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Şonuň ýaly-da mejlise TürkmenStatyň başlygynyň orunbasary
G.G.Annanyýazowa, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrliginiň Hasabatlar we maglumatlar bölüminiň başlygy B.Ç.Agaýewa,
Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet
komitetiniň buhgalteriýa hasabaty we maliýe müdirliginiň başlygy-baş buhgalter
R. Jumaýew, Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň ykdysadyýet we
maliýe bölüminiň baş hünärmeni O.Hojaýewa, Türkmenistanyň Jemagat hojalygy
ministrliginiň Meýilnama - ykdysady we ylmy işler müdirliginiň başlygynyň
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orunbasary B.Muhammetgulyýewa, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň Ykdysady bölüminiň başlygy M.Mämmetnurow, “Türkmengaz”
döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary B.Amanow, “Türkmengaz” döwlet
konserniniň Gaz akdyryş we gazüpjünçilik müdirliginiň başlygynyň
w.w.ýe.ýe. R.Tekeýew, “Türkmengaz” döwlet konserniniň Nebitgaz pudagynyň
maglumatlaryny seljeriş müdirliginiň başlygy G.S.Öwezowa, “Türkmengaz”
döwlet konserniniň Gazy, gaz
kondensatyny çykarmak müdirliginiň baş
hünärmeni R.Nurmammedow, “Türkmennebit” döwlet konserniniň ykdysadyýet
we maliýe müdirliginiň başlygy A.Begjanow, Türkmenistanyň Aragatnaşyk
ministrliginiň başlygynyň orunbasary Ýu. Saryýew, Türkmenistanyň Aragatnaşyk
ministrliginiň Maliýe ykdysadyýet bölüminiň başlygy Ş.M.Işangulyýewa,
Türkmenistanyň Demir ýol ministrliginiň Demir ýoluň Aşgabat böleginiň
birleşdirilen hojalygynyň Ýol hasaplaýyş merkeziniň başlygy B.Bäşimow,
Türkmenstatyň Jemleýji ykdysady seljeriş we maglumatlar müdirliginiň başlygy
A.M.Ataýew, Statistikanyň usulyýeti we guralyşy müdirliginiň başlygy
A.M.Moşewa, şol müdirligiň başlygynyň orunbasary B.A.Gurbanowa,
Türkmenstatyň Senagatyň statistikasy we seljerişi müdirliginiň başlygy
J.A.Orazmyradowa, Türkmenstatyň Maliýe statistikasy we seljerişi müdirliginiň
başlygynyň w.w.ýe.ýe. M.Jumagulyýewa çagyrylan wekiller hökmünde
gatnaşdylar.

GÜN TERTIBI:
1. Ministrlikleriň, pudak edaralarynyň jemleýji statistik hasabatlaryndaky
maglumatlaryň we kärhanalaryň statistik maglumatlarynyň arasyndaky çaprazlygy
aradan aýyrmak barada.
2. Durnukly ösüş maksatlary boýunça statistik görkezijileriň binýadyny
emele getirmek üçin maglumatlary ýygnamagyň pudaklaýyn utgaşdyrylmagy barada.
DIŇLENILDI: gün tertibiniň birinji meselesi boýunça Türkmenstatyň Maliýe
statistikasy we seljerişi müdirliginiň başlygynyň w.w.ýe.ýe. M.Jumagulyýewanyň
habary.
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň esasy iş ugurlarynyň
biri bolup durýan maliýe statistikasynyň maksady jemi pul dolanyşygy ýaýrawynda
emele gelen möçber häsiýetnamalaryny we proporsiýalary kesgitlemekden,
makroykdysady görkezijileri hasaplamak üçin anyk we umumylaşdyrylan statistik
maglumatlary almakdan, ýurduň döwlet dolandyryş edaralaryny we şu maglumatdan
beýleki peýdalanyjylary üpjün etmekden ybarat.
Maliýe statistikasynyň esasy wezipesi maliýe ulgamynda görkezijileriň
ulgamyny we statistik gözegçiligiň usullaryny işläp taýýarlamakdan, maglumatlary
statistik işläp taýýarlamagyň usullaryny, halkara standartlaryna laýyk gelýän ýeketäk ylmy usulyýetiň esasynda kärhanalaryň we guramalaryň hasabat formalaryny
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işläp taýýarlamakdan hem-de buhgalterçilik hasaba alnyşynyň we maliýe
hasabatlylygynyň halkara standartlaryna geçilmegi bilen baglylykda maliýe
statistikasynyň gökezijilerini kämilleşdirmekden ybarat.
Türkmenistanda buhgalterçilik hasaba alnyşyny we maliýe hasabatlylygyny
halkara standartlaryna geçilmegiň meseleleri hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň
2017-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky 518-nji Kararyna laýyklykda, eýeçiliginiň
görnüşine garamazdan ähli kärhanalar, edaralar we guramalar (karz edaralar muňa
girmeýär) 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, buhgalterçilik hasaba alnyşynyň
we maliýe hasabatlylygynyň halkara standartlaryna geçilmekligi bellenildi. Şunuň
bilen baglylykda häzirki wagtda ähli edara-kärhanalaryň öňünde maliýe
hasabatlylygyň görkezijilerini MHHS laýyklykda emele getirmeklik wajyp
meseleleriň birine öwrüldi. MHHS-nyň Türkmenistanyň ykdysadyýetine
ornaşdyrylmagy ösüşiň hil taýdan täze derejesine geçilmegine ýardam edýär, şonda
amatly maýa goýum şertleri, maliýe hasabatynyň aýdyňlygy, kärhanalaryň
(guramalaryň) maliýe ýagdaýynyň açyklygy, anyklygy esasy gymmatlyklar bolup
durýar. Maliýe hasabatynyň halkara standartlaryna geçýän şertlerinde maliýe
statistikasynyň öňünde ony buhgalter hasaba alyş we hasabaty kämilleşdirilmeginiň
täze tapgyryna uýgunlaşdyrmak wezipesi durýar.
Türkmenistanda MHHS-ny ornaşdyrylmagynda TürkmenStatyň statistik iş
tejribesiniň kämilleşdirilmegini talap edýär. Müdirlik boýunça dürli döwürleýinlikde
tabşyrylýan döwlet statistik hasabat formalarynyň görkezijilerini halkara
standartlaryna laýyklykda, täzeden seretmeklik wajyp meselelerimiziň biri bolup
durýar.
Müdiklikde kärhanalaryň statistikasy boýunça alnyp barylýan “Kärhananyň
(guramanyň) işleriniň esasy maliýe görkezijileri barada hasabat” 1-km (çärýeklik)
we 2-km (aýlyk) “Kärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada
hasabat” döwlet statistik hasabat formasy hem-de 1-mi (aýlyk) “Ministrlikleriň,
pudak edaralaryň, banklaryň we ätiýäçlandyryş guramalarynyň işleriniň esasy maliýe
görkezijileri barada hasabat” hasabat formalarynyň maglumatlarynda ýüze çykýan
çaprazlygy aradan aýyrmak maksady bilen, 2018-nji ýylyň mart aýynda (№1-mi
forma boýunça) Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar
ministrligi, “Türkmennebit” döwlet konserni, “Türkmengaz” döwlet konserni,
“Türkmengeologiýa“ döwlet korporasiýasy, Türkmenistanyň Senagat ministrligi,
“Türkmenhowaýollary” gullugynyň jogapkär hünärmenleri bilen düşündiriş işleri
geçirildi. 2018-nji ýylyň aprel aýynda bolsa Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi,
Aşgabat şäher telefon ulgamy, “Türkmen hemrasy” ÝGPJ we “Altyn Asyr” ÝGPJ-iň
jogapkär hünärmenleriň gatnaşmagynda duşuşyklar geçirildi we şeýle duşuşyklar
dowamly alnyp barylar. Häzirki wagtda müdirlik tarapyndan MHHS-na geçmekde
maliýe statistik hasabatlaryň görkezijilerini, halkara ülňülerine laýyklykda
kämilleşdirmek, maglumatlaryň doly we dürs bolmagyny gazanmak üçin Aşgabat
şäherinde, welaýatlaryň ählisinde MHHS-ny hasaba almak bilen statistik
hasabatlylygy doldurmak boýunça kärhanalaryň (guramalaryň) jogapkär
hünärmenleriniň, buhgalterleriniň gatnaşmagynda okuw seminarlaryň geçirilmegini
ýakyn wagytda ýola goýmaklyk göz öňünde tutulýar.
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G.G. Annanyýzowa Ministrlikleriň, pudak edaralarynyň jemleýji statistik
hasabatlaryndaky maglumatlaryň we kärhanalaryň statistik maglumatlarynyň
arasyndaky çaprazlygy aradan aýyrmak meselesi örän wajyp meseleleriň biridigine
siziň ünsüňizi çekýäris. Algy-bergi meselesine-de üns berilmeli, aýratynam,
ministriligiň, pudak edarasynyň öz ulgamynda algy-bergileriň möçberiniň
azaldylmagy boýunça işler geçirilmeli.
KARAR:
1. Özleriniň berýan jemleýji statistik maglumatlary bilen olaryň
garamagyndaky kärhanalar, guramalar we edaralar tarapyndan statistika edaralaryna
tabşyrylýan maglumatlaryň arasynda deň gelmezliklere ýol berilmezligi barada degişli
işleriň geçirilmegini ministrliklere we pudak edaralaryna maslahat bermeli.
Karar biragyzdan kabul edildi.
DIŇLENILDI: gün tertibiniň birinji meselesi boýunça Türkmenstatyň
Senagatyň statistikasy we seljerişi müdirliginiň başlygy J. A. Orazmyradowanyň
habary.
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 28-nji maýyndaky çykaran
11072-nji karary bilen tassyklanan Türkmenistanyň statistika ulgamyny halkara
standartlaryna geçirmegiň 2010-2012-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny
durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda 2011-nji ýylyň
25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan
Hasaplama ýangyç-energetika balansyny düzmek boýunça usulyýet görkezmeleri
tassyklanyldy. Şu Usulyýet görkezmeleri Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş
guramasynyň Halkara energetika agentligi bilen Ýewropa bileleşiginiň Statistika
býurosy tarapyndan bilelikde taýýarlanylan Energetika statistikasy boýunça gollanma
laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Usulyýet görkezmeleriniň esasy maksady
Türkmenistanyň ýangyç-energetika balansyny emele getirmegiň esasy usulyýet
çemeleşmesini we mehanizmini, şeýle hem jemi içerki önümiň energiýa talap
edijiliginiň görkezijilerini hasaplamagyň tertibini kesgitlemekden ybarat.
“Ýangyç-energetika balansy” № 1-balans, “Gazyň geleni we paýlanyşy
barada hasabat” № 2-ýaer (gaz), “Daşary ýurt kompaniýalary tarapyndan çykarylan
nebitiň we gazyň bölünişi barada hasabat” № 3-ng (nebit) we № 3-ng (gaz) ýyllyk
döwlet statistik hasabat formalary ýangyç-energetika balansyny düzmek üçin
maglumat binýady bolup durýarlar, olarda ýangyç-energetika resurslarynyň esasy
görnüşleriniň 13 sanysy hasaba alynýar.
Hasaplama ýangyç-energetika balansynyň shemasy iki bölümden ybarat –
“Resurslar” we “Paýlanylyşy”, olaryň her biri degişlilikde, ýangyjyň we energiýanyň
aýratyn görnüşleriniň resurslarynyň emele geliş ýagdaýyny we esasy maksatlaýyn
ugurlar boýunça olaryň ulanylyşyny görkezýär. Balansyň “Resurslar” bölümi
energoresurslaryň emele geliş çeşmelerini häsiýetlendirýän bölümleriň sanawyndan
ybarat. “Paýlanylyşy” bölüminde ýurduň içinde energoresurslaryň umumy sarp
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edileni; ýangyjyň we energiýanyň eksporta iberileni; ýitgiler; üpjün edijilerde we sarp
edijilerde ýangyjyň ätiýaçlyklarynyň toplanmagy görkezilýär.
Ýokarda agzalan döwlet statistik hasabat formalarynyň esasynda 2016-njy ýyl
boýunça Türkmenistanyň hasaplama ýangyç-energetika balansy düzüldi. Balansyň
görkezijileriniň maglumatlaryny “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet
konsernleriniň maglumatlary bilen deňeşdirilende, gazyň ýitgileriniň maglumatlary
boýunça çaprazlyk ýüze çykdy. Şu ýagdaý tabşyrylýan döwlet statistik hasabat
formalarynda ýalňyşlyklaryň goýberilmeginiň, hasabatlarda kärhanalar tarapyndan
maglumatlaryň doly görkezilmändiginiň, hem-de kabir kärhanalaryň hasabaty
tabşyrmandygynyň netijesinde emele gelendigi ýüze çykaryldy. Ýangyç-energetika
balansyny seljermeginiň netijesinde hem gazyň ýitgilerini hasaba almagynyň
usulyýet meseleleri, ýagny, alawda ýakylýan gazyň hasaba almagynyň meseleleri
ýüze çykdy.
Şunuň bilen baglylykda, ýangyç-energetika balansynyň görkezijilerini hasaba
almagyň usulyýeti we ýangyç-energetika balansynyň statistik amalyýet
resminamalary gaýtadan seredilip, olaryň kämilleşdirilmegi zerur bolup durýar.
G.G.Annanyýzowa ýangyç-energetika balansynyň hasaplanyş usulyýetini
kämilleşdirmek işine degişli edaralaryň hünärmenleri hem gatnaşmaly.
B. Amanow Bu mesele boýunça “Türkmengaz” döwlet konserniň işgärleri
Türkmenstatyň işgärleri bilen işleşdiler we geljekde hem işleşerler. Kärhana
derejesinden Türkmenstat tarapyndan ýygnalan we jemlenen maglumatlar
“Türkmengaz” döwlet konserniniň merkezi edarasynyň maglumatlary bilen
deňeşdirme işleri geçiriler.
A.Begjanow “Türkmennebit” döwlet konserni bilen näme meseläňiz bar?
J.A.Orazmyradowa Hasaplama ýangyç-energetika balansyny düzmek
boýunça usulyýet gollanma, degişli döwlet statistik hasabat formalary we olary
doldurmak boýunça gollanma boýunça bellikleri we teklipleri almak üçin
“Türkmennebit” döwlet konsernine ugradyldy. Biz siziň jogabyňyza garaşýarys.
A.Begjanow “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan iberilen statistik
amalyýet resminamalar boýunça belliklerini we tekliplerini taýýarlanyp iberiler.
KARAR:
1. Hasaplama ýangyç-energetika balansyny düzmek boýunça usulyýet
görkezmeleriniň
we
ýangyç-energetika
balansynyň
statistik
amalyýet
resminamalarynyň kämilleşdirilmegini degişli ministrlikler we pudak edaralary bilen
bilelikde, TürkmenStata maslahat bermeli.
Karar biragyzdan kabul edildi.

DIŇLENILDI: gün tertibiniň ikinji meselesi boýunça Türkmenstatyň Jemleýji
ykdysady seljeriş we maglumatlar müdirliginiň başlygy O.M.Ataýewyň habary.
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Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen
Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisinde dünýä bileleşigine
häzirki döwrüň hakyky ýagdaýlaryna esaslanýan we uzakmöhletleýin geljege
gönükdirilen hyzmatdaşlygyň ählumumy strategiýasynyň zerurdygyny belledi. Şoňa
laýyklykda Türkmenistan tarapyndan 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda 2030-njy ýyla
çenli döwür üçin Durnukly ösüş maksatlarynyň (DÖM) 150-ä golaý wezipesi we 200-e
golaý görkezijisi kabul edildi.
Şonuň bilen baglylykda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler guramasynyň
arasynda ösüş maksatlary bilen 2016–2020-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň
Çarçuwaly Maksatnamasynyň çäklerinde döredilen Netijeler boýunça 1-nji “Ýokary
hilli maglumatlar we ilerleýişiň monitoringi” atly topar döredildi we onuň tarapyndan
belli bir işler geçirildi.
Şol döwürde edilen işleriň netijeleri bu Çarçuwaly Maksatnamanyň Milli
dolandyryş we utgaşdyryş toparynyň 2017-nji ýylyň 19-njy dekabrynda geçirilen
mejlisinde seredildi.
DÖM boýunça geçirilen işleriň netijeleri Türkmenistanyň Prezidentiniň
“Birleşen Milletler Guramasynyň agza ýurtlary tarapyndan kabul edilen Durnukly
Ösüş Maksatlarynyň Türkmenistanda durmuşa ornaşdyrylmagy boýunça çäreler
hakynda” 2017-nji ýylyň 17-nji noýabryndaky 438 belgili kararynda beýanyny tapdy.
DÖM-iň Türkmenistanda durmuşa geçirilişiniň çäreleri bellendi. Bu resminama
laýyklykda meselä dahylly ministrlikleriň we pudak edaralarynyň wekillerinden
ybarat düzümde iş topary döredilip, monitoring we hasabatlylyk boýunça
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hem-de baha beriş
görkezijileriniň statistik binýadyny emele getirmek boýunça TürkmenStatyň
wezipeleri kesgitlendi. Bu edaralar degişli wezipeleri öz ygtyýarlyklarynyň
çäklerinde beýleki ministrlikler we pudak edaralary bilen iişleşmek esasynda ýerine
ýetirerler.
Şonuň bilen baglylykda Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet
komitetine degişliligi boýunça işleri amala aşyrmak maksady bilen ýörite buýruk
çykaryldy.
Şoňa laýyklykda Durnukly Ösüş Maksatlarynyň Türkmenistanda durmuşa
ornaşdyrylmagy boýunça Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetinde
döwlet statistikasyna degişli görkezijileriň ulgamyny döretmek boýunça iş topary
döredildi hem-de bu görkezijileriň ulgamyny işläp taýýarlamak boýunça jogapkär
müdirlikler berkidildi. Şoňa laýyklykda Türkmenistanyň Senagat ministrligi,
Türkmenistanyň Energetika ministrligi, senagat toplumynyň beýleki ministrlikleri we
pudak edaralary bilen TürkmenStatyň Senagatyň statistikasy we seljerişi müdirligi,
Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi, Türkmenistanyň Daşky gurşawy
goramak we ýer serişdeleri bardaky döwlet komiteti bilen Oba hojalygynyň
statistikasy we seljerişi müdirligi, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady
aragatnaşyklar ministrligi, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy, Türkmenistanyň
Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti, ulag we aragatnaşyk toplumynyň
ministrlikleri we pudak edaralary bilen Söwdanyň, ulagyň we aragatnaşygyň
statistikasy müdirligi, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi,
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Türkmenistanyň Merkezi banky bilen Maliýe statistikasy we seljerişi
müdirligi, nyrh görkezijileri babatda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet
ministrligi,
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi,
Türkmenistanyň Milli önümleriniň haryt dolanyşygyny öwreniş instituty bilen
Nyrhlaryň statistikasy we seljerişi müdirligi, Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi bilen Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy
müdirligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi,
Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan
goramak ministrligi, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri
bardaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň
Jemagat hojalygy ministrligi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky
Türkmen milli instituty bilen Durmuş statistikasy müdirligi, Türkmenistanyň Içeri
işler ministrligi hem-de Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy bilen Ilaty hasaba
alyş müdirligi, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
bilen Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy müdirligi, iýmitleniş kadalary babatda
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Öý hojalyklarynyň
statistikasy we seljerişi müdirligi işleşer.
Durnukly ösüş maksatlary boýunça statistik görkezijileriň binýadyny emele
getirmek üçin maglumatlary ýygnamagyň pudagara utgaşdyrylmagynyň meselelerine
esasan şular degişli:
- ministrlikler we pudak edaralary – bar bolan görkezijilerini tükellemeli,
ýoklaryny emele getirmek boýunça iş geçirmeli. Şonda aýry-aýry statistik
görkezijileriň kesgitlemeleri, olary dezagregasiýa etmegiň meseleleri boýunça
TürkmenStatyň degişli müdirlikleri bilen maslahatlaşmak mümkin;
- TürkmenStat – täze statistik görkezijiler boýunça maglumatlary
ýygnamagyň ýollaryny degişli respondentler bilen ylalaşmaly. Şonda hereket edýän
döwlet statistik hasabat formalaryna goşmaça girizmegiň, täze hasabat formalaryny
taýýarlamagyň, pudagara ylalaşyklar esasynda almagyň, bilelikdäki seçimleýin
statistik gözegçilikleriň sowalnamalaryna goşmagyň (mysal üçin, MICS-6)
maksadalaýyklygyny kesgitlemek zerur.
G.G.Annanyýzowa Türkmenistanyň Prezidentiniň “Birleşen Milletler
Guramasynyň agza ýurtlary tarapyndan kabul edilen Durnukly Ösüş Maksatlarynyň
Türkmenistanda durmuşa ornaşdyrylmagy boýunça çäreler hakynda” 2017-nji ýylyň
17-nji noýabryndaky 438 belgili kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komiteti döwlet edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň
häkimlikleri, beýleki guramalar bilen bilelikde özlerine degişliligi boýunça Durnukly
Ösüş Maksatlarynyň Türkmenistanda durmuşa ornaşdyrylmagy boýunça
hasabatlylygyň görnüşlerini, usulyýet görkezmelerini we düşündirişlerini işläp
taýýarlamaly hem-de Durnukly Ösüş Maksatlarynyň Türkmenistanda durmuşa
ornaşdyrylmagy boýunça maglumatlar inýadyny döretmegi, ony ýöretmegi,
maglumatlary ýygnamagy we statistiki görkezijileri seljermegi üpjün etmeli.
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Durnukly Ösüş Maksatlarynyň Türkmenistanda durmuşa ornaşdyrylmagy
boýunça döwlet statistikasyna degişli görkezijileri boýunça Türkmenstatda iş
geçirilýär. Durnukly Ösüş Maksatlary Müňňýyllygyň ösüş maksatlarynyň dowamy
bolup durýar. Şonuň üçin 2015-2017-nji ýyllar boýunça döwlet statistikasyna degişli
görkezijiler boýunça bar bolan maglumatlar ýygnaldy.
A.M.Ataýew Durnukly Ösüş Maksatlarynyň wezipeleri ahli ministrliklere we
pudak edaralaryna, häkimliklere degişli bolup durýar. Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň ýanyndaky Statistika boýunça pudagara geňeşiň
mejlisine strategik meseleleri çözýän esasy ministrlikler we pudak edaralary
çagyryldy.
G.G.Annanyýzowa Durnukly Ösüş Maksatlary boýunça halkara guramalaryň
bilermenleriniň gatnaşmagynda birnäçe duşuşyklar geçirildi. Duşuşyklara degişli
ministrlikleriň, pudak edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Olar özlerine degişli
görkezijileri boýunça tükelleme işlerini geçirmeli, ýagny hereket edýän görkezijiler
boýunça 2015-2017-nji ýyllaryň maglumatlaryny Türkmenstata bermeli, galanlary
boýunça usulyýetiniň üstünde işlemeli. Bu mesele boýunça soraglaryň ýüze çykan
halatynda Türkmenstatyň işgärleri ýardam bermäge taýýar.
KARAR:
1. Birleşen Milletler Guramasynyň agza ýurtlary tarapyndan kabul edilen
Durnukly Ösüş Maksatlarynyň Türkmenistanda durmuşa ornaşdyrylmagy boýunça iş
toparynyň işine gatnaşýan ministrliklere we pudak edaralaryna 2018-nji ýylyň 1-nji
iýulyna çenli DÖM-iň Türkmenistan tarapyndan kabul edilen wezipelerinden özlerine
degişlileri boýunça bar bolan görkezijileriň tükellenmegini, ýoklaryny emele getirmek
boýunça iş geçirilmegini maslahat bermeli.
2. DÖM-iň aýry-aýry täze statistik görkezijileriniň kesgitlemelerini, olaryň
dezagregasiýa edilişini aýdyňlaşdyrmak babatda respondentleriň ýüz tutmalary
esasynda döwlet statistikasy tarapyndan usuly-maslahat ýardamynyň edilmegini,
şonuň ýaly-da statistikanyň degişli pudaklary boýunça bu maglumatlary ýygnamagyň
ýollaryny kesgitlemek babatda işleriň geçirilmegini TürkmenStatyň başlygyna
maslahat bermeli.
Karar biragyzdan kabul edildi.
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