň  
15-i diýlip kabul edilýär.”; 
6) bir ýüz ýetmiş altynjy böleginde: 
3-nji bendini şu görnüşde beýan etmeli: 
“3) dördünji çaga doglanda - 500 göterime;”; 
şu mazmunly bentleri goşmaly: 
“4) bäşinji çaga doglanda - 600 göterime; 
5) altynjy çaga doglanda - 800 göterime; 
6) ýedinji çaga doglanda - 1000 göterime; 
7) sekizinji we şondan soňky çagalar doglanda - 1200 göterime.”; 
7) bir ýüz segseninji böleginde “65” diýen sany “75” diýen sana çalşyrmaly; 
8) bir ýüz segsen dokuzynjy bölegini şu görnüşde beýan etmeli: 
“189. Ýaşy boýunça pensiýa, gulluk ýyllary boýunça pensiýa, hünär 

pensiýasy, toplaýyş pensiýasy Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy 
tarapyndan raýatlaryň pensiýa bellenilmegi barada ýazmaça arza bilen ýüz tutan 
gününden, ýöne oňa hukugy ýüze çykandan soň bellenilýär, muňa şu bölegiň ikinji 
tesiminde görkezilen ýagdaýlar degişli däldir. 

Raýatlar öz erkine bagly bolmadyk ýagdaýlaryň (tebigy betbagtçylyk, 
epidemiýa, pandemiýa we beýleki adatdan daşary ýagdaýlar) ýüze çykmagy 
sebäpli şu bölegiň birinji tesiminde görkezilen degişli pensiýanyň bellenilmegi 
barada ýazmaça arza bilen oňa hukugy ýüze çykandan soň, ýüz tutan halatynda, 
olara degişli pensiýa oňa hukugy ýüze çykan gününden bellenilýär. 

Bu kada 2020-nji ýylyň 1-nji martyndan soň ýüze çykan gatnaşyklara degişli 
edilýär.”; 

2. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň 
dolandyryjysy D.Amanmuhammedow gözegçilik etmeli. 

 
 

Ministr        M.Sylapow 
  
Ylalaşyldy: 
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri                            M.Serdarow 
«27» ýanwar 2022 ý.   



Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri 
N.Amannepesow 
«27» ýanwar 2022 ý.   
 
 
 
Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 
2022-nji ýylyň 17-nji fewralynda 15 bellige 
alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan. 


