
 

 Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramakministrliginiň 

2012-nji ýylyň 27-nji dekabrynda çykaran 112-Ö belgili 

B U Ý R U G Y 

  
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnamanyň hem-de Meýletin 

pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnamanyň görnüşlerini tassyklamak barada 

 

2012-nji ýylyň 31-nji martynda kabul edilen "Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy 
hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň 17-nji maddasyny ýerine ýetirmek maksady 
bilen, buýurýaryn: 

1. Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnamanyň hem-de Meýletin 
pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnamanyň görnüşlerini tassyklamaly (goşulýar). 

2. Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2007-nji ýylyň 10-
njy sentýabrynda 442 san bilen bellige alnan "Meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy 
şertnamasynyň mysaly görnüşini tassyklamak hakynda" Türkmenistanyň Durmuş 
taýdan üpjünçilik ministriniň 2007-nji ýylyň 28-nji awgustynda çykaran 108 - Ö belgili 
buýrugyny güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli. 

  

Ministr B. Şamyradow 

  
  



Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş 
taýdan goramak ministriniň 

2012-nji ýylyň 27-nji dekabrynda 
çykaran 112-Ö belgili buýrugy bilen 

tassyklandy 
 
 
 

№ _________ Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda 

Ş E R T N A M A 

  
Men, ___________________________________________________________ 

(familiýasy, ady, atasynyň ady) 
______ ýylyň ________________ aýynyň «____»____________________________ 

(doglan ýyly, aýy, güni)                                                   (ýaşaýan ýeriniň salgysy, telefony) 
pasportynyň tapgyry ____ belgisi ________ ______ ýylyň ___________ aýynyň 
«____» ___________________________________________ tarapyndan berilen, 
mundan beýläk (kim tarapyndan) 

"Ätiýaçlandyrylan şahs" diýip atlandyrylýan bir tarapdan we "Döwlet Pensiýa 
ätiýaçlandyrmasy hakynda" Türkmenistanyň Kanuny (mundan beýläk - Kanun) 
esasynda hereket edýän - ________________________________________________ 

              (Türkmenistnyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň ady, ýuridik salgysy, bank belgileri) 
mundan beýläk "Ätiýaçlandyryjy" diýip atlandyrylýan beýleki tarapdan hökmany 
pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň şertnamasyny (mundan beýläk – Şertnama) baglaşdyk. 

1. Şertnamanyň mazmuny 

Şu şertnamanyň mazmuny - ätiýaçlandyrylan halat ýüze çykanda pensiýa bilen 
üpjün etmek maksady bilen ätiýaçlandyrylan şahsy ätiýaçlandyrmak bolup durýar. 

Ätiýaçlandyrylan şahslaryň şertli pensiýa maýasy miras boýunça geçýän emläk 
bolup durmaýar. 

2. Taraplaryň hukuklary 

2.1. Ätiýaçlandyrylan şahsyň: 
pensiýa ätiýaçlandyrmasyna hasaplanan we tölenen pensiýa gatançlary barada 

maglumat almaga; 
ätiýaçlandyrylan halat ýüze çykanda pensiýa üpjünçiligine; 



pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça hukuklaryny goramak üçin Türkmenistanyň 
kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde kazyýete ýüz tutmaga hukugy bardyr. 

2.2. Ätiýaçlandyryjynyň: 
ätiýaçlandyrylan şahsdan bellenen tertipde we möhletlerde pensiýa gatançlaryny 

we maglumatlary almaga hukugy bardyr. 

3. Taraplaryň borçlary 

3.1. Ätiýaçlandyrylan şahs: 
Ätiýaçlandyryjyda bellige alynmaga; 
gerek bolan ähli maglumatlary bermäge; 
şu Şertnamanyň hereket edýän döwründe we oňa laýyklykda 20____ ý. _________ 

aýynyň «____» başlap, _____________________________________ möçberde 
hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa gatançlaryny bellenen tertipde we 
möhletde Ätiýaçlandyryjynyň bank edarasynda açylan hasabyna geçirmäge; 

şu Şertnama boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegine täsir edýän üýtgemeler 
barada on günüň dowamynda Ätiýaçlandyryja habar bermäge borçludyr. 

3.2. Ätiýaçlandyryjy: 
ätiýaçlandyrylan şahsy hasaba almaga; 
Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda ätiýaçlandyrylan 

şahs baradaky maglumatlaryň atma-at hasabyny ýöretmäge; 
ätiýaçlandyrylan halat ýüze çykanda ätiýaçlandyrylan şahsyň toplanan ilkinji 

maýasyndaky möçberinden ugur alyp aýlyk pensiýasyny bellemäge we onuň tölegini 
üpjün etmäge; 

Türkmenistanyň pensiýa kanunçylygyna laýyklykda pensiýa toplamasyny ýylda bir 
gezek indeksirlemäge; 

Türkmenistanyň pensiýa kanunçylygyna laýyklykda ätiýaçlandyrylan şahsyň 
pensiýa toplamalary baradaky maglumatlaryň gizlinligini gorap saklamaga borçludyr. 

4. Taraplaryň jogapkärçiligi 

Şu Şertnama boýunça kabul edilen borçnamalaryň ýerine ýetirilmedik ýa-da 
göwnejaý ýerine ýetirilmedik ýagdaýlarda taraplar Türkmenistanyň kanunçylygyna 
laýyklykda jogapkärçilik çekýärler. 

 

 

 



5. Şertnama üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmegiň 

we ýatyrmagyň şertleri 

5.1. Şu Şertnama baglaşylandan soňra onuň şertleriniň üýtgedilmegi ýa-da oňa 
goşmaçalaryň girizilmegi diňe taraplaryň ylalaşygy boýunça girizilip bilner, şunda 
üýtgetmeler we goşmaçalar Türkmenistanyňkanunçylygyna laýyk gelmelidir. 

5.2. Şertnama ätiýaçlandyrylan şahs: 
Hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistanyň çäginden daşyna çykylyp gidende, 

ätiýaçlandyrylan şahsyň ýazmaça arzasy esasynda; 
Ätiýaçlandyrylan şahs aradan çykan, nam-nyşansyz giden ýa-da Türkmenistanyň 

kanunçylygynda bellenen tertipde aradan çykan diýip yglan edilen halatlarynda 
ýatyrylýar. 

6. Şertnamanyň hereket edýän möhleti 

Şertnama gol çekilen senesinden başlap güýje girýär we şu Şertnama boýunça 
taraplar tarapyndan borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi hökmany pensiýa 
ätiýaçlandyrmasy boýunça ätiýaçlandyrylan halat ýüze çykýança hereket edýär. 

Şu Şertnama 2 nusgada düzüldi, olaryň her biriniň birmeňzeş hukuk güýji 
bardyr. Taraplaryň her birinde şu Şertnamanyň bir nusgasy saklanýar. 

  
"Ätiýaçlandyrylan şahs"     
_____________________ 
 (goly)                                       

"Ätiýaçlandyryjy" 
__________________ 
(goly) 
  
 M.Ý. 
  

Pensiýa gaznasy edarasynyň düzgünnamalary we gollanmalary bilen tanyşdym: 
_____________ "Ätiýaçlandyrylan şahs" 

(goly) 
  



Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş 
taýdan goramak ministriniň 

2012-nji ýylyň 27-nji dekabrynda 
çykaran 112-Ö belgili buýrugy bilen 

tassyklandy 
 
 
 

№___________ Meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda 

Ş E R T N A M A 

  
Men, ___________________________________________________________ 

(familiýasy, ady, atasynyň ady) 
 ______ ýylyň ____________ aýynyň «____»______________________________ 

                  (doglan ýyly, aýy, güni)                                              (ýaşaýan ýeriniň salgysy, telefony) 
pasportynyň tapgyry ____ belgisi ________ ______ ýylyň ___________ aýynyň 
«____» _________________________________________ tarapyndan berilen, mundan 

(kim tarapyndan) 
beýläk "Ätiýaçlandyrylan şahs" diýip atlandyrylýan bir tarapdan we "Döwlet 

Pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda" Türkmenistanyň Kanuny (mundan beýläk - Kanun) 
esasynda hereket edýän - ________________________________________ 

(Türkmenistnyň Pensiýa gaznasynyň ýerili edarasynyň ady, uridik salgysy, bank belgileri) 

mundan beýläk "Ätiýaçlandyryjy" diýip atlandyrylýan beýleki tarapdan meýletin 
pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň şertnamasyny (mundan beýläk – Şertnama) baglaşdyk. 

1. Şertnamanyň mazmuny 

Şu şertnamanyň mazmuny - ätiýaçlandyrylan halat ýüze çykanda pensiýa bilen 
üpjün etmek maksady bilen ätiýaçlandyrylan şahsy ätiýaçlandyrmak bolup durýar. 

2. Taraplaryň hukuklary 

2.1. Ätiýaçlandyrylan şahsyň: 
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda toplaýyş pensiýa usuly boýunça 

pensiýa toplamalaryny almaga; 
pensiýa ätiýaçlandyrmasyna hasaplanan we tölenen pensiýa gatançlary barada 

maglumat almaga; 
ätiýaçlandyrylan halat ýüze çykanda pensiýa üpjünçiligine; 



pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça hukuklaryny goramak üçin Türkmenistanyň 
kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde kazyýete ýüz tutmaga hukugy bardyr. 

2.2. Ätiýaçlandyryjynyň: 
ätiýaçlandyrylan şahsdan bellenen tertipde we möhletlerde pensiýa gatançlaryny 

we maglumatlary almaga hukugy bardyr. 

3. Taraplaryň borçlary 

3.1. Ätiýaçlandyrylan şahs: 
Ätiýaçlandyryjyda bellige alynmaga; 
gerek bolan ähli maglumatlary bermäge; 
şu Şertnamanyň hereket edýän döwründe we oňa laýyklykda, 20___ ý. _________ 

aýynyň «____» başlap, öz adyndan ýa-da _____________________________________ 

                                                                                              (ätiýaçlandyrlan şahsyň iş ýeri) 
üsti bilen zähmet hakyndan (girdejiden) ___ % (2 göteriminden az bolmadyk) 

möçberde meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa gatançlaryny bellenen 
tertipde we möhletde Ätiýaçlandyryjynyň bank edarasynda açylan hasabyna geçirmäge; 

şu Şertnama boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegine täsir edýän üýtgemeler 
barada on günüň dowamynda Ätiýaçlandyryja habar bermäge borçludyr. 

3.2. Ätiýaçlandyryjy: 
ätiýaçlandyrylan şahsy hasaba almaga; 
ätiýaçlandyrylan şahs baradaky maglumatlaryň atma-at hasabyny Türkmenistanyň 

kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda ýöretmäge; 
pensiýa toplamalaryny maýa goýuma gönükdirmekden alnan girdejini hasaplap 

ýylda bir gezek atly hasaplara ýazmaga; 
toplaýyş pensiýa usulyna esaslanyp, ätiýaçlandyrylan şahsa toplaýyş pensiýasyny 

bellemäge ýa-da islegine görä pensiýa toplamalaryny birwagtlaýyn tölemäge; 
ätiýaçlandyrylan şahslaryň toplaýyş pensiýa maýasyny miras boýunça geçirmäge; 
ätiýaçlandyrylan şahsyň pensiýa toplamalary baradaky maglumatlaryň gizlinligini 

Türkmenistanyň pensiýa kanunçylygyna laýyklykda gorap saklamaga borçludyr. 

4. Taraplaryň jogapkärçiligi 

Şu Şertnama boýunça kabul edilen borçnamalaryň ýerine ýetirilmedik ýa-da 
göwnejaý ýerine ýetirilmedik ýagdaýlarda taraplar Türkmenistanyň kanunçylygyna 
laýyklykda jogapkärçilik çekýärler. 

 

 



5. Şertnama üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmegiň we ýatyrmagyň şertleri 

5.1. Şu Şertnama baglaşylandan soňra onuň şertleriniň üýtgedilmegi ýa-da oňa 
goşmaçalaryň girizilmegi diňe taraplaryň ylalaşygy boýunça girizilip biliner, şunda 
üýtgetmeler we goşmaçalar Türkmenistanyňkanunçylygyna laýyk gelmelidir. 

5.2. Şertnama ätiýaçlandyrylan şahs: 
hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistanyň çäginden daşyna çykylyp gidende, 

ätiýaçlandyrylan şahsyň ýazmaça arzasy esasynda; 
I ýa-da II topar maýyp diýip yglan edilende; 
aradan çykan halatynda, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde nam-

nyşansyz giden ýa-da aradan çykan diýip yglan edilen halatlarynda ýatyrylýar. 
  

6. Şertnamanyň hereket edýän möhleti 
Şertnama gol çekilen senesinden başlap güýje girýär we şu Şertnama boýunça 

taraplar tarapyndan borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi meýletin pensiýa 
ätiýaçlandyrmasy boýunça ätiýaçlandyrylan halat ýüze çykýança hereket edýär. 

Şu Şertnama 2 nusgada düzüldi, olaryň her biriniň birmeňzeş hukuk güýji bardyr. 
Taraplaryň her birinde şu Şertnamanyň bir nusgasy saklanýar. 

  
"Ätiýaçlandyrylan şahs"     
_____________________ 
 (goly)                                       

"Ätiýaçlandyryjy" 
__________________ 
(goly) 
  
M.Ý. 

 

Pensiýa gaznasy edarasynyň düzgünnamalary we gollanmalary bilen tanyşdym: 
________________ "Ätiýaçlandyrylan şahs" 

(goly) 
 
Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 
2012-nji ýylyň 29-njy dekabrynda bellige alyndy. 
Bellige alyş sany 677 


