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Türkmenistanda raýatlara meýletin
pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça
pensiýa toplamalaryny tölemegiň
tertibini tassyklamak barada

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 15-nji we
50-nji maddalaryna laýyklykda raýatlara meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy
boýunça pensiýa toplamalaryny tölemegiň tertibini kämilleşdirmek maksady bilen,
buýurýaryn:
1. Türkmenistanda raýatlara meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça
pensiýa toplamalaryny tölemegiň tertibini tassyklamaly (goşulýar).
2. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň Pensiýa ätiýaçlandyrmasy müdirligi,
Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň pensiýa gaznasynyň müdirlikleri, etraplaryň,
şäherleriň pensiýa gaznasynyň bölümleri şu buýrugyň birinji böleginde görkezilen
Tertibiň ýerine ýetirilişini üpjün etmeli.
3. 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.
4. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş
taýdan goramak ministriniň orunbasary, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň
müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň
dolandyryjysy gözegçilik etmeli.

Ministr

M.Sylapow

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş
taýdan goramak ministriniň 2019-njy
ýylyň 13-nji noýabrynda çykaran 157-Ö
belgili buýrugy bilen tassyklandy

Türkmenistanda raýatlara meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça
pensiýa toplamalaryny tölemegiň
TERTIBI
1. Türkmenistanda raýatlara meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça
pensiýa toplamalaryny tölemegiň Tertibi (mundan beýläk-Tertip) Türkmenistanyň
Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine (mundan beýläk – Kodeks),
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda çykaran 11991-nji
karary bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy hakynda Düzgünnama
laýyklykda taýýarlanyp, raýatlara meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça
pensiýa toplamalaryny tölemegiň tertibini kesgitleýär.
Şu Tertipde beýan edilen adalgalar we düşünjeler Kodeksde kesgitlenen
manylarda ulanylýar.
2. Toplaýyş pensiýa maýasy – toplaýyş pensiýa usuly boýunça
ätiýaçlandyrylan şahslaryň meýletin pensiýa gatançlarynyň we olaryň maýa
goýuma gönükdirilmeginden alnan girdejiniň umumy jemi bolup durýar.
3. Ätiýaçlandyrylan şahslaryň toplaýyş pensiýa maýasy miras boýunça
geçýän emläk bolup durýar.
4. Meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa toplamalary bar
bolan raýatlara, Kodeksde bellenilen ýagdaýlarda, pensiýa toplamalaryny tölemek
raýatlaryň resmi ýüz tutmalary (arza) esasynda amala aşyrylýar.
5. Toplaýyş pensiýa usuly boýunça ätiýaçlandyrylan şahslaryň pensiýa
toplamalary Kodeksde bellenen degişli pensiýa ýaşyna ýetenlerinde, her aýda
pensiýa görnüşinde ýa-da olaryň islegi boýunça birwagtlaýyn doly möçberde
tölenilýär.
6. Pensiýa ýaşyna ýeten we pensiýa toplamalary bar bolan raýatlaryň
pensiýa bellemek baradaky arzasynda pensiýa toplamalarynyň birwagtlaýyn ýa-da
bölekleýin tölenilmegi barada beýan edilýär.
7. Ätiýaçlandyrylan şahslara pensiýa toplamalary şu aşakdaky ýagdaýlarda
olaryň pensiýa ýaşyndan öň doly möçberde birwagtlaýyn tölenilip bilner:
1) olar bellenen tertipde I, II ýa-da III topardaky maýyplygy bolan adam
diýlip ykrar edilende;
2) sanawy Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
tarapyndan kesgitlenýän keselleri wagtynda ýüze çykarmak, gaýra üzülmeleriň,
keseliň agyrlaşmagynyň öňüni almak üçin maddy serişdeler talap edilýän bejergi
alynmagy zerur bolanda;
3) hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistanyň çäginden çykyp gidenlerinde;
4) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň çözgüdine laýyklykda – aýratyn
halatlarda.

8. Ätiýaçlandyrylan şahs ölen ýagdaýynda onuň Türkmenistanyň
kanunçylygyna laýyklykda kesgitlenen mirasdaryna (mirasdarlaryna) pensiýa
toplamalary birwagtlaýyn tölenilýär.
Ölen ätiýaçlandyrylan şahsyň mirasdary (mirasdarlary) bolmadyk
ýagdaýynda, onuň ulanylman galan pensiýa toplamalarynyň möçberi
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň Pensiýa
gaznasynyň hasabyna geçirilýär.
9. Etrap (şäher) pensiýa gaznasynyň bölümleri raýatlaryň pensiýa
toplamalaryny birwagtlaýyn tölenilmegi üçin ýüz tutmasy (arza) bilen şu aşakdaky
resminamalar hem goşulýar:
1) ätiýaçlandyrylan şahs I, II ýa-da III topar maýyplygy bolan adam diýlip
ykrar edilen ýagdaýynda:
a) pensiýa toplamalarynyň birwagtlaýyn tölenilmegi üçin arza;
b) Hemaýata mätäçligi anyklaýjy toparyň delilnamasynyň göçürmesiniň
nusgasy;
ç) pasportyň ýa-da şahsyýetini tassyklaýan başga resminamanyň nusgasy.
2) sanawy Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
tarapyndan kesgitlenýän keselleri wagtynda ýüze çykarmak, gaýra üzülmeleriň,
keseliň agyrlaşmagynyň öňüni almak üçin maddy serişdeler talap edilýän bejergi
alynmagy zerur bolan ýagdaýynda:
a) pensiýa toplamalarynyň birwagtlaýyn tölenilmegi üçin arza;
b) raýatyň saglyk ýagdaýy, keseli barada lukmanyň güwanamasy, keseliniň
netijenamasy;
ç) pasportyň ýa-da şahsyýetini tassyklaýan başga resminamanyň nusgasy.
3) Türkmenistanyň çäginden hemişelik ýaşamak üçin çykyp giden
ýagdaýynda :
a) pensiýa toplamalarynyň birwagtlaýyn tölenilmegi üçin arza;
b) gitmekligiň salgy ýazmajynyň nusgasy;
ç) raýatyň ýazgydan çykarylandygy barada pasportyndaky belligiň nusgasy.
4) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň çözgüdine laýyklykda – aýratyn
halatlarda:
a) pensiýa toplamalarynyň birwagtlaýyn tölenilmegi üçin arza;
b) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň merkezi edarasyna pensiýa
üpjünçiliginde ýüze çykýan käbir meseleler boýunça durmuş üpjünçiliginiň
usulyýetini kämilleşdirmek baradaky geňeşiniň mejlisiniň çykaran çözgüdiniň
nusgasy;
ç) pasportyň ýa-da şahsyýetini tassyklaýan başga resminamanyň nusgasy.
5) ätiýaçlandyrylan şahs ölen halatynda Türkmenistanyň kanunçylygyna
laýyklykda, onuň mirasdary (mirasdarlary) kesgitlenen ýagdaýynda:
a) mirasdaryň (mirasdarlaryň) arzasy;
b) ölüm hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
ç) mirasa bolan hukuk hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
d) mirasdaryň (mirasdarlaryň) pasportynyň ýa-da şahsyýetini tassyklaýan
başga resminamanyň nusgasy.

10. Etrap (şäher) pensiýa gaznasynyň bölümleri töleg sanawlarynyň, goýum
hasaplarynyň ýa-da bankyň plastik kartlarynyň üsti bilen pensiýa toplamalaryny
tölemek maksady bilen, her aýyň 22-ne çenli welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň
pensiýa gaznasynyň müdirliklerine Pensiýa gaznasynyň bölümine pensiýa
toplamalaryny tölemek üçin gerek bolan serişdeleriň haýyşnamasyny (şu Tertibe
1-nji goşundy) berýär.
11. Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň pensiýa gaznasynyň müdirlikleri, öz
tabynlygyndaky pensiýa gaznasynyň bölümleriniň geljek aýda pensiýa
toplamalaryny tölemek üçin gerek bolan serişdeleriň haýyşnamalaryny jemläp, her
aýyň 24-ne çenli Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň garamagyndaky edaralaryna
pensiýa toplamalaryny tölemek üçin gerek bolan serişdeleriň haýyşnamasyny (şu
Tertibe 2-nji goşundy) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasyna berýär.
12. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy pensiýa toplamalaryny tölemek üçin
gerek bolan serişdeleriň haýyşnamasyny barlandan soň, Türkmenistanyň Pensiýa
gaznasynyň ýörite hasabyndan töleg etmek üçin gerek bolan pul serişdelerini
welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň pensiýa gaznasynyň müdirlikleriniň
hasaplaryna geçirýär.
13. Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň pensiýa gaznasynyň müdirlikleri,
pensiýa toplamalaryny tölemek üçin geçirilen serişdeleri, etrap (şäher) pensiýa
gaznasynyň bölümlerine geçirýärler.
14. Etrap (şäher) pensiýa gaznasynyň bölümleri toplaýyş pensiýasyny
alýanlaryň pul serişdelerini we töleg sanawlaryny tölegi amala aşyrýan karz
edaralaryna geçirýärler.
15. Etrap (şäher) pensiýa gaznasynyň bölümleriniň pensiýalary we döwlet
kömek pullaryny bellemek baradaky toparynyň pensiýa toplamalaryny tölemek
barada çözgüdi çykarylandan soňra toplaýyş pensiýany alýanyň hut özüne pensiýa
toplamalaryny degişli karz edaranyň üsti bilen töleg edilýän aýyň (pensiýa
toplamalarynyň maliýeleşdirilýän aýy) 10-na çenli töleg edilýär.
16. Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň pensiýa gaznasynyň müdirliklerine
etrap (şäher) pensiýa gaznasynyň bölümleri hasabat aýyň dowamynda pensiýa
toplamalarynyň tölegleri barada, her aýyň 22-ne çenli Pensiýa gaznasynyň bölümi
boýunça tölenen pensiýa toplamalary barada hasabaty (şu Tertibe 3-nji goşundy)
berýär.
17. Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň pensiýa gaznasynyň müdirlikleri,
etrap (şäher) pensiýa gaznasynyň bölümleriniň hasabat aýyň dowamynda pensiýa
toplamalarynyň tölegleri barada hasabatlaryny seljerip, her aýyň 24-ne çenli
Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň garamagyndaky edaralary boýunça tölenen
pensiýa toplamalary barada hasabaty (şu Tertibe 4-nji goşundy) Türkmenistanyň
Pensiýa gaznasyna berýär.
18. Etrap (şäher) pensiýa gaznasynyň bölümleriniň pensiýalary we döwlet
kömek pullaryny bellemek baradaky toparynyň raýatlara toplaýyş pensiýasyny
bellemek boýunça çözgüdi çykarylan aýynyň yz ýanyndaky aýda toplaýyş
pensiýanyň tölegleri üpjün edilýär.
19. Türkmenistanyň çäginden hemişelik ýaşamak üçin çykyp gidýän
raýatlaryň pensiýa toplamalary Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň pensiýa

gaznasynyň müdirlikleriniň haýyşnama hatlary esasynda Türkmenistanyň Pensiýa
gaznasy tarapyndan olaryň Türkmenistanyň çägindäki karz edaralarynda açylan
goýum hasaplaryna geçirilýär.
20. Şu Tertipde toplaýyş pensiýany tölemegiň görkezilmedik beýleki
düzgünleri Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2019-njy ýylyň 13-nji iýunynda
1237 bellige alyş belgisi bilen döwlet bellige alnan, Türkmenistanyň Zähmet we
ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2019-njy ýylyň 20-nji maýynda çykaran
73-Ö belgili buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanda banklaryň üsti bilen
amala aşyrylýan pensiýalary, pensiýalara goşulýan goşmaça tölegleri, döwlet
kömek pullaryny we olara goşulýan goşmaça tölegleri, birwagtlaýyn pul
sylaglaryny we birwagtlaýyn pul kömegini tölemegiň we çykdajylary
maliýeleşdirmegiň Tertibine laýyklykda amala aşyrylýar.

Türkmenistanda
raýatlara
pensiýa
ätiýaçlandyrmasy
pensiýa
toplamalaryny
Tertibine 1-nji goşundy

meýletin
boýunça
tölemegiň

Pensiýa gaznasynyň bölümine pensiýa toplamalaryny tölemek üçin
gerek bolan serişdeleriň haýyşnamasy
20____ý. ________________________ aýy üçin
Geçen aýdan galyndy
Sebitiň ady

Pensiýa gaznasynyň
bölüminiň başlygy

Pensiýa gaznasynyň
bölüminiň baş buhgalteri

sany
(adam)

möçberi
(manat)

_____________
(goly)

Maliýeleşdirmek üçin
sany
(adam)

möçberi
(manat)

___________________
(familýasy, ady, atasynyň ady)

M.Ý.
_____________
(goly)

____________________
(familýasy, ady, atasynyň ady)

Pensiýa ätiýaçlandyrmasy
_____________
bölümçesiniň başlygy

____________________

Pensiýa gatançlaryny
dolandyrmak bölümçesiniň
başlygy
_____________

____________________

(goly)

(goly)

(familýasy, ady, atasynyň ady)

(familýasy, ady, atasynyň ady)

Maliýeleşdirmäge
degişli
sany
(adam)

möçberi
(manat)

Türkmenistanda raýatlara meýletin
pensiýa
ätiýaçlandyrmasy
boýunça
pensiýa
toplamalaryny
tölemegiň
Tertibine 2-nji goşundy

Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň garamagyndaky edaralaryna pensiýa
toplamalaryny tölemek üçin gerek bolan serişdeleriň haýyşnamasy
20____ý. ________________________ aýy üçin
Geçen aýdan galyndy
T/b

A
1
2
3
4

Sebitiň ady
B

sany
(adam)
1

möçberi
(manat)
2

Maliýeleşdirmek üçin
sany
(adam)
3

möçberi
(manat)
4

Jemi
Pensiýa gaznasynyň
müdirliginiň başlygy

Pensiýa gaznasynyň
müdirliginiň baş buhgalteri

_____________
(goly)

_____________

_____________
(goly)

Pensiýa gatançlaryny
dolandyrmak bölüminiň
başlygy

(familýasy, ady, atasynyň ady)

M.Ý.

(goly)

Pensiýa ätiýaçlandyrmasy
bölüminiň başlygy

___________________

_____________
(goly)

___________________

(familýasy, ady, atasynyň ady)

____________________
(familýasy, ady, atasynyň ady)

____________________
(familýasy, ady, atasynyň ady)

Maliýeleşdirmäge
degişli
sany
(adam)
5

möçberi
(manat)
6

Türkmenistanda
raýatlara
pensiýa
ätiýaçlandyrmasy
pensiýa
toplamalaryny
Tertibine 3-nji goşundy

meýletin
boýunça
tölemegiň

Pensiýa gaznasynyň bölümi boýunça tölenen pensiýa toplamalary barada
HASABAT
20____ý. ________________________ aýy üçin
Maliýeleşdirilen

Sebitiň ady

Şol sanda

Jemi tölenen

I, II, III topar
maýyplyk
boýunça
sany
adam

möçberi
(manat)

sany
adam

hemişelik
ýaşamak üçin
göçüp gidilmegi

Türkmenistanyň
Pensiýa
gaznasynyň
çözgüdi boýunça

öleniň
mirasdaryna
(mirasdarlaryna)

sany
adam

sany
adam

pensiýa ýaşyna
ýetmegi bilen
birwagtlaýyn

pensiýa ýaşyna
ýetmegi bilen
bölekleýin

möçberi
(manat)

sany
adam

Pensiýa gaznasynyň
bölüminiň başlygy

Sanaw boýunça
bejergi alynmagy
zerur bolanlara

_____________
(goly)

Pensiýa gaznasynyň
bölüminiň baş buhgalteri _____________
(goly)
Pensiýa ätiýaçlandyrmasy
bölümçesiniň başlygy
_____________
(goly)
Pensiýa gatançlaryny
dolandyrmak bölümçesiniň
başlygy
_____________
(goly)

möçberi
(manat)

sany
adam

möçberi
(manat)

__________________________
(familýasy, ady, atasynyň ady)
M.Ý.
__________________________
(familýasy, ady, atasynyň ady)
__________________________
(familýasy, ady, atasynyň ady)

__________________________
(familýasy, ady, atasynyň ady)

sany
adam

möçberi
(manat)

möçberi
(manat)

möçberi
(manat)

sany
adam

möçberi
(manat)

sany
adam

möçberi
(manat)

maýa
goýum
girdeji
(manat)

0,1 %
hyzmat
haky
(manat)

23901
93416
01521
00005
000
(7194
06)
belgil
i
hasab
a
gaýtar
ylany

galyndy

sany
adam

möçberi
(manat)

Türkmenistanda raýatlara meýletin
pensiýa
ätiýaçlandyrmasy
boýunça
pensiýa
toplamalaryny
tölemegiň
Tertibine 4-nji goşundy

Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň garamagyndaky edaralary boýunça tölenen pensiýa toplamalary barada
HASABAT
20____ý. ________________________ aýy üçin
Maliýeleşdirilen

Şol sanda

Jemi tölenen
I, II, III topar
maýyplyk
boýunça

T/b

Sebitiň ady

A

B

sany
adam

1

möçberi

2

sany
adam

3

Sanaw boýunça
bejergi alynmagy
zerur bolanlara

Türkmenistanyň
Pensiýa
gaznasynyň
çözgüdi boýunça

öleniň
mirasdaryna
(mirasdarlaryna)

pensiýa ýaşyna
ýetmegi bilen
birwagtlaýyn

pensiýa ýaşyna
ýetmegi bilen
bölekleýin
maýa
goýum
girdeji

möçberi

4

sany
adam

möçberi

sany
adam

möçberi

sany
adam

möçberi

sany
adam

möçberi

sany
adam

möçberi

sany
adam

möçberi

sany
adam

möçberi

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1
2
3
4
Jemi

Pensiýa gaznasynyň
müdirliginiň başlygy

hemişelik
ýaşamak üçin
göçüp gidilmegi

_____________
(goly)

Pensiýa gaznasynyň
müdirliginiň baş buhgalteri _____________
(goly)
Pensiýa ätiýaçlandyrmasy
bölüminiň başlygy
_____________
(goly)
Pensiýa gatançlaryny
dolandyrmak bölüminiň
başlygy
_____________
(goly)

__________________________
(familýasy, ady, atasynyň ady)
M.Ý.
__________________________
(familýasy, ady, atasynyň ady)
__________________________
(familýasy, ady, atasynyň ady)
__________________________
(familýasy, ady, atasynyň ady)

19

0,1 %
hyzmat
haky

20

23901
93416
01521
00005
000
(7194
06)
belgil
i
hasab
a
gaýtar
ylany
21

galyndy

sany
adam

möçberi

22

23

