
2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş 
jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmek 

boýunça UNFPA-nyň goldawy
Esasy maglumatlar

Ilat ýazuwy näme? 
Ilat ýazuwy - belli  bir wagtda bolan ilatyň sanydyr, ýagny administratiw-
territorial gurluşyna laýyklykda tutuş ýurdyň, welaýatlaryň, etraplaryň we
her yaşalýan ýeriň i latyny hasaba almak. 

Ilat ýazuwynyň netijesi bolan ilatyň sanyndan başga i latyň demografiki
aýratynlyklary  ( jynsy, ýaşy, maşgala ýagdaýy), geografiki aýratynlyklary
(doglan ýeri, häzirki ýaşaýan ýeri, ýaşaýan ýerinin üýtgemegi); bilim
derejesi, etno-medeni aýratynlyklary  (raýatlygy, ene we beýleki dil leri
bilmek), ykdysady aýratynlyklary  (eklenç çeşmesi, iş gözlemek), i latyň
saglyk ýagdaýy we ýaşaýyş şertleri barada maglumat ýygnalýar .  I lat
ýazuwynyň netijeleri toparlaýyn görnüşde görkeziler.



Ilat ýazuwy näme üçin zerur? 
Ilat ýazuwyny azyndan 10 ýylda bir gezek geçirmeli. Jemgyýetiň düzümindäki
üýtgeşmeleri yzarlamaga mümkinçilik berýän ilatyň sany we aýratynlyklary barada
iň täze maglumatlary almak üçin zerurdyr. Her ýazuwyň netijesi, ýurduň durmuş-
ykdysady ösüşi üçin maksatnamalary işläp düzmek üçin maglumat binýady bolup
durýar. 

Ilat ýazuwynyň halkara ähmiýeti 
1947-nji ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasy (BMG) her 10 ýylda bir ýörite
karar kabul edip, onda ýurtlaryň hökümetlerini belli bir wagt aralygynda azyndan bir
umumy ilat ýazuwyny geçirmäge çagyrýar. Bu on ýyllyk aralyga tapgyr diýilýär.
BMG 2015-nji ýylyň iýun aýynda ilatyň we ýaşaýyş jaý yazuwynyň 2020-nji ýyl
tapgyryny yglan edýän we ýurtlary 2015-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ilat
ýazuwyny geçirmäge çagyrýan nobatdaky kararyny kabul etdi. Milli ilat ýazuwynyň
netijelerini beyleki ýutlaryň ilat yazuwlary bilen deňeşdirip bolar ýaly, BMG
gollanmalar toplumyny taýýarlaýar. 

çagalar baglarynyň, mekdepleriň, hassahanalaryň, saglyk öýleriniň gurluşyklarynyň
meýilleşdirilmegi ilatyň ýaş düzümi baradaky maglumatlara esaslanýar;
ýaşaýyş jaý gurluşygy ilatyň maşgala düzümini göz öňünde tutmalydyr: ýurtda näçe
adam ýeke ýaşaýar, maşgalanyň ortaça ululygy nähili?
ilatyň ýaşaýyş şertleri baradaky maglumatlary jemgyýetiň haýsy böleginiň ýaşaýyş
şertleriniň gowulaşdyrylmagynyň zerurdygynygörkezýär. 

Mysal üçin:

Ilatyň bilim derejesi, etnik hem-de dil düzümi, ilatyň maşgala düzümi ýaly
görkezijiler diňe ilat ýazuwynyň netijelerinden alyp bolýar - bu ilat ýazuwynyň
özboluşly binýadydyr.



2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň
uçdantutma ýazuwy
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabrdaky 410 belgili "2022-
nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny
geçirmek baradaky" kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý
gorunyň ýazuwy 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 17 – 27 aralygynda geçirilmeli.
2021-nji ýylyň dekabr aýynda ilat ýazuwynyň synag tapgyry üstünlikli geçirildi.

Ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwlary üçin ýörelgeler we teklipler. Üçünji täzeden
seredilen neşir. Birleşen Milletler Guramasy, Nýu-Ýork.
Ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwlaryny taýýarlamak we alyp barmak boýunça
gollanmalar. Ikinji täzeden seredilen neşir. Birleşen Milletler Guramasy, Nýu-Ýork.
Ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwynyň elektron maglumatyny ýygnamak üçin
tehnologiýalary ulanmak boýunça gollanmalar. Birleşen Milletler Guramasy, Nýu-
Ýork. 
2020-nji ýyldaky Ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwlary üçin Ýewropa
statistiklarynyň konferensiýasynyň teklipleri. Birleşen Milletler Guramasy, Jenewa.
Ilatyň ýazuwynda ulanmak üçin administratiw maglumatlar çeşmeleriniň hiline baha
bermek boýunça gollanma. Birleşen Milletler Guramasy, Jenewa.

Ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwynyň 2020-nji ýyl tapgyryny geçirmek üçin ylmy
taýdan esaslandyrylan umumy ýörelgeleri kesgitlemek üçin BMG aşakdaky
gollanmalary taýýarlady:

Milli statistika edaralary ilat ýazuwy taýýarlananda, netijeleriň ýurtlaryň arasynda
mümkin boldugyça deňeşdirilmegi üçin, işlenip düzülen teklipleri ýerine ýetirmäge
synanyşýarlar. 



Ilat ýazuwy nähili geçiriler?
Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwy ilat bilen sorag-jogap
görnüşinde we maglumatlaryň sanly şekilinde ýygnalmagy arkaly geçiriler. Ilat
ýazuwy ýörite taýýarlanan işgärler tarapyndan geçiriler we sowalnamalar
Türkmenistanda öndürilen planşetler arkaly doldurylar. 2022-nji ýyldaky ilat
ýazuwy Türkmenistanda ilkinji sanly ýazuw bolar. 

Ilat ýazuwyny kim geçirýär?
Ilat ýazuwy guramaçylyk taýdan çylşyrymly iş, oňa taýýarlyk birnäçe ýyl dowam
edýär. Ilat ýazuwynyň taýýarlyk işleri, geçirilmegi, maglumatlarynyň işlenilmegi we
netijeleriniň ýaýradylmasy babatdaky esasy işi Türkmenistanyň Statistika baradaky
Döwlet Komiteti amala aşyrýyar. Mundan başga-da, ilat ýazuwyny taýýarlamak we
geçirmek boýunça işlere degişli ministrlikler, guramalar, we ýerli häkimiýetler
goldaw berýärler.

Ilat ýazuwy boýunça habar beriş serişdeleriniň orny
Bu çäräniň üstünlikli geçirilmeginde metbugat möhüm rol oýnaýar. Köpçülikleýin
habar beriş serişdeleriniň wezipesi şeýle uly göwrümli çäräni geçirmegiň
maksatlaryny we wezipelerini düşündirmek, oňyn maglumat binýadyny
döretmekdir. Ilat ýazuwyna galan birnäçe aýyň içinde taýýarlyk işleri, her bir
adamyň ilat ýazuwyna gatnaşmagynyň ähmiýeti barada yzygiderli ýazmaly, ilat
ýazuwynyň sowalnamasynda haýsy soraglaryň boljakdygyny düşündirmeli, ilat
ýazuwynyň netijeleriniň şahsy däl görnüşde administratiw-territorial bölümler we
tutuş ýurt boýunça toparlara bölünip beýan ediljekdigi barada aýtmaly. "Ilat
ýazuwy" mowzugy jurnalistleriň hemişe üns merkezinde bolmaly.



Halkara guramalaryň kömegi
2022-nji ýylda Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwyna
taýýarlanmakda BMG-niň Ilat gaznasy (UNFPA), BMG-niň Statistika bölümi, BMG-
niň Ýewropa ykdysady komissiýasy, BMG-niň Bosgunlar boýunça ýokary
komissarynyň müdirligi we BMG-niň beýleki guramalary tarapyndan uly kömek
berilýär. Şol bir wagtyň özünde, mandatyna laýyklykda ähli utgaşdyryjy işler UNFPA
tarapyndan amala aşyrylýar. 

BMG-niň ilat we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwlary üçin ýörelgeleriň we teklipleriň
çäklerinde, UNFPA uzak wagtdan bäri Türkmenistanyň hökümeti bilen ýakyn
hyzmatdaşlykda bolup ilatyň ýazuwyna taýýarlyk görmekde yzygiderli kömek edýär. 

Şeýle kömegiň esasy ugurlary: ilat ýazuw usulyýetini we materiallaryny taýýarlamak,
ýazuw maglumatlaryny işlemek üçin kompýuter programmalaryny  düzmek; ilatyň
ýazuwy bilen bagly işgärleri taýýarlamk; habar beriş kampaniýasyna we beýleki
çärelere gatnaşmak. 

Ilat ýazuwynyň netijeleri köpçülige ýetirilende we ýaýradylanda doly tamamlandy
diýlip hasaplanýar. Şunuň bilen baglylykda, UNFPA  ýazuwyň netijelerini seljermek
we ösüş maksatnamalary düzmek üçin gerek bolan yazuw maglumatlaryny
ýaýratmaga Türkmenistanyň Statistika komitetine kömek eder.

Ilat ýazuwynyň netijeleri, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşi babatynda uzak 
we gysga möhletli maksatnamalaryň işlenip düzülmegi üçin zerurdyr. Durnukly ösüş 
maksatlarynyň 107 sany görkezijileri (çagalar, ýaşlar, ýaşulylar, maýyplar babatda 
görkezijiler) ilat ýazuwynyň maglumatlaryna baglydyr.



Jenap Srdjan Mrkiç - BMG-niň Statistika edarasynyň Demografiki statistika
bölüminiň başlygy, wekiliýetiň ýolbaşçysy;
Jenap Andres Wikat - BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Statistika
edarasynyň Sosial we demografiki statistika bölüminiň müdiri;
Hanym Fiona Willis-Nunes - BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Statistika
edarasynyň Sosial we demografiki statistika bölüminiň hünärmeni;
Jenap Ronni Lindstrom - UNFPA-nyň Türkmenistan we Gyrgyzystan boýunça ýurt
müdiri;
Jenap Eduard Jongstra - Ilat we ösüş boýunça sebit geňeşçisi, Gündogar Ýewropa
we Merkezi Aziýa üçin UNFPA-nyň sebit edarasy;
Hanym Irina Zbarskaýa - UNFPA-nyň halkara bilermeni.

Wekiliýetiň düzümine dünýäniň dürli ýurtlarynda ilat ýazuwlarynyň geçirilmegi,
demografiki we sosial statistikanyň ösüşi bilen bagly bilermenler girýärler, şol
sanda:

2022-nji ýyldaky Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma
ýazuwyna taýýarlyk görmekde möhüm çäreleriniň biri, 2022-nji ýylyň 25-29-njy
aprelinde BMG-niň ýokary derejeli bilermenleriniň wekiliýetiniň Türkmenistana
sapary durýar. Saparyň maksady 2022-nji ýylyň dekabr aýynda geçiriljek ilat
ýazuwyna taýýarlyk işleriniň gidişi bilen tanyşmak, ilat ýazuwynyň käbir
taraplaryny gowulaşdyrjak we ilat ýazuwynyň netijeleriniň halkara ülňülerine doly
laýyk gelmegini üpjün etjek teklipleri taýýarlamak. 


