Dövlət
Pensiyası
Əlilliyə görə pensiyanın məbləği:
Ümümi hallar:
I qrup əlillər üçün – 100,0 lari
II qrup əlillər üçün – 70,00 lari
İkinci dünya müharibəsi iştirakçıları, Gürcüstan
Respublikasını müdafiə edərkən ərazi bütövlüyünü
qorumuş şəxslər, o cümlədən ümumi xəstəliyə görə
başqa dövlətlərin ərazisinə keçənlər:
I qrup əlillər üçün – 100,0 lari
II qrup əlillər üçün – 70,00 lari
İkinci dünya müharibəsi əlilləri, Gürcüstan Respubli
kasının azadlığını, suverenliyini, dövlətçiliyini və ərazi
bütövlüyünü qoruyarkən əlil olmuş şəxslər:
I və II qrup əlillər üçün – 129,0 lari
III qrup əlillər üçün – 80,00 lari
Başqa dövlətlərin ərazisində döyüş hərəkətlərinin əlilləri:
I və II qrup əlillər üçün – 84,00 lari
III qrup əlillər üçün – 70,00 lari
Müharibə veteranları, döyüş hərəkətləri
iştirakçıları və onlarla bərabərləşdirilmiş şəxslərin
pensiya təyini üçün lazmı sənədlərin siyahası:
*
*
*

*

Ərizə (rayon sosial təminat şöbəsi müdiri adına);
Şəxsiyyət vəsiqəsi, surətlə birlikdə;
Tibbi müəssəsə tərəfindən verilən həkim-əmək
ekspert komissiyasının müəyyən etdiyi, müharibə
zamanı yaranan məhdudiyyətin səbəbi qeyd olunan
akt;
Veteran işləri üzrə şöbə tərəfindən, veteran
statusunu təsdiqləyən sənəd;

Ailə başçısını itirməyə pensiya
Ailə başçısını itirən hər həddibuluğa çatmamış uşağa 18 yaşına çatanadək təyin olunur.

Gürcüstan
Respublikası Əmək,
Səhiyyə və Əhalinin

Pensiya təyin edilməsi yaşayış yeri üzrə rayon (şəhər)
sosial təminat şöbəsində mümkündür.
Ailə başçısını itirən hər həddibuluğa çatmamış
uşaq(uşaqlar) habelə övladlığa götürülmüş uşaqlar – 18
yaşına çatana qədər pensiyanın təyin olması üçün lazımı
sənədlərin siyahası:
*
*
*
*

Ərizə (rayon sosial təminat şöbəsi müdiri adına);
Valideyinlərdən birinin və ya qəyyumun şəxsiyyət
vəsiqəsi və surəti;
Ailə başçısının ölüm haqqında şəhadətnaməsi və
sürəti;
Ailə başçısını itirən uşağın doğum haqqında
şəhadətnaməsi və surəti.

Pensiya məbləğo: 55.00 lari.

Pensiyanın təyin edilməsi
haqqında qərar, ərizə verdildikdən
sonra 15 iş günü
ərizində verilir

Gürcüstan Respublikası Əmək, Səhiyyə
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Sosial xidmət aqentliyi
Ünvan: Tiflis, Ak. prospekti. Tsereteli № 144
Qaynar xətt: 2 51-00-30
www.ssa.gov.ge

info@ssa.gov.ge
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Gürcüstan Respublikasının “Dövlət Pensiyası
haqqında” qanunu gösterilən hallara aiddir:
•
•

Gürcüstan ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlara;
Gürcüstan Respublikasının ərazisində son 10 il
ərzində qanunu əsaslarla daimi yaşayan, dövlət
pensiyasının təyini üçün ərizə verən, digər
dövlətlərin vətəndaşlarının və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin;

Gürcüstan Respublikasının qanununda göstərilən
hallarda dövlət pensiya təminatı:
• yaşa (qocalığa) görə:
		 kişilər - 65 yaşına çatdıqda
		 qadınlar – 60 yaşına çatdıqda
• əlilliyə görə;
• ailə başçısını itirməyə görə

Yaşa görə pensiya təyin
edilməsinin şərtləri
Gürcüstan Respublikası “Dövlət Pensiyası” qanununa
əsasən şəxslərə və onların ailə üzvlərinə pensiya təyin
edilməsi haqqında ərizə bilavasitə ərizəçinin yaşayış
yeri üzrə rayon (şəhər) sosial təminat şöbəsinə verilir.
Yaşa görə pensiyanın təyinatı üçün sənədlərin siyahısı:
* Ərizə (rayon sosial təminat şöbəsi müdiri adına);
* Şəxsiyyət vəsiqəsi, surətlə birlikdə;
Pensiya məbləği: 100.00 lari

İş stajını nəzərə almaqla yaşa görə
pensiyaya əlavə
2007-ci ilin sentyabr ayının birindən işçinin iş stajını
nəzərə almaqla yaşa görə pensiyasına əlavə müəyyən
edilir:
Pensiyaya əmək stajının əlavəsinin təyinatı üçün
sənədlərin siyahısı:
*
*
*
*

Ərizə (rayon sosial təminat şöbəsi müdiri adına);
Şəxsiyyət vəsiqəsi, surətlə birlikdə;
İş stajını təsdiq edən sənəd;
Ehtiyac olduğu halda başqa sənədlər:
1. Təhsil müddəti haqqında arayış; (diplomun
surəti)
2. Hərbi xidmət müddəti haqqında arayış;
3. İş müddəti, işə qəbul olduğu və işdən azad
edildiyi təşkilatdan arayış
4. Məhkəmə hökmü;
5. Arxiv arayışları;

Kişi-qaçqınlar üçün:
65 yaşdan 67 yaşa qədər – 2 lari;
67 yaşdan 69 yaşa qədər – 4 lari;
69 yaşdan 71 yaşa qədər – 7 lari;
71 yaş və yuxarı – 10 lari.
Qadın-qaçqınlar üçün:
60 yaşdan 62 yaşa qədər – 2 lari;
62 yaşdan 64 yaşa qədər – 4 lari;
64 yaşdan 66 yaşa qədər – 7 lari;
66 yaş və yuxarı – 10 lari.

Məhdud imkanlı şəxslərə (Əlilliyə görə)
pensiyaların təyin edilməsi
•
•
•
•

Gözə çarpan dərəcədə məhdud imkanlı şəxslərə(I
qrup)
Əhəmiyətli dərəcədə məhdud imkanlı şəxslərə(II
qrup)
Orta dərəcədə məhdud imkanlı şəxs(III qrup)
Məhdud imkanlı uşaqlar

Lazımı sənədlərin təqdim edilməsi təqdirdə pensiyaçı
və ya pensiya namizədinə növbəti ayın birindən etibarən
əlavə təyin olunur.

Pensiya təyin edilməsi yaşayış yeri üzrə rayon
(şəhər) sosial təminat şöbəsində mümkündür.

Yaşa görə pensiya məbləğinə iş stajı üzrə əlavə növbəti
ölçüdə təyin olunur:

Əlillik pensiyasının təyin edilməsi üçün lazımı
sənədələrin siyahası:

0-dan 5 ilə qədər – 2 lari;
5- ildən 15- ilə qədər – 4 lari;
15 ildən 25 ilə qədər – 7 lari;
25 ildən və yuxarı – 10 lari.
Məcburi köçkünlər üçün
Məcburi köçkünlərin yaşa görə pensiyaları onların
orta aylıq əmək haqqı barədə sənədləri təqdim etmək
mümkün olmadıqda, onlarin əlavələrini yaşa görə təyin
edirlər:

*
*
*
*
*
*

Ərizə (rayon sosial təminat şöbəsi müdiri adına);
Şəxsiyyət vəsiqəsi, surətlə birlikdə;
Tibbi müəssəsə tərəfindən verilən həkim-əmək
ekspert komissiyasının müəyyən etdiyi ak
Ehtiyac olduğu halda, valideynlərdən və ya
qəyyumlardan birinin şəxsiyyət vəsiqəsi, surəti ilə
birlikdə;
Öhdəliyi/qəyyumluğu təsdiqləyən sənəd;
Əlil uşaq olduğu halda - doğum haqqında
şəhadətnamə və onun surəti;

