
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 
2019-njy ýylyň 10-njy maýynda çykaran 69-Ö belgili 

B U Ý R U G Y 
 
 

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 
2012-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda çykaran 85-Ö belgili buýrugy bilen 

tassyklanan, Türkmenistanda döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy ulgamynda 
ätiýaçlandyrýanlary hasaba almagyň we hasapdan aýyrmagyň tertibine 

üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda 
  

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen ylalaşyldy 
  

(Türkmenistanyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, 
halk maslahatlarynyň we häkimleriň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň Ýygyndysy, 

2019 ý., № 2, 640-nji sahypa) 
  
 “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 9-

njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanda döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy 
ulgamynda ätiýaçlandyrýanlary hasaba almagyň we hasapdan aýyrmagyň tertibini 
kämilleşdirmek maksady bilen, buýurýaryn: 

1. Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2012-nji ýylyň 20-nji noýabrynda 
671 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, Türkmenistanyň Zähmet we 
ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2012-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda 
çykaran 85-Ö belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanda döwlet pensiýa 
ätiýaçlandyrmasy ulgamynda ätiýaçlandyrýanlary hasaba almagyň we hasapdan 
aýyrmagyň tertibinde: 

1) bäşinji böleginde ikinji sözlemini aýyrmaly; 
2) sekizinji böleginiň ikinji, üçünji, dördünji we bäşinji tesimlerini şu 

görnüşde beýan etmeli: 
“Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ýuridik şahslary we 

maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan bellige almak bölümi (mundan 
beýläk - Bellige alyş bölümi) tarapyndan bellige alnan ätiýaçlandyrýanlary hasaba 
almaklyk olaryň arzalary esasynda amala aşyrylýar. 

Täze döredilen ätiýaçlandyrýanlar-ýuridik şahslary hasaba almaklyk Bellige 
alyş bölüminde bellige alynmazyndan öň, Bellige alyş bölüminiň Pensiýa 
gaznasynyň edaralaryna iberýän Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk 
döwlet sanawyndan wagtlaýyn göçürmesi esasynda amala aşyrylýar. 

Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy ätiýaçlandyrýanyň Bellige alyş bölüminiň 
Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan wagtlaýyn 
göçürmesiniň asyl nusgasynda hasaba alnandygy barada degişli ýazgyny edýär. 

Ätiýaçlandyrýanyň Döwlet tarapyndan bellige almak hem-de Türkmenistanyň 
ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyna girizmek baradaky şahadatnamasy 
we Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesi 
Bellige alyş bölüminden alnandan soň 10 (on) iş gününiň dowamynda olaryň 



nusgalary ätiýaçlandyrýan tarapyndan Pensiýa gaznasynyň ýerli edaralaryna 
berilýär. 

3) dokuzynjy böleginiň altynjy tesimini şu görnüşde beýan etmeli: 
“ýuridik şahsyň ady, guramaçylyk-hukuk görnüşi üýtgedilende, oňa täze 

ätiýaçlandyrýan hökmünde hasaba alnandygy hakynda şahadatnama hem-de 
hasaba alyş belgisi berilýär.”; 

4) on birinji böleginde “olarda işlän ýagdaýynda” diýen sözlerden soň 
“ýerleşýän hukuk salgysy boýunça Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynda” diýen 
sözleri goşmaly; 

5) on ikinji böleginiň birinji tesiminde “görkezilen ätiýaçlandyrýanlary hasaba 
almaklyk, hususy telekeçi hökmünde döwlet tarapyndan bellige alnandan we salgyt 
hasabyna goýlandan soň (işiň patent almaklygy talap edýän görnüşleri boýunça 
patent berlenden soň) üç iş günüň dowamynda Pensiýa gaznasynyň ýerli edaralary 
tarapyndan amala aşyrylýar” diýen sözleri “görkezilen ätiýaçlandyrýanlary hasaba 
almaklyk (işiň patent almaklygy talap edýän görnüşleri boýunça patent berlenden 
soň) 10 (on) iş gününiň dowamynda Pensiýa gaznasynyň ýerli edaralary 
tarapyndan amala aşyrylýar” diýen sözler bilen çalşyrmaly;    

6) on dördünji böleginde “nusgalary döwlet kepillendirijileri tarapyndan güwä 
geçilmelidir.” diýen sözleri “nusgalarynyň dogrulygyna resmi taýdan şaýatlyk 
edilmelidir” diýen sözler bilen çalşyrmaly; 

7) on ýedinji böleginde “ol resminamalary tabşyran güni” diýen sözleri 
“tabşyran gününden başlap 10 (on) iş gününiň dowamynda ol resminamalar 
boýunça” diýen sözler bilen çalşyrmaly; 

8) ýigrimi ikinji böleginde: 
a) birinji tesiminde “«Ýitirileniň ýerine öwezlik» ýazgysy” diýen 

sözleri  “«Ýitirileniň ýerine öwezlik» ýa-da «Zaýalananyň ýerine öwezlik» 
ýazgysy” diýen sözler bilen çalşyrmaly; 

b) ikinji tesiminde “hem ätiýaçlandyrýana (onuň wekiline) 
ätiýaçlandyrýanyň” diýen sözleri “şeýle-de ätiýaçlandyrýana (onuň wekiline) 
ätiýaçlandyrýanyň guramaçylyk-hukuk görnüşinde (ýuridik şahslar üçin),” diýen 
sözler bilen çalşyrmaly; 

9) ýigrimi dördünji böleginiň ikinji tesiminde “Hasaba alyş müdirliginiň 
degişli resminamalary (ýatyrylan ýa-da işini bes etmek şol Müdirlik tarapyndan 
hasaba alynmaly bolan ýagdaýynda)” diýen sözleri “Bellige alyş bölüminiň degişli 
resminamalary (ýatyrylan ýa-da işini bes etmek şol Bölüm tarapyndan bellige 
alynmaly bolan ýagdaýynda)” diýen sözler bilen çalşyrmaly. 

10) ýigrimi dördünji böleginden soň şu mazmunly ýigrimi bäşinji bölegi 
goşmaly: 

 “25. Fiziki sahs-hususy telekeçi öz işini bes eden halatynda, 10 (on) iş 
gününden gijä galman, Ätiýaçlandyrýan hökmünde fiziki şahsy hasapdan aýyrmak 
hakynda arzasyny (şu Tertibe 10-njy goşundy) 2 (iki) nusgada hasapda duran ýeri 
boýunça Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna bermäge borçludyr. 

Fiziki sahs-hususy telekeçi ol tarapyndan berlen Ätiýaçlandyrýan hökmünde 
fiziki şahsy hasapdan aýyrmak hakynda arzasynyň esasynda hem-de pensiýa 



gatançlary boýunça berginiň bolmadyk ýagdaýynda Pensiýa gaznasynyň ýerli 
edaralarynyň hasabyndan çykarylmaga degişlidir. 

Ätiýaçlandyrýany hasapdan aýyrmak ol tarapyndan ätiýaçlandyrýan 
hökmünde fiziki şahsy hasapdan aýyrmak hakynda arzasynyň berlen gününden 
başlap, 30 (otuz) senenama gününiň dowamynda amala aşyrylýar. Şol möhletiň 
içinde ätiýaçlandyrýana ätiýaçlandyrýan hökmünde fiziki şahsyň hasapdan 
aýrylandygy hakynda habarnama (şu Tertibe 11-nji goşundy) iberilýär.”; 

11) ýigrimi bäşinji böleginde “ätiýaçlandyrýanyň şahsy işini” diýen sözlerden 
soň “hem-de berlen haýyşnama ýazmaça jogaby” diýen sözleri goşmaly; 

12) otuz ikinji böleginiň 1-nji bendinde “Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt 
gullugynyň” diýen sözleri “Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň 
Salgyt müdiriýetiniň” diýen sözler bilen çalşyrmaly; 

13) otuz üçünji böleginiň 3-nji bendinde “pensiýa gatançlarynyň 
görkezijilerini deňeşdirmäge” diýen sözlerden soň “we pensiýa gatançlary boýunça 
ätiýaçlandyrýanda barlag geçirmäge” diýen sözleri goşmaly; 

14) ýigrimi bäşinji-kyrkynjy böleklerini degişlilikde ýigrimi altynjy-kyrk 
birinji bölekleri diýip hasap etmeli; 

15) Şu görnüşde beýan edilen 10-njy we 11-nji goşundylary goşmaly: 
 
 

““Türkmenistanda döwlet pensiýa 
ätiýaçlandyrmasy ulgamynda ätiýaçlandyrýanlary 
hasaba almagyň we hasapdan aýyrmagyň Tertibine 
10-njy goşundy 

 

______________________________________________________________ Pensiýa gaznasyna      
       (arzanyň berilýän Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň ady) 

 

Ätiýaçlandyrýan hökmünde fiziki şahsy hasapdan aýyrmak hakynda  
Arza 

 
Aşakda görkezilen salgy boýunça ýaşaýan şu fizik şahsy 
_____________________________________________________________________________ 

(fiziki şahsyň familiýasy, ady, atasynyň ady) 
 

Ätiýaçlandyrýan hökmünde hasapdan aýyrmagyňyzy haýyş edýärin. 
 
1. Poçta indeksi       2. Welaýat  

3. Etrap  4. Şäher  

5. Şäherçe, oba ilatly ýer  6.Etrapça  

7. Şaýoly, köçe, geçelge  8. Jaý  9.Toplum  10.Öý  

 
Ätiýaçlandyrýanyň 
hasap belgisi 

         

 
Şu esasda: (bar bolan esaslaryň garşysyndaky inedördülde Х  belgisini goýmaly) 
 



1  Fiziki şahsyň öz işini bes etmegi 
  

2  _________________________________________________________________________ 

(gaýry esas bolan halatynda görkezilmeli)  
 

Fiziki şahsyň   ______________ ______________________________ 
(goly)                                             (familiýasy, ady, atasynyň ady) 

 

Düzülen senesi: 20___ ýylyň “____” ___________________  
_____________________________________________________________________________ 

Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan doldurylýar 
 

Resminamalary kabul etdi   ______________ ______________________________ 
(goly) (familiýasy, ady, atasynyň ady) 

 

Alnan senesi: 20___ ýylyň  “____”  __________________  
________________ 
Bellik: 5-nji we 7-nji bölümlerdäki salgylar doldurylanda gereklisiniň aşagyny çyzmaly. 

 
Türkmenistanda döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy 
ulgamynda ätiýaçlandyrýanlary hasaba almagyň 
we hasapdan aýyrmagyň Tertibine 11-nji goşundy 

 

Ätiýaçlandyrýan hökmünde fiziki şahsyň hasapdan aýyrylandygy hakynda  
HABARNAMA 

 
________________________________________________________________Pensiýa gaznasy 

(Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň ady) 
aşakda görkezilen salgyda ýerleşen _________________________________________________    
                                                                     (fiziki şahsyň familiýasy, ady, atasynyň ady) 
_____________________________________________________________________________ 
ätiýaçlandyrýan fiziki şahsyň hasapdan aýyrylandygy barada habar berýär: 
 
1. Poçta indeksi       2. Welaýat  

3. Etrap  4. Şäher  

5. Şäherçe, oba ilatly ýer  6.Etrapça  

7. Şaýoly, köçe, geçelge  8. Jaý  9.Toplum  10.Öý  

 
Ätiýaçlandyrýanyň 
hasap belgisi 

         

 

Ätiýaçlandyrýany hasapdan aýyrmak üçin esaslar  
_____________________________________________________________________________ 
 

    M.Ý.       Pensiýa gaznasynyň 
                    başlygy                  _______________            ______________________________ 

                (goly)                             (familiýasy, ady,  atasynyň ady) 
 

Habarnamanyň berlen senesi:  20___ ýylyň  “____”___________________   
 
_______________ 
Bellik: 5-nji we 7-nji bölümlerdäki salgylar doldurylanda gereklisiniň aşagyny çyzmaly. ”. 



2. Şu buýrugyň döwlet belligine alnan gününden başlap, 10 (on) iş gününiň 
dowamynda resmi çap edilmegini üpjün etmeli we resmi çap edilen güni bu barada 
Türkmenistanyň Adalat ministrligine habar bermeli. 

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

 
Ministr        M.Sylapow 
 
 

  
 
 

“Ylalaşyldy” 
 

 Türkmenistanyň Maliýe we  
ykdysadyýet ministri 

 

      _____________ B.A.Bazarow 
             (goly)       
 

 “___” _________2019ý. 
 

 


