
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň 

Müdiriýetiniň Başlygynyň 2020-nji 

24-nji iýulyndaky 200-iş belgili 

buýrugy bilen tassyklanyldy 

 Türkmenistanyň Adalat ministrligi 

tarapyndan 2020-nji 17-nji awgustynda 

1370 bellige alyş belgisi bilen döwlet 

belligine alyndy 
 

 

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň 2011-nji 

ýylyň 14-nji noýabrynda çykaran 65-ö belgili buýrugy bilen tassyklanan, 

Durmuş guran ýaş maşgalalara zerur bolan öý goşlaryny we hojalyk 

harytlaryny satyn almak üçin ýeňillikli karzlary bermegiň hem-de täze ýaşaýyş 

jaýyny (öýi) satyn almak üçin gozgalmaýan emläk üçin karzlary bermegiň 

Tertibine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda 
 

«Türkmenistanda ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da 

gowulandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 2-nji 

sentýabrynda çykaran 11817-nji kararyna laýyklykda, durmuş guran ýaş maşgalalara 

zerur bolan öý goşlaryny we hojalyk harytlaryny satyn almak üçin ýeňillikli karzlary 

bermegiň hem-de täze ýaşaýyş jaýyny (öýi) satyn almak üçin gozgalmaýan emläk 

üçin karzlary bermegiň tertibini kämilleşdirmek maksady bilen, buýurýaryn: 

 

1. Türkmenistanyň Adalat ministrliginde 2011-nji ýylyň 29-njy noýabrynda   

612 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, Türkmenistanyň Merkezi 

bankynyň  Müdiriýetiniň  başlygynyň 2011-nji  ýylyň 14-nji noýabrynda çykaran   

65-ö belgili buýrugy bilen tassyklanan, Durmuş guran ýaş maşgalalara zerur bolan öý 

goşlaryny we hojalyk harytlaryny satyn almak üçin ýeňillikli karzlary bermegiň  

hem-de täze ýaşaýyş jaýyny (öýi) satyn almak üçin gozgalmaýan emläk üçin karzlary 

bermegiň Tertibiniň ýedinji böleginde: 

1) bäşinji tesimini şu görnüşde beýan etmeli:  

“Karz alyjynyň zähmet hakynyň möçberini görkezmek bilen iş ýerinden 

güwanama (ähli tutumlar tutulandan soňra galan sap girdejisi görkezilen), zähmet 

depderçesiniň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde şaýatlyk edilen  

nusgasy. Hususy telekeçi bolan şahsy adamyň girdejileri üçin salgyt boýunça 

beýannama; 

2) altynjy tesiminde “.” belgisini “;” belgisi bilen çalşyrmaly; 

3) altynjy tesiminden soň şu mazmunly täze tesimi goşmaly: 

 “Zamun bolup çykyş edýän taraplaryň ýazmaça razylygy we olaryň 

pasportlarynyň nusgalary (ähli zerur sahypalary), eýeleýän wezipelerini we zähmet 

hakynyň möçberini görkezmek bilen iş ýerinden güwanamalary, zähmet 

depderçeleriniň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde şaýatlyk edilen  

nusgalary.” 

2. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi Türkmenistanyň Merkezi 

bankynyň başlygynyň orunbasarlarynyň, Karz amallary we Bank gözegçiligi 

müdirlikleriniň hem-de Hukuk gullugynyň başlyklarynyň üstüne ýüklemeli. 
 


