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GYSGALTMALARYŇ SANAWY  

 

EGGAT COVID-19 epidemiýasyna garşy göreşmek boýunça adatdan daşary topar  

DEÝ Durmuş-ekologiýa ýörelgeleri  

DETTDUÇ Durmuş-ekologik töwekgelçilikleri we täsirleri dolandyrmagyň umumy çyzgydy  

FAN Feldşer-akuşerçilik nokady 

ŞSK Şikaýatlara seretmek boýunça komitet 

ŞBSM Şikaýatlary bermegiň we seretmegiň mehanizmi 

ŞSG Bankyň Şikaýatlara seretmek boýunça gullugy 

AÖG Adam ösüşiniň görkezijisi (indeksi) 

AIÝW/GIÝS Adamyň immun ýetmezçiligi wirusy/Gazanylan immun ýetmezçiligi sindromy 

RIBB Reanimasiýa we intensiw bejeriş bölümi 

ÝKÖG Ýokanç keselleriň öňüni almak we gözegçilik etmek 

TOB Taslamany ornaşdyrmak bölümi 

NEG Netijeliligiň esasy görkezijsi 

GBB Gözegçilik we baha berme 

BM Türkmenistanyň Bilim ministrligi 

MYM Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 

TSGDSM Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 

KÖGI Köp ölçegli garyplyk indeksi 

HDG Hökümete degişli däl gurama 

ZGHT  Zähmeti goramak we howpsuzlyk tehnikasy 

SGDE Saglygy goraýyş boýunça döwlet edaralary 

TDGT Taslamany durmuşa geçirýän topar 

ŞGS Şahsy gorag serişdeleri 

AFRÝ Agyr ýiti respirator ýokanjy 

GTÖHM Gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmegiň meýilnamasy 

SEG Sanitar-epidemiologiýa gullugy 

ÝKGLGÝM Ýokanç kesellere gözegçilik etmegiň we lukmançylyk galyndylaryny ýok etmegiň 
meýilnamasy 

STGJM Strategiki Taýýarlyk we Garşy Jogap Maksatnamasy 

BMGÖM Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy 

ÝUNFPA BMG-nyň Ilat gaznasy 

ÝUNISEF BMG-nyň Çagalar gaznasy 

ÝGE Türkmenistanyň ýokary gözegçilik edarasy 

BBT Bütindünýä bankynyň topary 

BSGG Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy 

 
  



 

 

  

1. GIRIŞ 

 
Türkmenistan Bütindünýä bankynyň karzyny çekmek arkaly „COVID-19 ýokanç keseline garşy 
jogap” taslamasynyny durmuşa geçirýär. 

 
Dünýäde epidemiologiýa ýagdaýynyň ýaramazlaşmagynyň dowam edýänliginden ugur alyp, 
BSGG ähli ýurtlary saglygy goraýyş işgärlerini we gulluklaryny COVID-19 ýokanç keseliniň 
mundan beýlägem köpelmegine we ýaýramagyna garşy taýýarlyk görmäge çagyrýar. Kesele 
garşy umumy çemeleşmegiň ýokdugyny nazara alyp, keselçiligiň dürli görnüşlerine taýýar 
bolmalydyr.  Ähli ýurtlar özleriniň gabat gelýän töwekgelçilikleriniň derejesine, gören 
çärelerine we şol çäreleriň jemgyýet üçin kabul ederlik derejesine baha bermeli, şeýle hem 
keselçiligiň ykdysady, jemgyýetçilik we durmuş netijelerini pes derejä düşürýändigini göz 
öňünde tutup, COVID-19 ýokanç keseliniň ýaýaramgynyň öňüne geçmek, ýa-da ýaýramak 
depginini peseltmek maksady bilen, tiz wagtda degişli derejede zerur çäreleri görmelidirler. 
BSGG ýurtlara “COVID-19 ýokanjyna strategik taýýarlyk we jogap çäreleriniň meýilnamasy” 
atly resminamasyna laýyklykda jogap çärelerini meýilleşdirmegi maslahat berýär. Bu 
resminama aşakdaky ugurlar boýunça esasy jogap çärelerini öz içine alýar:  

 
1. Milli derejede utgaşdyrmak; 
2. Töwekgelçilikler barada habar bermek we jemgyýet agzalaryň gatnaşmagyny 

üpjün etmek; 
3. Jemgyýetçilik saglygy goraýyş çärelerini geçirmeklik; 
4. Näsaglary bejermek we lukmançylyk hyzmatyny bermeklik; 
5. Ýokanç keselleriň öňüni almak we gözegçilik etmek; 
6. Epidemiologik gözegçilik we töwekgelçilige we howplulyga baha bermek; 
7. Milli laboratoriýa ulgamlary; 
8. Logistika, satyn almalary we üpjünçiligi dolandyrmak; 
9. Esasy gulluklara goldaw bermek; 
10. Ylmy barlaglar we işläp taýýarlamalar. 

 
Umuman taslama saglygy goraýyş, COVID-19 ýüze çykýan ýagdaýlaryna çalt baş galdyrmak 
ulgamynyň bar bolan mümkinçiliklerini jemlemäge, şeýle hem wirusyň ýurduň ykdysadyýetine 
edýän ýaramaz täsirini azaltmaga ýardam edýär. 

 
Taslamada göz öňünde tutulan, saglygy goraýyş ulgamynyň güýçlendirilmegine gönükdirilen 
çäreler toplumy arassaçylyk we keseliň ýaýramagynyň öňüniň alyş ulgamyna degişli bolup, bu 
ulgam sanitariýa we epidemiologiki ýagdaý barada maglumatlary ýygnamagy, maglumatlary 
seljerip işlemegi, we baha bermekligi öz içine alýar we sanitar-epidemiologik çäreleriň 
netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen dolandyryş çözgütlerini işläp taýýarlamak we kabul 
etmek maksady bilen geçirilýär. 
 
“Türkmenistanda COVID-19 ýokan keseline garşy jogap” taslamasynyň maksady 
Türkmenistanyň Hökümetine COVID-19 keselçiligiň öňüni almak, ir ýüze çykarmak we ondan 
gelip çykýan howplara baş galdyrmak boýunça alyp barýan işlerinde goldaw bermekden 
ybaratdyr.  Taslamanyň maksatlary COVID-19 boýunça Strategiki Taýýarlyk we Garşy Jogap 



 

 

  

Maksatnamasynyň (STGJM) netijeleriniň ulgamyna laýyk getirilendir.  
 

Şu resminamada beýan edilýän, “Gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmegiň 
meýilnamasy” (GTÖHM) dürli gyzyklanýan taraplar bilen aragatnaşyk saklamak, zerur bolan geňeş 
we maslahatlary geçirmek, şikaýatlaryň talaba laýyk garalmagyny, şeýle hem taslamanyň netijeli 
durmuşa geçirilmegini üpjün etmek maksady bilen işlenip taýýarlandy we taslama bilen umumy 
tanyşdyrmak üçin hödürlendi.  
 
Taslama durmuşa geçirilýän mahalynda iş ýüzünde gazanylan tejribäniň esasynda, bu resminama 
ilerki wagtda gaýtadan seredilip täzelenme mümkinçiligine eýedir.  
 
1. Türkmenistan Merkezi Aziýada ýerleşen, tebigy baýlyklara baý bolan materigiň içindäki 
döwlet bolup, ol demirgazykda Gazagystan, demirgazykda we gündogarda Özbegistan, günortada 
we günorta-gündogarda Owganystan, günortada we günorta we günbatarda Eýran bilen umumy 
serhede eýe bolup, günbatarda Hazar deňzine kenary bardyr. Türkmenistan döwletiniň  umumy 
meýdany 488 100 indedördül metr bolup, onuň 80%-den gowragyny Garagum çöli tutýar. 
Türkmenistanyň ilat sany 6,2 million adama barabar bolup, pes ilat ýygylygy bilen 
häsiýetlendirilýär. Türkmenistanyň administratiw bölünişi paýtagt Aşgabat we bäş sany 
welaýatdan ybarat bolup,  her bir welaýat öz içinde etraplardan ybaratdyr. Ýurduň ilaty oba we 
şäher etraplarynda ýaşaýanlara takmynan deň derejede bölünýär. Etniki taýdan ilatyň 85%-i 
türkmenlerden, 7%-i ruslardan, 5%-i özbeklerden we 3%-i beýleki etniki toparlardan ybarat bolup 
durýar. Ýurduň resmi dili türkmen dili bolup, rus dili milletara gatnaşyklar dili derejesine eýedir, 
we ilat arasynda giňden ýaýrandyr. Ilatyň ýarysyndan gowragy 30 ýaşdan ýaş adamlar bolup 
durýar. Ýurduň garaşsyzlyk ýyllaryň dowamynda çaga dogluşynyň ýokary derejede bolmagy, ilat 
sanynyň köpelmegine getirdi. Şondan soň çaga dogluşynyň görkezijileriniň peselmegine 
garamazdan, dünýädäki ortaça görkezijilere deňeşdirende ýokary bolup durýar. Adam ömrüniň 
ortaça uzaklygy aýallar üçin 74 bolup, erkeklerde ortaça 68 ýaşa deňdir.   
 
2. 2018-nji ýylda Türkmenistanda Adam ösüşiniň indeksi (AÖI) 0,710 deň boldy. Şeýlelikde, 
ýurt adam mümkinçiliginiň ösüşiniň ýokary derejesi bolan ýurtlaryň hataryna girmek bilen  189 
ýurduň we çäkleriň arasynda 108-nji ýeri eýeleýär. Soňky ýigrimi ýylda AÖI görkezijisi ep-esli 
ösmek bilen şol sanda ömrüň garaşylýan ortaça uzaklygy 5,3 ýyl, ilatyň jan başyna düşýän jemi 
içerki girdeji (JIG) bolsa iki esse ýokarlandy. Sowatlylyk derejesi 100%-e golaýdyr. Emma zerur 
bolan statistiki düzedişler hasaba alnanda AÖI görkezijisi, girdejileriň, sowatlylyk derejesiniň we 
ömrüň uzaklygynyň deňeçer bölünmeýändigi sebäpli, 0,579 çenli, ýagny 18,5% peselýär. 
Türkmenistanda saglygy goraýyş ulgamy köp derejeli we lukmançylyk hyzmatlary mugt bolup ähli 
ilat üçin elýeter bolup, lukmançylyk hyzmatynyň hili bolsa ýokary bolmagyny saklaýar. Esasy üç 
ugur – saglyk, bilim we ömrüň uzaklygy - boýunça adamlaryň başdan geçirýän özara baglanyşykly 
köp sanly mätäçliklerini görkezýän Köp ölçegli garyplyk indeksi (KÖGI) ilatyň 0,4%-niň (23 müň 
adam) garyplygyň dürli ýüze çykmalary bolan gurby pes adamlar bolup durýandygyny, adamlaryň 
ýene 2,4%-niň ilatyň köp jähtli garyplyk babatda ynjyk toparyna degişlidigini (139 müň adam) 
görkezýär.   
 
3. Türkmenistan nebitiň we tebigy gazyň baý gorlaryna eýe bolup, oba hojalykda esasy önüm 
pagta bolup durýar. JIÖ-ň 8%-niň oba hojalygynyň paýyna düşýändigine garamazdan, ýurduň 



 

 

  

zähmet serişdeleriniň ýarysyna golaýy ady agzalan pudakda işleýär. Esasy bölegi Hytaýa iberilýän 
tebigy gazdan ybarat bolan uglewodorodserişdeleriniň eksporty Türkmenistanyň JIÖ-niň 25%-ni 
tutýar. Döwlet tebigy gazyň gorunyň mukdary boýunça dünýäde dördünji ýerde durýar, şonuň 
netijesinde soňky ýyllarda ýurduň durnukly ykdysady ösüşi bellenýär. Ykdysadyýeti 
diwersifikasiýalaşdyrmak işi başlangyç tapgyrlarynda bolup, energiýa göterijileriň eksporty ýurduň 
ykdysadyýetinde möhüm orun tutýar. Şol bir wagtda durnukly ösüşiň esasy düzümi hökmünde 
guramaçylyk infrastrukturasynyň kämilleşdirilmegine we adamyň  ösüşine uly üns bermek barada 
zerurlyk we  düşünje artýar. Mundan başga-da, döwlet institutlary tarapyndan edilýän 
çykdajylaryň netijeliligini we ilata edilýän hyzmatlaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga talap 
ýokarlanýar.  
 
4. COVID-19 global pandemiýasy dünýä ykdysadyýeti üçin iki taraplaýyn, ýagny üpjün edijiler 
üçin hem, sarp edijiler üçin hem howsalaly ýagdaý bolup, uglewodorodlary eksport edýän 
ýurtlara has-da ýokary täsir etdi. Pandemiýa sebäpli dünýäniň köp ýurtlarynda hakyky JIÖ-ň 
peselýändigi bellendi. Dünýäde koronawirus ýokanjynyň ýaňy ýaýrap başlan wagtynda 
Türkmenistan hökümetiniň serhetden geçmek, şeýle hem ýük daşamak we ýolagçylary gatnatmak 
babatynda çäklendirmeleri girizmek baradaky çözgüdi Türkmenistanda COVID-19 ýokanjynyň 
ýüze çykmagynyň öňüni aldy, häzirki wagtda ýurtda resmi taýdan bir keselleme ýagdaýy hem 
bellige alynmady. Şeýle-de bolsa, ýurduň ykdysadyýeti birnäçe faktorlaryň täsirine duçar bolýar, 
şol sanda: (i) tebigy baýlyklaryň we çig malyň bahasy durnukly dälligi (ii) önümleriň iberilýän 
global üpjüncilik zynjyrlarynyň arasy bölünýär we infrastruktura materiallarynyň, ätiýaçlyk 
şaýlarynyň, çig malyň önümçiligi togtadylýar; (iii) ýerli howa gatnawlaryň işi togtadylýar we demir 
ýol arkaly ýük daşamalar we ýükleriň daşalýan möçberleri çäklenýär; (iv) ýerli öndürijileriň 
eksport möçberleri azalýar; we (v) daşary ýurtlarda, köplenç Türkiýede we Russiýada işleýän 
işgärlerden ýurda geçirilýän pul serişdeleriniň gelýän akymy peselýär.    
 
5. Türkmenistanyň hökümeti global pandemiýa bilen bagly has ýokary derejede zyýan çeken 
pudaklara, ýagny ulag we aragatnaşyk pudaklaryna goldaw beriljekdigini yglan etdi. Şeýle hem 
Hökümet syýahatçylyk böleginde işleýän kärhanalara goldaw berler diýip habar berdi. Çig malyň 
satyn alynmagyna we karz serişdeleriň elýeterliligine bagly bolan kärhanalara ýeňillikleriň 
beriljekdigi yglan edildi. Emma şeýle goldawyň döwlet býujetiniň serişdelerinden beriljekdiginden 
başga haýsydyr bir anyk maglumatlar berilmedi.    
 
6. Türkmenistanyň Hökümeti ýurda COVID-19 wirusynyň getirilmeginiň we ýaýramagynyň 

öňüni almak maksady bilen, COVID-19 pandemiýasyna taýýarlygy üpjün etmek we oňa baş 

galdyrmak boýunça strategiýany tassyklady. Pandemiýa taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak 

ýurduň içinde COVID-19 ýaýramagyna garşy taýýarlyk işleri geçirilende saglygy goraýyş 

ulgamynyň  taýýarlygyny üpjün etmek üçin möhüm we zerur ädim bolup durýar. COVID-19 

pandemiýasy bütin dünýäde örän çalt ýaýraýar we bir döwlet hem onuň täsirinden çetde galyp 

bilmez. Ýurtda COVID-19 ýokanjy bilen kesellemegiň bir ýagdaýynyň hem bellige alynmandygyna 

garamazdan, Hökümetiň pandemiýa baş galdyrmak boýunça strategiýasyna taýýarlygy üpjün 

etmek boýunça köp çäreler goşuldy. Pandemiýa taýýarlygy we oňa baş galdyrmak çärelerini üpjün 

etmek boýunça işleri ulgaşdyrmak üçin COVID-19 epidemiýa garşy göreşmek boýunça adatdan 

daşary toparyň (EGGAT) gyssagly dolandyryş we ýolbaşçylyk bölümi döredildi. Topara 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň saglygy goraýyş meselelerine gözegçilik edýän 



 

 

  

orunbarasy ýolbaşçylyk edýär, bu Topar öz işini Ministrler Kabinetiniň ýanynda amala aşyrýar, 

onuň Gyssagly ştaby bolsa Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde 

ýerleşýär. Mundan başga-da, şu strategiýa bilen bagly birnäçe meýilnamalar şol sanda 

„Türkmenistana COVID-19 wirusynyň getirilmeginiň öňüni almak boýunça çäreleriň toplumlaýyn 

meýilnamasy hakynda“ Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany, Türkmenistanyň ýiti ýokanç 

kesele garşy taýýarlygyny we gyssagly çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň Meýilnamasy/Ýurtda 

taýýarlygy we baş galdyrmagy üpjün etmegiň meýilnamasy, şeýle hem Pandemiýanyň durmuş-

ykdysady täsirini ýeňilleşdirmek boýunça çäreleriň meýilnamasy işlenip taýýarlandy we 

tassyklandy. Ýurduň pandemiýa taýýarlygyny üpjün etmek boýunça geçirilýän işler keseliň 

ýaýramagynyň mümkin bolan yzygiderliliklerine garşy ýurduň taýýarlygyny üpjün etmäge 

gönükdirilendir.   

 
7. Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamy COVID-19 ýaýramagynyň öňüni almak we 
gözegçilik etmek boýunça netijeli çäreler durmuşa geçirilende kynçylyklar ýüze çykyp biler. 
Saglygy goraýyş edaralarynyň we ýörite infrastrukturanyň üpjünçilik derejeleri täze ýagdaýlaryň 
sany birden köpelen halatynda ýeterlik bolman biler. 2020-nji ýylda BSGG tarapyndan COVID-19 
pandemiýasy yglan edilen pursatynda COVID-19 wirusy babatda barlag geçirmek üçin ýurtda 8 
sany ýöriteleşdirilen döwlet laboratoriýalary işleýärdi, olaryň kuwwaty bir gije-gündizde 1400 
barlagy geçirmäge niýetlenendir. Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we oňa 
baş galdyrmagy üpjün etmegiň meýilnamasynda näsaglara seretmek üçin alty hassahana 
kesgitlendi. Ýurtda näsaglary ýüze çykarmaga, gatnaşykda bolan adamlara gözegçilik etmäge we 
keseliň ýaýramagynyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek boýunça çäreleri geçirmäge 
zerurlyklar birden köpelen ýagdaýynda kynçylyklara gabat gelip biler. Şeýle hem jemgyýetçilik 
saglygy goraýyş edaralarynda serişdeleriň ýeterlik möçberiniň we mukdarynyň bolmazlygy hem 
ynjalyksyzlyk döredýär. BSGG-nyň saparynyň çäklerinde wekilýetiň baryp gören ýöriteleşdirilen 
hassahanalarynda goşmaça lukmançylyk enjamlaryna zerurlygyň bardygy ýüze çykaryldy. COVID-
19 babatda barlamak üçin bar bolan kuwwatlyklary gyssagly artdyrmak üçin jemgyýetçilik saglygy 
goraýyş laboratoriýalarynda zerur enjamlary we ýeterlik mukdarda dermanlaryň we 
materiallaryň, şeýle hem okadylan işgärleriň bolmagyny üpjün etmegiň barlamaga zerurlygyň 
ýokarlanan ýagdaýynda aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolar. Şeýle hem BSGG-nyň sapary 
boýunça hasabatda görkezilen, goşmaça işlenmegini talap edýän meseleleriň toplumyny nazara 
alyp, saglygy goraýyş edaralarynda ýokanç keseliň öňüni almak we gözegçilik etmek boýunça 
çäreleriň möhüm ähmiýeti bardyr. Agyr we örän howply ýagdaýdaky näsaglaryň sany köpelende 
saglygy goraýyş ulgamy agyr ýiti ýokanç kesel bilen kesellän, sany çalt köpelen näsaglary 
bejermek üçin enjamlaryň we materiallaryň, şol sanda kislorod bilen bejergi we öýkene emeli 
dem bermek üçin enjamlaryň, şeýle hem esasy dermanlaryň we materiallaryň ýetmezçiligi 
meselesine gabat gelip biljekdigi sebäpli, Bütindünýä banky bilen Türkmenistanyň Hökümeti 
ýurtda COVID-19 ýokanjynyň ýüze çykan we ýaýran ýagdaýynda keseliň öňüni almak, näsaglary öz 
wagtynda ýüze çykarmak we bejermek üçin degişli serişdeleriň, guramaçylyk we bejeriş-öňüni 
alyş çäreleriniň bolmagyny, taýýarlygyny we elýeterliligini üpjün etmek maksatlarynda gyssagly 
baş galdyrmak boýunça taslamany durmuşa geçirýärler. 2021-nji ýylyň 26-njy iýulynda 
Türkmenistanyň Hökümeti hem-de Bütindünýä banky tarapyndan taslama boýunça 19,9 mln. 
amerikan dollary möçberinde karz hakynda ylalaşyga gol çekildi. Taslama oňa 2021-nji ýylyň 14-
nji sentýabrynda gol çekilen we Bütindünýä Banky tarapyndan tassyklanandan soň 2021-nji ýylyň 



 

 

  

23-nji sentýabrynda güýje giren Netijeler hakynda ylalaşyga laýyklykda, BMG-nyň Ösüş 
maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we 
derman senagaty ministrligi tarapyndan durmuşa geçirilýär. Soňra BMG-nyň BMGÖM bilen BSGG-
nyň arasynda ylalaşyga 2021-nji ýylyň 21-nji sentýarbynda, ÝUNISEF bilen ylalaşyga 2021-nji ýylyň 
4-nji sentýabrynda gol çekildi.  
 
8. Karz ylalaşygynyň şertlerine laýyklykda, BMGÖM we SGDSM 2021-nji ýylyň 25-nji 
oktýabrynda Taslamany durmuşa geçirmeklik boýunça gollanmany işläp taýýarladylar. Şeýle hem 
BMGÖM we SGDSM Durmuş we daşky gurşawa gözegçilik çarçuwaly resminamasynyň we 
Gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmegiň meýilnamasynyň üstünde işläp, degişli 
resminamalaryň täzelen görnüşini işläp taýýarlady.    
 

2. TASLAMANYŇ BEÝANY  

 
9. Ylalaşyga laýyklykda, BMGÖM taslamanyň ýerine ýetirijisi bolup durýar. Munuň üçin 

BMGÖM-nyň Türkmenistandaky wekilhanasynda Taslamany ýerine ýetirji bölüm (TÝÝB) 
döredildi.    

 
Taslamanyň wezipeleri COVID-19 ýokanç keseline garşy Strategiki taýýarlyk we kesele garşy jogap 
maksatnamasynda bellenen çärelere laýyk gelýär. Olar keseliň öňüni almaga, keselleme 
ýagdaýylaryny ýüze çykarmaga we COVID-19 pandemiýasy howpuna baş galdyrmaga, şeýle hem 
Türkmenistanda saglygy goraýyş ulgamynyň taýýarlygyny üpjün etmek üçin milli ulgamlary 
pugtalandyrmaga gönükdirilendir. 
 
Taslama şu ugurlardan emele gelýär:  
 
10. Komponent 1: COVID-19 ýokanç keseliň öňüni almak, ir ýüze çykarmak we kesele garşy 
gyssagly jogap bermek boýunça işiň netijeliligini ýokarlandyrmak.  Şu bölegiň çäklerinde COVID-
19 ýokanjynyň ýaýrama derejesini peseltmäge we milli derejede pandemiýa baş galdyrmak 
boýunça işleriň utgaşdyrylyşyny güýçlendirmäge gönükdirilen çäreleri maliýeleşdirmek amala 
aşyrylýar. Bu bölek tehniki bilimleriň, laboratoriýa enjamlarynyň we keselleme ýagdaýyny ir 
döwürde ýüze çykarmaga ýardam berýän başga zerur kömegiň berilmegi, gatnaşyklary 
çäklendirmegiň we gözegçilik etmegiň netijesinde ýurtda keseliň öňüni almak we ony ýüze 
çykarmak üçin mümkinçilikleri giňeltmäge gönükdirilendir. Şeýle hem ol näsaglar bilen gönüden-
göni işleýän saglygy goraýyş işgärlerini, mysal üçin, tiz kömek brigadalaryny, epidemiologlary we 
laboratoriýa işgärleri okatmaga we olar üçin zerur enjamlary satyn almaga goldaw berýär.  

 
11. Sub-komponent 1.1: COVID-19 ýokanç keseli çak edilen ýagdaýlara syn etmek we 
gyssagly jogap bermek işini güýçlendirilmek. Bu toplum laboratoriýa barlaglaryny, kesel ýüze 
çykarylanda gyssagly jogap bermek, arassaçylyga we keseliň ýaýramagyna garşy gözegçilik edýän 
gulluklarynyň keselçiligi ýüze çykarmak, gatnaşyklara gözegçilik etmek we çetleşdirmek üçin 
mümkinçiliklerini  pugtalandyrmaga ýardam eder. Şeýle hem bu Sub-komponent keselleme 
ýagdaýlaryny ýüze çykarmak we gatnaşyklara gözegçilik etmek boýunça gollanmalary we standart 
amal düzgünlerini işläp taýýarlamaga goldaw berýär.   
 



 

 

  

12. Taslama milli laborator ulgamyny pugtalandyrmak maksady bilen, laboratoriýa 
enjamlaryna, sarp ediş serişdelere, işgärleri nazarýet we amaly taýdan okatmaga maýa goýmagy 
göz öňünde tutýar. Laboratoriýalar üçin möhüm sarp edilýän materiallar, COVID-19 barlamak üçin 
ulgamlar we döredilen we (ýa-da) ugry üýtgedilen laboratoriýalar üçin milli we sebitleriň 
derejesinde polimeraz utgaşykly reaksiýa usuly bilen seljeriş geçirmek üçin enjamlar satyn alnar.  
 
13. Sub-komponent 1.2: Töwekgelçilikler barada habar bermek we ilat bilen özara hereket 
etmek boýunça işiň netijeliligini ýokarlandyrmak. Şu kiçi bölegiň çäklerindäki iş ÝUNISEF 
tarapyndan durmuşa geçirilýär we pandemiýany saklamak, ylalaşylan we subutnamalara 
esaslanýan maglumatlary ýaýratmak ýoly bilen yzygiderli habar berip durmak boýunça 
maglumatlary taýýarlamagy öz içine alar. Şu maglumatlary taýýarlamak we ýaýratmak boýunça 
işlere goldaw berler: (a) esasy maglumat materiallaryny (mysal üçin, soraglar we jogaplar 
görnüşinde listowkalar, şeýle hem degişli dillerde maglumat berýän býulletenler) (i) COVID-19 
wirusy we (ii) näme etmeli we näme etmeli däldigi barada ilat üçin umumy öňüni alyş çäreleri 
barada maglumatlar; (b) saglygy goraýyş işgärleri üçin maglumat materiallary we gollanmalar: (ç) 
öwrediji modullar (web, çap edilen we wideo görnüşlerde); şeýle hem (d) tanyşdyryş çäreleri, 
slaýdlar, wideo.  
 
14. Komponent 2:  Saglygy goraýyş ulgamynyň COVID-19 pandemiýasyna taýýarlygyny 
ýokarlandyrmak. Bu bölek agyr ýiti ýokanç keselleri bejermek üçin, şeýle hem lukmançylyk 
edaralarynda Ýokanç keselleriň öňüni almak we gözegçilik etmek boýunça çäreleriň netijeliligini 
ýokarlandyrmak üçin kuwwatlyklary giňeltmek ýoly bilen saglygy goraýyş ulgamynyň taýýarlygyny 
ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Agyr we örän howply ýagdaýdaky näsaglara seretmek möhüm 
lukmançylyk enjamlaryny, derman serişdelerini, ykjam rentgen apparatlaryny we kislorod emele 
getirijileri satyn almak ýoly bilen güýçlendiriler. Taslamanyň çäklerinde işgärleri AÝÝK-i bejermek 
we ýörite lukmançylyk enjamyny peýdalanmak ugrundan okatmak boýunça işe goldaw berýär. 
 
15. Sub-komponent 2.1: COVID-19 we AÝRÝK ýagdaýlaryny bejermek üçin mümkinçilikleri  
giňeltmek we lukmançylyk edaralarynda ýokanç keselleriň öňüni almak we gözegçilik etmek 
(KÖAG) çärelerini güýçlendirmek. Bu bölek hem edaralaryň derejesinde keselleriň öňüni almak 
we gözegçilik etmek işini üznüksiz dowam etdirmek we gözegçilik etmek üçin mümkinçiligi 
goşmak bilen, saglygy goraýyş ulgamy üçin tutuş KÖAG maksatnamasyny güýçlendirmäge 
gönükdirilendir. Bu maksatnama, beýleki çärelerden başga-da, skrining we lukmançylyk kömegini 
etmegiň nobatlylygyny kesgitlemek, çetleşdirmek ugrundaky çäreleri, administratiw gözegçilik 
çärelerini, daşky gurşawy goramak we lukmançylyk işgärlerine syn etmek boýunça işleri öz içine 
alýar. Şeýle hem zir-zibiller ýakylýan enjamlary we degişli okuwy üpjün etmek görnüşinde 
lukmançylyk galyndylaryny dolandyrmak we ýok etmek ulgamlaryna goldaw berilýär. AÝRÝK bilen 
kesellän näsaglary bejermek üçin bölünip berlen sebitlerdäki hassahanalarda biolukmançylyk 
galyndylaryny ýok etmekligi üpjün etmek üçin biolukmançylyk galyndylaryny gaýtadan işleýän 
enjamlary satyn almaga maliýe serişdeleri berilýär. Enjamlaryň görnüşleri we galyndylary 
dolandyrmak boýunça çäreleri durmuşa geçirmek üçin niýetlenen hassahanalar Türkmenistanyň 
SGDSM-niň Sanitar-epidemiologiýa we gözegçilik gullugy tarapyndan Türkmenistanyň SGDSM-niň 
Näsaglara lukmançylyk hyzmatyny edýän gullugy bilen bilelikde kesgitlener. 
  
16. Sub-komponent 2.2: Trening we tehniki ýardam.  Trening we tehniki ýardam BSGG 



 

 

  

tarapyndan geçiriler. Pandemiýa taýýarlygyň we jogap çäreleriniň milli meýilnamasy her ýyl ýa-da 
zerur bolsa, şondan hem çalt täzelener. Barlag geçirmegiň milli strategiýasy, Hassahanalaryň 
geçirijilik ukybyny ýokarlandyrmagyň milli meýilnamasy we Keselleme ýagdaýlaryny alyp 
barmagyň milli strategiýasy – bu resminamalaryň ählisi 2021-2022-nji ýyllarda BSGG tarapyndan 
işlenip taýýarlandy; emma 2022/2023-nji ýyllarda käbir täze maslahatlar çykarylan wagtynda 
BSGG-nyň ýurtdaky edarasy ýerli bilermenler tarapyndan milli resminamalaryň degişli görnüşde 
täzelenmegi üçin TSGDSM-ne ýardam edýär. Iş toparlary tarapyndan lukmançylyk institutlary üçin 
COVID-19 degişli lukmançylyk okuw maksatnamalary, şol sanda gollanma ýörelgeleri we standart 
amal düzgünleri işlenip taýýarlanylýar ýa-da täzelenýär. Bu maksatnamalar birnäçe tegelek 
stollarda ara alnyp maslahatlaşylar.   
 
17. Komponent 3: Taslamany dolandyrmak, gözegçilik we baha bermek.  Bu bölek taslamany 
dolandyrmagy öz içine almak bilen, umumy dolandyryşy amala aşyrmagy goldamagy, fidusiar 
wezipelere, durmuş goragy we daşky gurşawy goramak boýunça çärelere, şeýle hem işe yzygiderli 
gözegçilik etmeklige we onuň durmuşa geçirilişi boýunça hasabatlylygy taýýarlamaga 
gönükdirilendir. Şeýle hem bu bölek tehniki kömegi, taslama boýunça amal çykdajylaryny, edara 
enjamlaryny, administratiw çykdajylary (ulag we gije-gündizlik çykdajylary) maliýeleşdirmegi, 
şeýle hem taslamany umumy dolandyrmak meseleleri boýunça okuw geçmekligi göz öňünde 
tutýar. Bu bölek Türkmenistanyň SGDSM-niň dolandyrmagyň ähli derejelerine gatnaşmagynyň 
esasynda işgärlere gözegçilik etmegi we baha bermegi öwretmegi we gözegçiilik we baha bermek 
boýunça hereketleriň meýilnamasyny işläp taýýarlamagy öz içine alýar. Gözegçilik we baha 
bermek üçin jogapkärçiligi Türkmenistanyň SGDSM-niň sanitariýa-epidemiologiýa howpsuzlygy 
we gözegsilik boýunça gullugy çeker, bu degişli ugurdaş ministrliklerden, BMGÖM-dan we 
taslamany durmuşa geçirýän beýleki pudak edarasyndan degişli maglumatlary ýygnamagy, 
taslamany durmuşa geçirmegiň barşy barada hasabatlary taýýarlamak üçin maglumatlary 
ýygnamagy we işlemegi, hasabatlaryň EGAT-a berilmegini öz içine alýar. Taslamanyň 
görkezijilerini barlamak üçin edaralaryň derejesinde tehniki auditler geçiriler. Şeýle hem býujet 
serişdeleriniň bölünip berlişi baradaky maglumatlaryň esasynda saglygy goraýyş ulgamynyň 
funksional birliklerini güýçlendirmek maksady bilen, çykdajylara her ýyl seljerme geçirilýär.   
 
18. “Türkmenistanda COVID-19 pandemiýasyna garşy jogap” taslamasy Bütindünýä Bankynyň 
Durmuş-ekologiýa standartlaryna (DES) laýyklykda amala aşyrylýar. Durmuş-ekologiýa 
standartlarynyň „Gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmek we maglumatlary aýan etmek“ 
atly 10-njy bendine laýyklykda, durmuşa geçirýän pudak edarasy gyzyklanýan taraplara öz 
wagtynda derwaýys, düşnükli we elýeter maglumatlary bermelidir we olar bilen geňeşmeleri 
geçirmelidir, geňeşmeler ýerli medeni däpler nukdaýnazaryndan kabul ederlikli bolmalydyr we 
hilegärlikleri (manipulýasiýa), goşulşmagy, mejbur etmegi, kemsitmegi we gorkuzmagy aradan 
aýyrmalydyr. Bu iş Gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmegiň meýilnamasyna laýyklykda 
amala aşyrylýar. 

 
19. Gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmegiň meýilnamasynyň (GTÖHM) umumy 
wezipesi maglumatlary köpçülikleýin açmagy we taslamanyň dowam edýän döwründe 
geňeşmeleri geçirmegi goşmak bilen, gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmegiň 
maksatnamasyny kesgitlemekden ybaratdyr. GTÖHM-da taslama toparynyň gyzyklanýan taraplar 
bilen özara hereket etmeginiň usullary we mehanizmi kesgitlenýär, şol mehanizmiň kömegi bilen 



 

 

  

adamlar aladalandyrýan ýagdaýlary beýan edip, iki taraplaýyn gatnaşyk saklap ýa-da taslama we 
taslama gatnaşygy bolan islendik çäreler bilen bagly şikaýaty berip bilýärler. Ýerli ilatyň çekilmegi 
taslamany üstünlikli durmuşa geçirmekde möhüm orun tutýar we taslamanyň işgärleri bilen ýerli 
bileleşikleriň arasynda amatly özara hereketi üpjün etmäge, şeýle hem taslamanyň çäklerinde göz 
öňünde tutulýan çäreler bilen baglanyşykly durmuş we ekologiýa töwekgelçiliklerini aradan 
aýyrmaga ýa-da peseltmäge mümkinçilik berýär. Ýokanç keseller şertlerinde giňişleýin, medeni 
däpler nukdaýnazaryndan kabul ederlikli we habarlylygy ýokarlandyrmak boýunça 
uýgunlaşdyrylan çäreleriň adamlary ýokanç keseller bilen baglanyşykly töwekgelçiliklere has 
duýgur etmek üçin aýratyn ähmiýeti bardyr.  
 

3. GYZYKLANÝAN TARAPLARY KESGITLEMEK WE SELJERMEK  

20. Aýry-aýry şahslar, toparlar ýa-da başga toparlar taslamanyň gyzyklanma bildirýän 
taraplary bolup durýarlar, eger olar: 
 

(i) taslamanyň durmuşa geçirilmegi bilen baglylykda göni ýa-da göni däl görnüşde amatly 
ýa-da zýanly täsirlere duçar bolan ýa-da bolup biljek bolsalar (“taslamanyň täsir edýän 
taraplary“); we  

(ii) Taslama gyzyklanýan bolsalar (“gaýry gyzyklanýan taraplar“). Bu taraplar Taslamanyň  
öz bähbitlerine täsirini ýetirip biljek ýa-da olaryň özi ony durmuşa geçirmegiň 
jemlerine haýsydyr bir görnüşde täsir edip biljek adamlaryny ýa-da adamlaryň 
toparyny öz içine alýar. 

 
21. Köplenç halatda taslamany işläp taýýarlamagyň barşynda gyzyklanýan adamlar bilen 
hyzmatdaşlyk etmek we geňeşmeleri geçirmek üçin toparlarda gyzyklanýan taraplaryň degişli 
toparlarynyň kanuny wekilleri hökmünde çykyş edip biljek adamlary, ýagny toparlaryň 
agzalarynyň  taslama topary bilen özara hereket etmegiň barşynda toparyň bähbitlerine wekilçilik 
etmek ynanylan adamlaryny kesgitlemek talap edilýär. Oba lukmançylyk edaralarynyň we 
bileleşikleriň ýolbaşçylary ýerli derejede ýagdaýlar barada peýdaly maglumatlary berip bilerler we 
taslama boýunça maglumatlary ýaýratmak üçin esasy araçylar hökmünde we Taslama bilen 
maksatlaýyn bileleşikleriň we bar bolan ulgamlaryň arasynda aragatnaşyk saklamak üçin esasy 
araçylar hökmünde çykyş edip bilerler. Gyzyklanýan taraplaryň wekillerini tassyklamak 
(werifikasiýa) (ýagny olaryň degişli bileleşikleriň kanuny we hakyky wekilleri bolup 
durýandyklaryny tassyklamak işi) bileleşikleriň gyzyklanýan taraplary bilen gatnaşyklaryň ýola 
goýulýan mahalynda möhüm wezipe bolup durýar. Bileleşikleriň wekilleriniň kanunylygyny 
bileleşigiň tötänden saýlanyp alnan agzalary bilen resmi däl gürrüňdeşlik geçirmek ýoly bilen 
hem-de olaryň bähbitlerine has netijeli wekilçilik edip biljek adam baradaky pikirlerine üns 
bermek bilen göz ýetirip bolar. 
 
22. Netijeli we oýlanyşykly özara hereketi üpjün etmek maksady bilen, taslamanyň 
(taslamalaryň) gyzyklanýan taraplaryny şu esasy toparlara bölüp bolar:  
 

(i) Täsir edilýän taraplar – taslamanyň täsir edýän çäginde bolýan aýry-aýry adamlar, 
toparlar we guramalar, taslamanyň gönüden-göni täsir edýän ýa-da edip biljek 
taraplary we (ýa-da) taslama bilen baglanyşykly üýtgemelere has duýgur adamlar 



 

 

  

(toparlar) hökmünde kesgitlenýär we olar täsirleri we olaryň ähmiýetini kesgitlemäge, 
şeýle hem täsirleri peseltmek ýa-da olary dolandyrmak boýunça çäreler barada çözgüt 
kabul etmäge işjeň gatnaşmaly adamlar; 

(ii) Gaýry gyzyklanýan taraplar – Taslamanyň täsirine gönüden-göni düşmeýän, ýöne 
taslama özleriniň bähbitlerine täsir edip biler diýip hasap edýän we (ýa-da) taslama we 
ony durmuşa geçirmek işine haýsydyr bir görnüşde täsir edip biljek aýry-aýry adamlar, 
toparlar we guramalar;   

(iii) Ynjyk toparlar – taslamanyň (taslamalaryň) durmuşa geçirilmegi bilen baglylykda, 
beýleki toparlar1 bilen deňeşdirilende özleriniň ynjykly sebäpli, deň ölçegli bolmadyk 
täsire duçar bolup biljek ýa-da goşmaça kemsidilip bilinjek we taslama bilen bagly 
geňeşmeleriň we çözgütleri kabul etmegiň barşynda olaryň deň wekilçiligini üpjün 
etmek maksatlarynda olar babatynda aýratyn çäreler gerek bolup biljek adamlar. 

 
3.1. Taslamanyň täsir edýän taraplary 

 
23. Taslamanyň täsir edýän taraplary ýerli bileleşikleri, bileleşigiň agzalaryny we Taslamanyň 
göni täsirine düşüp biljek beýleki taraplary öz içine alýar. Hususan-da, bu topara aşakda 
görkezilen aýry-aýry şahslar we toparlar girýär:    

 COVID-19 ýokanjy bilen kesellän adamlar; 

 COVID-19 boýunça karantinde saklanýan adamlar;  

 COVID-19 kesellän adamlaryň garyndaşlary; 

 COVID-19 boýunça karantinde saklanýan adamlaryň garyndaşlary; 

 Laboratoriýalaryň, karantin merkezleriniň, barlag we skrining geçirilýän nokatlaryň 
golaýynda ýerleşýän bileleşikler; 

 COVID-19 keselleme töwekgelçiligi toparyndaky adamlar (60 we şondan ýokary 
ýaşdaky adamlar, AIÝW/GIÝK keselli adamlar, süýji keseli we ýürek keselleri we ş.m. 
ýaly hroniki saglyk ýagdaýlary bolan adamlar; 

 Saglygy goraýyş işgärleri we gyssagly lukmançylyk kömegi gulluklarynyň işgärleri; 

 Lukmançylyk galyndylaryny ýygnamak we ýok etmek ulgamynda işleýän işgärler. 
 

3.2. Beýleki gyzyklanma bildirýän taraplar 
 
24. Taslama bilen gyzyklanýan taraplar taslamanyň gönüden täsir etmeýän beýleki taraplary 
hem öz içine alýar, şol sanda: 

 Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligini, onuň sebitlerdäki we ýerli 
birliklerini, saglygy goraýşyň kömekçi edaralaryny, sanitar-epidemiologiýa gullugyny 
we döwlet saglygy goraýyş edaralaryny, şeýle hem Lukmançylyk maglumatlary 
merkezini;  

 Daşary işler ministrligini, ol ykdysady, söwda, maglumat, medeni, ylmy-bilim, durmuş 
we beýleki ulgamlarda halkara hyzmatdaşlyga ýardam edýän guramalar; 

                                                           
1
 Ynjyklyk statusy aýratyn bir adamyň ýa-da adamlaryň toparynyň rasa degişliligi, milli, etniki ýa-da durmuş gelip çykyşy, teniniň 

reňki, jynsy, dili, dini, syýasy ýa-da beýleki ynam-ygtykady, häsiýetli aýratynlygy, ýaşy, medeniýeti, sowatlylyk derejesi, 
kesellemegi, fiziki ýa-da psihologik bozulmalar netijesinde maýyplygy, garyplygy ýa-da ykdysady taýdan gurby pesligi, şeýle hem 
özboluşly tebigy serişdelere baglylygy bilen şertlendirilip bilner.  



 

 

  

 Maliýe we ykdysadyýet ministrligini, ol serişdeleriň gelýän we gidýän akymlaryny 
utgaşdyrar we yzygiderli maliýe hasabatlaryny alar; 

 Sebitleýin we ýerli häkimlikler töwekgelçilikler barada habar bermek we maglumatlary 
alyşmak boýunça iş geçirerler;  

 Bilim ministrligi we bilim edaralary; 

 Adaty we giňden ulanylýan köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we žurnalistler; 

 Durmuş (sosial) torlaryň adminstratorlary we ulanyjylar; 

 Sebit, milli we ýerli derejelerde jemgyýetçilik toparlary we öz işini daşky gurşawy 
goramak we durmuş-ykdysady ösüş ulgamynda amala aşyrýan döwlete degişli 
bolmadyk guramalar, olar taslamanyň hyzmatdaşlary bolup bilerler. Olar 
töwekgelçilikler barada habar bermek, ýalňyş maglumatlary ýaýradylmagynyň öňüni 
almak boýunça işi amala aşyrmakda potensial hyzmatdaşlar bolup bilerler;  

 Saglygy goraýyş ulgamynda işleýän beýleki milli we halkara guramalary (BSGG, Global 
gazna);  

 BMG-nyň beýleki agentlikleri we donor guramalar (BMGÖM, ÝUNISEF, ÝUNFPA we 
BMG-nyň beýleki agentlikleri); 

 Halkara aragatnaşyklary bolan kärhanalar; we  

 Tutuş jemgyýet. 
 

3.3. Ynjadylan şahslar we zyýan çekýän toparlar 
 
25. Taslamanyň netijeleriniň ynjadylan ýa-da ynjyk adamlara köplenç halatda taslamanyň 
täsiri barada özüniň ynjalyksyzlygyny beýan etmäge ýa-da oňa düşünmäge mümkinçiligi 
bolmadyk adamlaryň toparyna deň bolmadyk täsir edip biljekdigine düşünmek örän möhümdir. 
Ynjadylan ýa-da ynjyk adamlaryň ýa-da olaryň toparlarynyň ýokanç kesellere degişli meseleler 
boýunça habarlylygyny ýokarlandyrmak we olar bilen özara hereket etmek boýunça işiň şeýle 
toparlaryň ýa-da aýry-aýry adamlaryň mahsus özboluşlylygyny, wehimlerini we medeni 
aýratynlyklaryny hasaba almak bilen laýyk getirilmegini üpjün etmelidir. Şeýle hem, taslamanyň 
çärelerine we peýdasyna doly düşünilmegini üpjün etmek möhümdir. Adam özüniň gelip çykyşy, 
jynsy degişliligi, ýaşy, saglyk ýagdaýy, amatsyz ykdysady ýagdaý we maliýe taýdan üpjün 
bolmazlyk, jemgyýetde durmuş taýdan goragsyz bolmagy (mysal üçin, azlyk ýa-da resmi däl 
toparlar), beýleki adamlara ýa-da tebigy serişdelere garaşlylygy sebäpli ynjyk bolup biler. Ilatyň 
ynjyk toparlary we aýry-aýry adamlar bilen özara hereket etmek üçin köplenç halatda aýratyn 
çäreler görülmelidir we olara taslama degişli çözgütleri kabul etmek prosesine gatnaşmaga 
ýardam berilmelidir, şunda olaryň habarlylygynyň we umumy prosese goşandynyň beýleki 
gyzyklanýan taraplar bilen deňeçer bolmagy zerurdyr.   
 
26. Taslamanyň çäklerinde ynjyk we ynjadylan toparlary raýatlaryň şu toparlaryny öz içine 
alýar: 

 



 

 

  

 Gartaşanlar we pensiýa çykanlar; 

 Mümkinçiligi çäkli adamlar; 

 Göwreli aýallar, bäbekler we çagalar; 

 Aýallar tarapyndan baştutanlyk edilýän öý hojalyklary we (ýa-da) kämillik ýaşyna 
ýetmedik çagalaryny terbiýeleýän ýalňyz eneler; 

 Girdeji derejesi pes bolan uly maşgalalar; 

 Işsizler;  

 Penahanalarda we çagalar öýlerinde terbiýelenýänler we garrylar öýlerinde ýaşaýan 
adamlar; 

 Raýatlygy bolmadyk adamlar we bosgunlar.  
 
27. Bileleşiklerde taslamanyň täsir edýän toparlary bilen geňeşmeleri geçirmek boýunça iş, 
ýagdaýa baglylykda, ýörite serişdeleri peýdalanmak bilen amala aşyrylar. Taslamanyň çäklerinde 
özara hereket etmegiň usullarynyň ýazmaça beýany soňky bölümlerde getirilýär. 
 

4. GYZYKLANÝAN TARAPLAR BILEN ÖZARA HEREKET ETMEGIŇ MAKSATNAMASY 

  
4.1. Taslamany taýýarlamagyň barşynda amala aşyrylan, gyzyklanma bildirýän taraplar 
bilen özara hereket etmek boýunça çäreler barada gysgaça maglumat (rezýume)    
 

28. Ilkibaşky GTÖHM taslamanyň hemme zady öz içine alýan strategiýasyny we gyzyklanýan 
taraplar bilen özara hereket etmegiň meýilnamasyny işläp taýýarlamak üçin iteratiw prosesiň 
başlangyç nokady hökmünde tassyklanmazyndan öň işlenip taýýarlandy we çap edildi.  
Bütindünýä Bankynyň topary, şol sanda Bütindünýä Bankynyň Aşgabatdaky wekilhanasynyň 
wekillerini we BMGÖM-i öz içine alýan Bütindünýä banky, pandemiýanyň sosial pudaklara we 
ykdysadyýete edýän täsirini ara alyp maslahatlaşmagy maksat edinýän birnäçe ýygnak geçirdi. 
Bütindünýä banky pandemiýa garşy göreşmekde Türkmenistana kömek edip biler. Türkmenistan 
COVID-19-a jogap bermek, ýagny saglyga taýýarlygy ýokarlandyrmak we COVID-19-a jogap 
bermek üçin çäreleri amala aşyrmak üçin goldaw boýunça Bütindünýä Bankyna ýüz tutdy. 
Taslamanyň böleklerini we çärelerini meýilleşdirmek, Bütindünýä Bankynyň, Türkmenistanyň 
hökümetiniň, taslama gatnaşýan BMG guramalarynyň ýörite iş toparlary tarapyndan kabul edilen 
COVID-19 pandemiýasy barada täzelenen maglumatlara, şeýle hem daşky gurşaw we sosial 
ülňülere esaslandy. GTÖHM zerur bolan halatynda, taslamanyň durmuşa geçirilýän döwrüniň 
dowamynda mundan beýlägem yzygiderli täzelener. 

 
4.2. Taslamanyň gyzyklanýan taraplarynyň zerurlyklaryna, şeýle hem gyzyklanma 
bildirýän taraplar bilen özara hereket etmegiň usullaryna, gurnalyşyna we 
usulyýetlerine gysgaça syn bermek  
 

29. Raýatlaryň we bileleşikleriň işjeň gatnaşmagy taslamany netijeli durmuşa geçirmek üçin 
hökmany şert bolup durýar. Taslamanyň çäklerinde gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket iki 
ugurda amala aşyrylýar: (i) taslama barada, şol sanda olary aladalandyrýan meseleleri, 
ikitaraplaýyn aragatnaşygy we taslama degişli şikaýatlary goşmak bilen, taslama barada habarly 
etmek üçin taslamanyň dowam edýän döwründe gyzyklanýan taraplar bilen geňeşmeleri, şeýle 



 

 

  

hem taslama gatnaşygy bolan islendik çäreleri geçirmek; şeýle hem taslamanyň dizaýnyny we ony 
durmuşa geçirmegiň mehanizmlerini gowulandyrmak we (ii) COVID-19 bilen bagly 
töwekgelçiliklere has çuň düşünmegi üpjün etmäge mümkinçilik berýän habarly etmek boýunça 
çäreler, şeýle hem öý hojalyklary üçin taslamany meýilleşdirmek, çäreler, ony durmuşa 
geçirmegiň mehanizmlerine degişli meseleler boýunça gyzyklanýan taraplar bilen geňeşmeler we 
ş.m. babatynda maliýe goldawy.   
 
30. GTÖHM durmuşa geçirmegiň çäginde meýilleşdirilýän işler ýerine ýetirilende MOHMI, 

BSGG we ICEUNISEF ýaly beýleki gatnaşyjy taraplar bilen işleriň güýçli utgaşdyrylma zerurlygy 
ýüze çykýar. GTÖHM, zerur bolanda taslamany durmuşa geçirmegiň dowamynda täzelenip bilner. 
GTÖHM-iň ähli wersiýalary aşakdaky maglumatlara esaslanar:   

- geçiriljek geňeşmeler we gyzyklanýan taraplar,  
- göz öňünde tutulýan meseleler we bähbitler,  
- iş gatnaşyk tapgyrlary,  
- iş gatnaşyk usullary,  
- özara gatnaşygyň usullary,  
- maglumatlary aýan etme usuly,  
- jogapkär edaralar, guramalar we häkimiýet toprlary.  

 
4.3.  Taslamanyň gyzyklanma bildirýän taraplarynyň zerurlyklary, özara hereket etmegiň 
usullary, gurnalyşy we usulyýeti Covid-19 pandemiýasynyň ýaýraýan ýagdaýynda 
ulanmak üçin gollanma   
 

Türkmenistanda adamlaryň welaýatlaryň arasynda gatnamagy boýunça dürli çäklendiriji çäreler, 
köpçülikleýin üýşülýän ýerler, köp adamlaryň gatnaşmagynda bolup geçýän duşuşyklar we çäreler 
babatynda çäklendirmeler bellenildi. Şol bir wagtda ilatyň habarlylygy wirusyň geçme 
töwekgelçiligi, aýratyn hem jemgyýetde, adamlaryň köp üýşýän ýerlerinde olaryň arasynda özara 
hereket edilende wirusyň geçmegi degişli aladalanma ýokarlandy.  
 
Aşakda sanalyp geçilýän maslahatlar koronawirus ýokanç keseliniň Türkmenistanda kesgitlenip, 
keselçiligiň ýaýramagy halynda göz öňünde tutular. Taslamany ýerine ýetiriji bölüm aşakdaky  
maslahatlary göz öňünde tutar: 

 Taslamanyň durmuşa geçirilýän ýerdäki epidimiologik ýagdaýy we COVID-19 ýokanjynyň 
ýaýramagy bilen bagly ýagdaýy we wirusyň ýaýramagyny saklamak maksady bilen 
Hökümet tarapyndan girizilen çäklendirmeleri öwrenmek; 

 Gyzyklanýan taraplary çekmegiň teklip edilýän mehanizmlerini, hususan-da, özara 
hereket etmegiň teklip edilýän çemeleşmelerini, usullaryny we görnüşlerini öwrenmek 
we özara hereket etmegiň çäklerinde dürli çäreler geçirilende baglanyşykly bolup geçýän 
wirusyň ýaýramagynyň mümkin bolan töwekgelçiliklerine baha bermegi geçirmek; 

 TOB ähli agzalarynyň durmuş taýdan özüňi alyp barmaklyga we degişli sanitar-gigieniki 
şertleri üpjün etmegiň usullaryna öz garaýyşlaryny emele getirendiklerine we beýan 
edendiklerine göz ýetirmek, şeýle hem gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmegiň 
çäklerinde islendik çäre geçirilmezinden öň şeýle sanitar-gigieniki şertleri anyklamak we 
üpjün etmek; 



 

 

  

 Adamlaryň köp ýygnanýan ýerlerinden (ýurtda hereket edýän çäklendirmeleri hasaba 
almak bilen), şol sanda köpçülikleýin duşuşyklaryň, seminarlaryň we jemgyýetçilik 
ýygnaklarynyň geçýän ýerlerinden gaça durmak, taslamany durmuşa geçirmäge 
gatnaşýan pudak edaralary bilen benefisiarlaryň/taslamanyň täsir edýän taraplarynyň 
göni özara hereketini iň pes derejä düşürmek;   

 Eger az adam gatnaşýan ýygnaklary geçirmek rugsat edilen bolsa, geňeşmeleri az sanly 
adam gatnaşýan toparlarda maslahatlar görnüşinde, mysal üçin, üns berilýän (fokus) 
toparlar görnüşinde geçirmek. Eger bu gadagan edilen bolsa, duşuşyklary geçirmek üçin 
webex, zoom we skype platformalaryny goşmak bilen, onlaýn kanallaryň üstünden 
duşuşyklary geçirmek üçin esasly çäreleri geçirmek; 

 Dürli aragatnaşyk serişdelerinden peýdalanmak we sosial torlaryna we onlaýn kanallara 
ýeterlik üns bermek. Eger bu mümkin we maksada laýyk bolsa, gyzyklanýan taraplaryň 
görnüşini we toparyny hasaba almak bilen, munuň üçin onlaýn platformalary we 
toparlary döretmek;  

 Eger gyzyklanýan taraplara onlaýn kanallar elýeter bolmasa ýa-da olar ondan ýygy 
peýdalanmaýan bolmasa, adaty we giňden ýaýran aragatnaşyk we habarlaşma 
usullaryndan (telewideniýe, gazetler, radio, aýratyn telefon liniýalary, köpçülikleýin 
bildirişler we poçta) peýdalanmak. Gyzyklanýan taraplara gyssagly maglumatlary bermek 
üçin, şeýle hem olardan seslenmeleri we teklipleri almak üçin şonuň ýaly kanallardan 
netijeli peýdalanmak;   

 Taslamanyň taýýarlyk tapgyryny hasaba alanyňda gatnaşyjylaryň sany köp bolan 
ýygnaklary we seminarlary geçirmegiň möhüm ähmiýeti bar bolsa, wirtual seminarlary 
işläp taýýarlamak üçin tor kommunikasiýalarynyň gurallaryndan peýdalanmak. Webex, 
Skype we şuňa meňzeş usullar peýdalanmagyň mümkinçiligi çäkli bolan ýagdaýynda, 
audio duşuşyklar wirtual seminarlary işläp taýýarlamak.  
 
Şeýle seminarlaryň formaty şu tapgyrlary öz içine alyp biler: 
o Gatnaşyjylary wirtual bellige almak: Gatnaşyjylar ýörite platformanyň üstünden 

onlaýn düzgüninde bellige alnyp bilner. 
o Gatnaşyjylara materiallary, şol sanda gün tertibini, taslama boýunça resminamalary, 

tanyşdyrmalary, soragnamalary we ara alyp maslahatlaşmalar üçin temalary ibermek: 
olary gatnaşyjylaryň arasynda onlaýn düzgüninde ýaýradyp bolar.    

o Ýaýradylan maglumat materiallaryny öwrenmek: Berlen maglumatlary ara alyp 
maslahatlaşmak üçin bellenen seneden öň gatnaşyjylara materiallary öwrenmek üçin 
belli bir wagt berilýär. 

o Ara alyp maslahatlaşmak, seslenmeleri almak we maglumatlary alyşmak:  
 Gatnaşyjylar, olaryň ylalaşan şertinde, dürli mazmunly toparlara ýa-da wirtual 

“stollara” bölünip bilner.    
 Toparlarda ara alyp maslahatlaşmagy we tegelek stoluň başynda ara alyp 

maslahatlaşmalary durmuş torlarynyň, mysal üçin, webex, skype ýa-da zoom ýaly 
serişdeler arkaly gurnalan torlarynyň kömegi bilen ýa-da elektron soraşma 
kagyzyny doldurmak arkaly ikitaraplaýyn ýazmaça aragatnaşyk ýa-da elektron 
poçta boýunça iberip bolýan ikitaraplaýyn aragatnaşyk blanklaryny doldurmak 
görnüşinde gurap bolar.    



 

 

  

o Netijeler we jemlemeler: Seminaryň başlygy wirtual ara alyp maslahatlaşmagyň 
jemlerini jemlär, netijeleri emele getirer we elektron görnüşde olary ähli 
gatnaşyjylara iberer.    
 

 Eger Internet torundan peýdalanmak bilen özara hereket etmegi gurnamak işi kyn bolsa, 
onda maglumatlary sanly platformanyň we sosial torlarynyň (eger ol bar bolsa), mysal 
üçin, IMO, Instagram torlarynyň, taslamanyň web saýtyna salgylanmalaryň we adaty  
aragatnaşyk serişdeleriniň (TW, gazetler, radio, telefon jaňlary we poçta boýunça 
seslenmeleri bermegiň mehanizmlerini takyk beýan edilen hatlar we (ýa-da) aýratyn 
telefon liniýalaryň) üstünden ýaýratmak. Islendik aragatnaşyk kanallary peýdalanylanda 
gyzyklanýan taraplaryň öz seslenmelerini we tekliplerini nähili ibermelidikleri takyk 
görkezmek.    

 Eger Bank tarapyndan goldanylýan müşderi tarapyndan görlen ähli çärelere garamazdan, 
taslamanyň çäklerinde belli bir işi amala aşyrmak üçin möhüm bolan mazmunly 
geňeşmeleri geçirmek mümkin bolmasa, taslama topary wirusyň ýaýrama töwekgelçiligini 
hasaba almak bilen, teklip edilýän çäräni geçirmek mümkinçiligini ara alyp 
maslahatlaşmak.  
 
Ýurt içndäki epidemiologiýa ýagdaýyna, СOVID-19 keselçilik ýagdaýyna, şeýle hem wirusyň 
ýaýramagyny saklamak boýunça hökümet syýasatynyň talaplaryna baglykda çäreleriň 
maksatnamasy düzüler.   

 
Türkmenistanyň Hökümeti ýurduň içinde resmi taýdan bellenen COVID-19 wakalarynyň ýoklugyna 
garamazdan, öňüni alyş maksady bilen, ýokanç keseliň öňüni alyş çäreleri geçirmage başlap, şonuň çäginde 

köpçülikleýin çäre we ýygnaklary geçirmäge çäklindirmeler, welaýat arasynda syýahat, toplum 
içinde araçägi saklamak ýaly işler bardyr. Şeýle hem COVID-19 ýokanç keseliniň global ýer 
ýüzünde ýaýramagy, wirusyň ýokuşma töwekgelçiligi, hususan-da, jemgyýetde adamlaryň 
arasynda özara hereket edilende keselleme mümkinçiligi bilen baglanyşykly jemgyýetde 
ynjalyksyzlyk artýar. Şeýlelikde, ýerli kanunçylygyň hereket edýän talaplaryna, wirusyň 
ýaýramagynyň öňüni almaga gönükdirilen syýasata we täze durmuş kadalaryna laýyklykda, 
gyzyklanýan taraplar bilen geňeşmeleri we özara hereketi  guramak boýunça alternatiw çäreler 
görler. Gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmek maksatlarynda peýdalanyljak bu 
alternatiw çemeleşmeler, ýagny onlaýn kanallary (mysal üçin, webex, zoom, skype we ş.m.) 
peýdalanmak, aragatnaşyk serişdelerini has-da diwersifikasiýalaşdyrmak we durmuş torlaryna, 
çatlara, ýörite onlaýn platformalara we ykjam goşundylara (mysal üçin, IMO, Instagram, 
taslamanyň web saýtyna salgylanmalar we ş.m.) aýratyn üns bermek we onlaýn kanallaryň 
gyzyklanýan taraplara elýeter bolmadyk ýagdaýynda ýa-da olaryň ondan seýrek peýdalanýan 
wagtynda telewideniýe, radio, aýratyn telefon liniýalary, SMS-leri ibermek, resmi bildirişler ýaly 
däp bolan aragatnaşyk kanallaryny peýdalanmak bilen duşuşyklary geçirmek üçin esasly çäreleri 
öz içine alar.   
 
Ilata habar bermek we onuň habarlylygyny ýokarlyndyrmak boýunça 1.2 kiçi bölegiň çäklerinde 
goldanylýan işi amala aşyrmak üçin taslama işi şu maglumatlary taýýarlamak we ýaýratmak 
boýunça işlere goldaw berilýär: (a) esasy maglumat materiallaryny (mysal üçin, soraglar we 
jogaplar görnüşinde ýatlatmalar, gönükdirmeler, maglumat serişdeleri degişli dillerde çap edilip 



 

 

  

ýaýradylýar: (i) COVID-19 wirusy barada (ii) näme etmelidigi we näme etmeli däldigi barada ilat 
üçin umumy öňüni alyş çäreleri barada maglumatlar; (b) saglygy goraýyş işgärleri üçin maglumat 
materiallary we gollanmalar; (ç) ökuw we türgenleşik modullary (web tehnologiýalaryň esasynda, 
çap edilen görnüşde we wideo görnüşde); we (d) tanyşdyryş çäreleri, slaýdlar, wideo. Maglumat 
materiallarynda, mysal üçin, mekdeplerde, restoranlarda, dini edalarda durmuş aralyagyny berjaý 
etmek we kafeleri ýapmak boýunça çäreler ýaly, şeýle hem adamlaryň köp ýygnanýan çäreleri 
(mysal üçin, toýlar) babatynda, öňüni alyş çäreleri, mysal üçin,  gigienany berjaý etmek, şol sanda 
eliňi ýuwmagyň we nahary dogry taýýarlamagyň zerurlygyny wagyz etmek, şeýle hem örtükleri 
ýaýratmak we peýdalanmak, raýatlaryň habarlylygyny ýokarlandyrmak we olary pandemiýanyň 
ýaýrama depginlerini peseltmäge gatnaşmagy höweslendirmek ýaly çäreler beýan edýär. Ilatyň 
ynjyk toparlary üçin, mysal üçin, gartaşan adamlar ýa-da mümkinçilikleri çäkli bolan adamlar, 
şeýle hem durmuş we saglygy goraýyş işgärleri üçin niýetlenen ýörite habarlar işlenip 
taýýarlanylýar. Türkmenistanyň SGDSM-niň Lukmançylyk maglumatlary merkezi we BMGÖM/TOB 
saglygy goraýyş işgärleriniň we ähli ilatyň arasynda maglumatlary ýaýratmak üçin dürli 
kanallardan peýdalanar, şol bir wagtda COVID-19 epidemiýasyna garşy göreşmek boýunça 
adatdan daşary topar  (EGGAT) şol sanda gyssagly baş galdyrmagy üpjün etmäge gatnaşýan 22 
ministrligiň, bölümleriň we müdiriýetleriň wekilleri milli derejeden başlap, sebit we ýerli 
derejelere çenli ähli döwlet dolandyryş edaralaryna maglumat beriş çäresini geçirmäge goldaw 
berýär.   
GTÖHM-ny durmuşa geçirmek, birinji nobatda, taslamanyň töwekgelçilikler barada habar 
bermäge we maglumat-düşündiriş işine gönükdirilen 1.2 kiçi böleginiň çäklerinde amala aşyrylýar. 
Bu iş 1-nji we 2-nji böleklerde göz öňünde tutulan çäreleri goşmak bilen, taslama boýunça ähli 
degişli çäreleri gurşap alar, bu bölekler üçin gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmek we 
ilat bilen işlemek örän möhüm bolup durýar. GTÖHM-ny durmuşa geçirmegi maliýeleşdirmek, 
habar bermek we ilat bilen işlemek boýunça maksatnamalaryň çäklerinde, 3-nji bölekde 
kesgitlenen býujetiň çäklerinde amala aşyrylýar.  
 

 
4.4. Taslama barada ilata habar bermek meýilnamasy  

 

31. Usulyýet nukdaýy-nazaryndan dürli çäreleriň ähli umumy häsiýetiniň bolmagy we ýerli 
medeniýeti göz öňünde tutmagy möhümdir, şonuň netijesinde ilatyň ýokarda görkezilen ynjyk 
toparlary taslamadan peýdalanmaga mümkinçilik taparlar. Muňa öý hojalyklary bilen geçirilýän 
maglumat-düşündiriş işleri, adamlaryň üýşýän ýerlerinde ýerleşdirilýän maglumat stendleri, dürli 
dilde maglumat, göni ýaýlymda habarlaşyk usullary (audio we wideo rorlikler, şekiller, bukletler 
we ş.m.) girýär. 
 
32. Şeýle hem taslama ösüş çäginde beýleki guramalar bilen özara hereketi  pugtalandyrmak, 
onda maglumat-düşündiriş çärelerini geçirmek, taraplaryň döreden maglumat beriji we okuw 
esbap we makalalaryndan peýdalanýar. Maglumat materiallary üçin çykdajylar 1.2 kiçi bölegiň 
çäklerinde tölenýär. Aşakdaky çarçuwada haýyş maglumatlaryň nähili görnüşde beriljekdigi, 
gyzyklanýan taraplaryň toparlarynyň has giň toplumyny gurşap almak üçin dört derejede bu 
maglumatlary ýaýratmak üçin haýsy usullaryň peýdalanyljakdygy, şeýle hem çäreleriň geçirilmeli 
möhletleri beýan edilýär. Maglumatlary aýan etmek meýilnamasy Milli, Welaýat, Etrap (sebit) we 



 

 

  

jemgyýet toplumy derejelerinde geçirilýär. BMGÖM we MOHMI bilelikde hyzmatdaşlyk arkaly 
Taslamanyň maglumatlaryny açmak, Taslama geňeşmeleri we GRM-iň ähli derejelerinde goldaw 
we gözegçilik funksiýalaryny üpjün edýär. 
 
Tablisa 2. Taslamanyň durmuşa geçirilýän tapgyrynda maglumatlary aýan etmegiň (ilata habar 
bermegiň) meýilnamasy.  
 

Taslamany

ň durmuşa 

geçirilýän 

derejesi 

Maglumatyň 

görnüşi 

Teklip 

edilýän 

usullar 

Möhletler/Ýeri Maksatlaýyn 

gyzyklanýan 

taraplar 

Gurşap 

alma, 

göterimde 

Jogapkär 

taraplar 

Milli Öňüni almak 

barada habar 

bermek, şahsy 

gigiýenanyň 

berjaý 

edilmegini 

wagyz etmek 

Maglumat 

materiallary, 

habarlary çap 

etmek, audio 

we wideo 

rolikler 

Her gün, milli 

radio we 

teleýaýlymlarda, 

internet 

portallarda 

bildirişler 

Ulular, 

ýetginjekler, 

çagalar 

Uly ilatyň 

90%-i 

Türkmenistan

yň SGDSM 

COVID-19 

ýokanjyny we 

AÝÝK-iň öňüni 

almak, 

anyklamak we 

bejermek 

boýunça çärelere 

degişli 

täzelenmeler we 

Bütindünýa 

Bankynyň 

taslamasy 

barada habar 

bermek   

Ýygnaklar, 

brifingler, 

maslahatlar 

Her hepdede ähli 

bejeriş 

edaralarynda 

Saglygy 

goraýyş 

işgärleri 

Saglygy 

goraýyş 

işgärleriniň 

100%-i 

Türkmenistan

yň SGDSM 

Şahsy gigiýena, 

näme etmeli, 

näme etmeli 

däldigi barada 

düşnükli habar 

bermek 

Çap edilen 

maglumat we 

bilim 

materiallary, 

bukletler, 

bannerler 

Hemişe, tutuş 

ýurtdaky bilim 

edaralary 

Ilat, 

mekdepleriň, 

orta hünärment 

okuw 

mekdepleriniň 

okuwçylary, 

ÝOM-niň 

talyplary 

Ähli okaýan 

ilatyň 100%-i 

Bilim 

ministrligi 

SGDSM, 

ÝUNISEF 

bilen bilelikde 

Telefon arkaly 

maslahatlar, 

COVID-19 

boýunça 

meseleleri 

çözmäge, 

şikaýatlara 

garamaga kömek 

bermek 

Türkmenistan

yň SGDSM-

niň we 

welaýatlaryň 

saglygy 

goraýyş 

müdirliklerini

ň gyssagly 

habar liniýasy 

Aşgabat Gyssagly habar 

liniýasyndan 

peýdalanyjylar 

Gyssagly 

habar liniýasy 

boýunça ýüz 

tutanlaryň 

100%-i 

Türkmenistan

yň SGDSM, 

BMGÖM 

(ýardam 

bermek, 

gözegçilik 

etmek, 

şikaýatlary we 

soraglary 

seljermek 

üçin) 

 COVID-19 

öňüni almak 

üçin çäreler we 

SMS ibermek Ýylda 2 

gezekden seýrek 

bolmadyk 

ilat Ykjam 

telefony 

bolan ilatyň 

Türkmenistan

yň SGDSM, 

ÝUNISEF 



 

 

  

hereketler 

barada habar 

bermek, 

sanitariýa we 

gigiena 

çärelerini berjaý 

etmek boýunça 

maslahatlar 

döwürde 100%-i 

 COVID-19, 

ýokanç kesel 

barada şübhe bar 

bolanda öňüni 

almak üçin 

çäreler we 

hereketler 

barada 

habarlylygy 

ýokarlandyrmak, 

şeýle hem 

COVID-19 

ýokanjynyň we 

AÝÝK-iň 

ýaýramagynyň 

öňüni almak 

üçin, näme 

etmelidigi we 

näme etmeli 

däldigi, BB-nyň 

taslamasy barada 

habar 

Maglumat-

bilim 

materiallary, 

SMM-kontent 

(audio, wideo, 

foto, grafika, 

tekst), meşhur 

blogerleriň 

durmuş 

torlaryndaky 

kanallarynda 

rolikler 

Internet 

saýtlarda, durmuş 

torlarynyň 

portallarynda 

habarlary çap 

etmek, aýda 1 

gezekden seýrek 

däl 

Internetden 

peýdalanyjylar, 

aýratyn hem 

ýaşlar 

Internet 

elýeter bolan 

adamlaryň 

70%-i 

Türkmenistan

yň SGDSM-

niň Maglumat 

merkezi, 

BMG-nyň 

agentlikleri 

(BSGG, 

ÝUNISEF, 

BMGÖM), 

meşhur 

blogerler 

 Ýalan 

maglumatlary 

we esassyz 

habarlary ýok 

etmek boýunça 

çäreler 

KHBS-de 

habarlary çap 

etmek, çap 

edilen 

material, 

treningler, 

duşuşyklar 

Welaýatlar, ýylda 

2 gezek  

Ilat we saglygy 

goraýyş 

işgärleri 

Ýerli ilatyň 

30% we 

saglygy 

goraýyş 

işgärleriniň 

100%-i 

SGDSM-niň 

bölümleri, 

ÝUNISEF 

 Çäreleriň ýerine 

ýetirilişine baha 

bermek 

Merkezi, 

welaýat, etrap, 

oba 

lukmançylyk 

edaralaryna 

gözegçilik 

saparlary, 

soňundan 

netijelere baha 

bermek arkaly 

Merkezi, 

welaýat, etrap, 

oba bejeriş-öňüni 

alyş edaralary, 

ýylda 2 gezek 

Esasy 

gyzyklanýan 

taraplar, 

SGDSM-niň 

edaralarynyň 

ýolbaşçylary 

we işgärleri 

Soňra 

kesgitlener 

SGDSM-niň 

bölümleri, 

BMGÖM 

 BGT (bilim, 

gatnaşyk, 

tejribe) 

öwrenmek 

Soraşma 

kagyzlary, 

anketalar 

Seçimleýin, 

ilatyň we saglygy 

goraýyş 

işgärleriniň 

ýurduň dürli 

sebitlerinden 

(Aşgabat, 

welaýatlar, 

etraplar) we dürli 

Ilatyň we 

saglygy 

goraýyş 

işgärleriniň 

merkezi, şäher, 

welaýat, etrap 

we oba 

edaralaryny we 

ýurduň 

Soňra 

kesgitlener 

SGDSM, 

ÝUNISEF 



 

 

  

derejelerden 

bolan wekilleri, 

2022-nji ýylyň 

ahyrynda 

etraplaryny 

gurşap alýan 

seçimleýin 

toparlary 

Welaýat 

derejesi 

COVID-

19/AÝÝK-iň 

öňüni almak, 

sanitanriýa we 

gigiýena 

boýunça habar 

bermek şahsy 

gigiýenanyň 

berjaý 

edilmegini 

wagyz etmek, 

näme etmeli, 

näme etmeli 

däldigini 

düşündirmek 

Sebitleriň 

KHBS-de 

habarlary çap 

etmek 

Sebitleriň 

KHBS-de 

habarlary we 

maglumatlary 

çap etmek, 

çärýekde 1 

gezekden seýrek 

bolmadyk 

döwürde 

Ilat, uly 

adamlar, 

ýetginjekler, 

çagalar 

Her sebitiň 

ilatynyň 70%-

i 

Türkmenistan

yň SGDSM-

niň ýerli 

bölümler, 

welaýatilaryň 

we etraplaryň 

häkimlikleri, 

jemgyýetçilik 

birleşikleri, 

ÝUNISEF 

Şahsy gigiýena 

barada düşnükli 

habar bermek, 

näme etmeli, 

näme etmeli däl 

Jemgyýetçilik 

ýerlerinde we 

adamlaryň köp 

üýşýän 

ýerlerinde 

bannerler we 

stendler 

Jemgyýetçilik 

ýerlerinde 

maglumat 

bannerlerini, 

stendleri we 

maglumat 

tagtalaryny 

oturtmak, ýylda 

iki gezekden 

seýrek däl 

Ilat, uly 

adamlar, 

ýetginjekler, 

çagalar 

Jemgyýetçilik 

ýerlerine we 

adamlaryň 

köp üýşýän 

ýerlerine 

barýan ilatyň 

90%-i 

Türkmenistan

yň SGDSM-

niň ýerli 

bölümleri, 

BMGÖM, 

BSGG, 

ÝUNISEF 

Telefon boýunça 

maslahatlar, 

meseleleri 

çözmäge, 

taslama boýunça 

şikaýatlara 

garamaga kömek 

bermek 

Welaýatlaryň 

saglygy 

goraýyş 

müdirlikleriň, 

administrasiýa

laryň, 

taslamany 

durmuşa 

geçirmäge 

çekilen 

jemgyýetçilik 

guramalaryny

ň gyssagly 

habar 

liniýalary 

 

Administrasiýala

ryň welaýat 

bölümleri we 

olaryň 

bölümçeleri, 

SGDSM-niň 

ýerli bölümleri 

Welaýatlaryň 

ilaty 

Gyssagly 

habar liniýasy 

boýunça ýüz 

tutanlaryň 

100 %-i 

Welaýatlaryň 

administrasiýa

lary we olaryň 

bölümleri, 

SGDSM-niň 

bölümleri 

Maksatlaýyn 

esasy üns 

berilýän 

toparlarda 

maglumat beriş 

çäreleri 

Aralykdan we 

göni 

duşuşyklar, 

çykyşlar, ara 

alyp 

maslahatlaşma

lar, 

webinarlar, 

forumlar, 

çekişmeler, 

treningler, 

tegelek stollar, 

Aralykdan we 

göni duşuşyklar, 

ýylda iki gezek 

Welaýatlaryň 

we etraplaryň 

ilaty 

Bilim we 

saglygy 

goraýyş 

edaralarynyň 

wekilleriniň 

umumy 

sanynyň 

50%-i 

Türkmenistan

yň SGDSM-

niň, Bilim 

ministrliginiň 

ýerli 

bölümleri, 

welaýatlaryň 

we etraplaryň 

häkimlikleri, 

ÝUNISEF 



 

 

  

beýleki onlaýn 

çäreler  

Saglygy goraýyş 

işgärlerine we 

beýlek 

hünärmenlere 

şahsyýetara 

gatnaşyk etmegi, 

delillendirilen 

interwýu almagy 

öwretmek  

Treningler Aralykdan we 

göni treningler, 

her iki aýda 1 

gezek 

Saglygy 

goraýyş 

işgärleri 

Ýerli saglygy 

goraýyş 

işgärleriniň 

10%-i 

 SGDSM-niň 

ýerli 

bölümler, 

ÝUNISEF 

Ýalan 

maglumatlary 

we esassyz 

habarlary ýok 

etmek boýunça 

çäreler 

Sebitleriň 

KHS-de 

habarlary çap 

etmek, çap 

edilen 

materiallar, 

treningler, 

duşuşyklar, 

düşündirişler 

Welaýatlar, ýylda 

2 gezek 

Ilat we saglygy 

goraýyş 

işgärleri 

Ýerli ilatyň 

70%-i we 

saglygy 

goraýyş 

işgärleriniň 

100%-i 

Türkmenistan

yň SGDSM-

niň ýerli 

bölümleri, 

ÝUNISEF 

Jemgyýetçilik 

guramalarynyň 

we birleşikleriň 

serişdelerini 

peýdalanmak 

bilen maglumat 

beriş çäreleri 

Duşuşyklar, 

çykyşlar, ara 

alyp 

maslahatlaşma

lar, forumlar 

Aralykdan we 

göni geçirilýän 

çäreler, ýylda 2 

gezekden seýrek 

bolmadyk 

döwürde 

Welaýatlaryň 

we etraplaryň 

ilaty 

Umumy 

ilatyň 20%-i 

Meýletinçiler, 

Jemgyýetçilik 

guramalary 

Etrap 

derejesi 

COVID-

19/AÝÝK-iň 

öňüni almak, 

sanitariýa we 

gigiýena 

boýunça habar 

bermek 

Jemgyýetçilik 

ýerlerinde we 

adamlaryň köp 

üýşýän 

ýerlerinde 

bannerler we 

stendler  

Jemgyýetçilik 

ýerlerinde 

maglumat 

bannerlerini, 

stendleri we 

maglumat 

tagtalaryny 

oturtmak, 

çärýekde 1  

gezekden seýrek 

bolmadyk 

döwürde  

Ilat, uly 

adamlar, 

ýetginjekler, 

çagalar 

Her etrabyň 

ilatynyň 70%-

i 

Türkmenistan

yň SGDSM-

niň 

etraplardaky 

bölümleri we 

edaralary, 

etraplaryň 

häkimlikleri, 

jemgyýetçilik 

birleşikleri, 

ÝUNISEF 

Şahsy 

gigiýenanyň 

berjaý 

edilmelidigini, 

näme etmeli, 

näme etmeli 

däldigini 

düşnükli 

görnüşde wagyz 

etmek  

Çap edilen 

habarlar, 

broşýuralar, 

ýatlamalar 

Umumy ýerlerde, 

ýylda 2 gezek 

Halk, ulular, 

ýetginjekler, 

çagalar 

Umumy 

ýerlere 

barýan ilatyň 

90% 

Etraplaryň 

administrasiýa

sy, etraplaryň 

saglygy 

goraýyş 

edaralarynyň 

ýolbaşçylary, 

jemgyýetçilik 

guramalary 

Telefon boýunça 

maslahatlar, 

meseleleri 

çözmäge, 

taslama boýunça 

şikaýatlara 

Etraplaryň 

saglygy 

goraýyş 

bölümleriniň, 

administrasiýa

laryň gyssagly 

Etraplaryň 

administrasiýasy,  

SGDSM-niň 

ýerli bölümleri  

Etraplaryň ilaty Gyssagly 

liniýa 

boýunça ýüz 

tutanlaryň 

100%-i 

Etraplaryň 

administrasiýa

sy,  SGDSM-

niň ýerli 

bölümleri 



 

 

  

garamaga kömek 

bermek  

habar 

liniýalary  

Maksatlaýyn 

esasy üns 

berilýän 

toparlarda 

maglumat beriş 

çäreleri  

Duşuşyklar, 

çykyşlar, ara 

alyp 

maslahatlaşma

lar,  

çekişmeler, 

treningler, 

tegelek stollar  

Duşuşyklar, 

ýylda iki gezek 

Etraplaryň ilaty Bilim we 

saglygy 

goraýyş 

edaralarynyň 

wekilleriniň 

umumy 

sanynyň 

50%-i  

Türkmenistan

yň SGDSM-

niň, Bilim 

ministrliginiň 

ýerli 

bölümleri, 

etrap 

häkimlikleri, 

ÝUNISEF 

Saglygy goraýyş 

işgärlerine we 

beýlek 

hünärmenlere 

şahsyýetara 

gatnaşyk etmegi, 

delillendirilen 

interwýu almagy 

öwretmek  

Treningler Etraplar, her iki 

aýda 1 gezek 

Saglygy 

goraýsyş 

işgärleri 

Ýerli saglygy 

goraýyş 

işgärleriniň 

20%-i 

TSGDSM-niň 

ýerli 

bölümleri, 

ÝUNISEF  

Ýalan 

maglumatlary 

we esassyz 

habarlary ýok 

etmek boýunça 

çäreler  

Çap edilen 

materiallar, 

treningler, 

duşuşyklar 

Welaýatlar, ýylda 

2 gezek 

Ilat we saglygy 

goraýsyş 

işgärleri 

Ýerli ilatyň 

70%-i we 

saglygy 

goraýyş 

işgärleriniň 

100%-i  

TSGDSM-niň 

ýerli 

bölümleri, 

ÝUNISEF 

Jemgyýetçilik 

guramalarynyň 

we birleşikleriň 

serişdelerini 

peýdalanmak 

bilen maglumat 

beriş çäreleri  

 

Duşuşyklar, 

çykyşlar, ara 

alyp 

maslahatlaşma

lar, 

webinarlar, 

forumlar 

Aralykdan we 

göni geçirilýän 

çäreler, ýylda 2 

gezekden seýrek 

däl 

Welaýatlaryň 

we etraplaryň 

ilaty 

Umumy 

ilatyň 20%-i  

Meýletinçiler, 

Jemgyýetçilik 

guramalary 

Bileleşigiň 

derejesi 

COVID-

19/AÝÝK-iň 

öňüni almak, 

boýunça habar 

bermek  

Duşuşyklar, 

ýygnaklar, 

raýatlary 

kabul etmek 

Oba mekdepleri, 

saglyk öýleri, 

ýylda 2 gezekden 

seýrek däl 

Oba 

mekdepleriniň 

okuwçylary, 

oba saglyk 

öýlerine 

gelýänler 

Mekdeplere 

we saglyk 

öýlerine 

gelýänleriň 

90%-i 

Obalaryň ýerli 

öz-özüňi 

dolandyryş 

edaralary, 

mekdepleriň 

we saglyk 

öýleriniň 

ýolbaşçylary 

Şahsy gigiýena, 

näme etmeli, 

näme etmeli 

däldigi barada 

düşnükli habar 

bermek 

Çap edilen 

maglumatlar 

Maşgalalar, 

ýylda 2 gezekden 

seýrek däl  

Ynjyk toparlar, 

öý hojalyklary, 

işi ugruna däl 

maşgalarar, 

maýyp agzasy 

bolan 

maşgalalar 

Ilatyň ynjyk 

toparynyň 

50% 

Ýerli saglygy 

goraýyş 

edaralarynyň 

ýolbaşçylary, 

durmuş 

işgärleri 

Ýalan 

maglumatlary 

we esassyz 

habarlary ýok 

etmek boýunça 

Düşündiriş işi, 

ýygnaklar 

Obalar we 

bileleşikler, 

ýylda 2 gezek 

Obalaryň we 

bileleşikleriň 

ilaty, ýylda 2 

gezekden 

seýrek däl 

Ilatyň 80%-i Ýerli saglygy 

goraýyş 

edaralarynyň 

ýolbaşçylary 

we 



 

 

  

çäreler lukmanlary 

 
4.5. Taslama boyunça geňeş we maslahat geçirmegiň meýilnamasy 

 

33. Taslamany durmuşa geçirmegiň barşynda, ahyrky benefisiarlaryň, aýratyn hem ilatyň 
ynjyk toparlarynyň zerurlyklaryny hasaba almak bilen, gyzyklanýan taraplaryň esasy toparlary 
bilen geňeşmeleri geçirmek üçin şu usullardan peýdalanylýar. Teklip edilýän usullar maksatlaýyn 
auditoriýa baglylykda üýtgeýär.  Taslama barada maslahat we geňeş meýilnamasy Milli, Welaýat, 
Etrap we jemgyýet toplumy derejisnde geçirilýär. BMGÖM müşderi / MOHMI bilen 
hyzmatdaşlykda Taslamanyň maglumatlaryny açmak, Taslama geňeşmeleri we ŞBSM -iň ähli 
derejelerinde goldaw we gözegçilik funksiýalaryny üpjün edýär. 
 
Tablisa 3. Durmuşa geçirilýän tapgyrynda gyzyklanýan taraplar bilen geňeşmeleri geçirmegiň 
usullary  
 

Geňeşm
e 
geçirilýä
n dereje 

Geňeşmeleriň temasy Usuly Möhletleri Maksatlaýyn 
gyzyklanýan taraplar 

Jogapkär 
taraplar 

Milli Hyzmatdaşlary BB-nyň 
taslamasynyň işe girizilişi 
bilen tanyşdyrmak 

Uzak aralykdan 
duşuşyk 

2020-nji ýylyň 
20-nji 
oktýabrynda 
geçirildi 

Taslamany durmuşa 
geçirmek bilen 
meşgullanýan 
guramalar, TSGDSM, 
Türkmenistanyň 
Maliýe we 
ykdysadyýet 
ministrligi, Bütindünýä 
banky, BMGÖM, 
BSGG, ÝUNISEF 

Türkmenistan
yň SGDSM, 
BMGÖM 

Milli Taslamany durmuşa 
geçirmegiň barşy barada 
habar bermek üçin 
taslama geňeşi 

Aralykdan ýa-da 
göni duşuşyklar 

Ýylda 2 gezek 
ýa-da zerur 
bolşuna görä 

Taslamany durmuşa 
geçirmek bilen 
meşgullanýan 
guramalar, 
Türkmenistanyň 
Maliýe we 
ykdysadyýet 
ministrligi, Bütindünýä 
banky, BMGÖM, 
BSGG, ÝUNISEF, 
jemgyýetçilik 
guramalary we beýleki 
gyzyklanýan taraplar 

Türkmenistan
yň SGDSM, 
BMGÖM 

Milli Taslamadaky täzelikler 
bilen tanyşdyrmak 

BMGÖM-nyň 
durmuş 
torlaryndaky 
postlary 

Täzelikleriň 
peýda bolşuna 
görä 

Ähli ilat we 
gyzyklanýan taraplar 
üçin 

BMGÖM 

Milli Durmuş-ekologiýa Garyşyk Ýylda 2 Taslamany durmuşa Türkmenistan



 

 

  

standartlary, durmuş 
ekologiýa 
töwekgelçiliklerini we 
täsir etmeleri 
dolandyrmak boýunça 
çäreler, Ýokanç kesellere 
gözegçilik etmegiň we 
lukmançylyk 
galyndylaryny 
dolandyrmagyň 
meýilnamasy, saglyk we 
howpsuzlyk çäreleri we 
olara täsir edýän 
ýagdaýlar 

görnüşde 
trening, ara alyp 
maslahatlaşmala
r, seminar 

gezekden az däl geçirmäge gatnaşýan 
esasy taraplar 

yň SGDSM, 
BMGÖM 

Milli Habar bermek, 
düşündirmek we 
ikitaraplaýyn aragatnaşyk 
saklamak 

Türkmenistanyň 
SGDSM-niň 
gyssagly telefon 
liniýasy 

Zerur bolşuna 
görä 

Gyssagly liniýalardan 
peýdalanyjylar 

Türkmenistan
yň SGDSM 

Milli Türkmenistanyň SGDSM-
niň web saýty arkaly 
habar bermek, 
düşündirmek we 
ikitaraplaýyn aragatnaşyk 
saklamak: 
http://www.saglykhm.gov
.tm/app/contactus  

Internet  arkaly 
aralykdan 
aragatnaşyk 
saklamak 

Hemişe Taslamany durmuşa 
geçirmek bilen 
meşgullanýan 
gyzyklanýan taraplar, 
saglygy goraýyş 
işgärleri, ilat 

Türkmenistan
yň SGDSM, 
BMGÖM 

Milli Lukmançylyk 
institutlarynda COVID-19 
degişli lukmançylyk okuw 
maksatnamalaryny, şol 
sanda gollanmalary, 
ýörelgeleri we SOP işläp 
taýýarlamak ýa-da 
täzelemek 

Tegelek stollar Ýylda 1 gezek Esasy gyzyklanýan 
taraplar 

Türkmenistan
yň SGDSM, 
BSGG 

Milli Taslama boýunça gelip 
gowşan şikaýatlary we ýüz 
tutmalary bellige almak, 
işlemek, çözmek, 
düşündirişler, 
geňeşmeler, çözgütlere 
gözegçilik etmek 

Şikaýatlara 
seretmegiň 
mehanizmi 

Hemişe, zerur 
bolşuna görä 

Ilat, jemgyýetçilik 
guramalary, 
gyzyklanýan taraplar 

Türkmenistan
yň SGDSM, 
BMGÖM  

Milli COVID-19 öňüni almak we 
bejermek boýunça 
teswirnamalar we 
maslahatlar, ýokanç 
kesellere gözegçilik etmek 
boýunça çäreler 

Çap etmek 
(bukletler, 
broşýuralar we 
ş.m.) aralykdan 
we göni 
treningler, 
seminarlar, ara 
alyp 
maslahatlaşmala
r 

Ýylda 2 
gezekden seýrek 
däl we zerur 
bolşuna görä  

Saglygy goraýyş 
edaralarynyň 
ýolbaşçylary, lkmanlar, 
şepagat uýalary, 
sanitarlar 

Türkmenistan
yň SGDSM-
niň 
bölümleri, 
BSGG, 
BMGÖM 

Milli Çäreleriň ýerine Ýurduň saglygy Taslamanyň Esasy gyzyklanýan Türkmenistan

http://www.saglykhm.gov.tm/app/contactus
http://www.saglykhm.gov.tm/app/contactus


 

 

  

ýetirilişine we taslama 
boýunça netijeleriň 
gazanylyşyna baha 
bermek 

goraýyş 
edaralaryna 
(merkezi, 
welaýat, etrap 
oba 
edaralaryna) 
gözegçilik 
saparlary  

ortasynda we 
ahyrynda 

taraplar yň SGDSM-
niň 
bölümleri, 
BMGÖM 

Milli BTA (bilim, tejribe, amal) 
barlaglary 

Dürli şäherleriň, 
welaýatlaryň, 
etraplaryň, 
obalaryň we 
bileleşikleriň 
ilatyndan we 
saglygy goraýyş 
işgärlerinden 
soraşma 
geçirmek 

Taslamanyň 
soňunda 

Taslamany durmuşa 
geçirmek bilen 
meşgullanýan 
gyzyklanýan taraplar 

Türkmenistan
yň SGDSM, 
BMGÖM 

Welaýat Taslamanyň maksatlary 
we çäreleri barada habar 
bermek 

Gyzyklanýan 
taraplar bilen 
aralykdan we 
göni duşuşyklar 

Ýylda 2 
gezekden seýrek 
däl we zerur 
bolşuna görä  

Welaýatlarda 
gyzyklanýan taraplar 

Türkmenistan
yň SGDSM-
niň 
welaýatlarda
ky bölümleri  

Welaýat Durmuş-ekologiýa 
standartlary, durmuş 
ekologiýa 
töwekgelçiliklerini we 
täsir etmeleri 
dolandyrmak boýunça 
çäreler, Ýokanç kesele 
gözegçilik etmegiň we 
lukmançylyk 
galyndylaryny 
dolandyrmagyň 
meýilnamasy, 
welaýatlarda saglyk we 
howpsuzlyk çäreleri we 
olara täsir edýän 
ýagdaýlar  

Aralykdan we 
göni duşuşyklar, 
hasabatlar, 
ýygnaklar, kabul 
edişlikler, ara 
alyp 
maslahatlaşmala
r 

Ýylda 2 
gezekden seýrek 
däl we zerur 
bolşuna görä 

Welaýatlarda 
gyzyklanýan taraplar, 
welaýatlardaky 
saglygy goraýyş 
edaralary we saglygy 
goraýyş işgärleri 

Türkmenistan
yň SGDSM-
niň 
welaýatlarda
ky bölümleri, 
BMGÖM 

Welaýat Habar bermek, 
düşündirmek we 
ikitaraplaýyn aragatnaşyk 
saklamak 

Türkmenistanyň 
SGDSM-niň 
welaýatlardaky 
bölümleriniň 
gyssagly telefon 
liniýasy  

Hemişe we zerur 
bolşuna görä 

Gyssagly liniýadan 
peýdalanyjylar 

Türkmenistan
yň SGDSM-
niň 
welaýatlarda
ky bölümleri 

Welaýat COVID-19 öňüni almak we 
bejermek boýunça 
teswirnamalar we 
maslahatlar, ýokanç 
kesellere gözegçilik etmek 
boýunça çäreler  
 

Aralykdan we 
göni duşuşyklar, 
treningler, ara 
alyp 
maslahatlaşmala
r. Çap edilen 
maglumat 
materiallaryny 

Ýylda 2 
gezekden seýrek 
däl we zerur 
bolşuna görä 

Welaýatlardaky 
saglygy goraýyş 
edaralarynyň 
ýolbaşçylary we 
lukmanlary  

Türkmenistan
yň SGDSM-
niň 
welaýatlarda
ky bölümleri  



 

 

  

paýlamak  

Etrap Taslamanyň maksatlary 
we çäreleri barada habar 
bermek  
 

Duşuşyklar, 
ýygnaklar, kabul 
edişlikler, ara 
alyp 
maslahatlaşmala
r 

Ýylda 2 
gezekden seýrek 
däl we zerur 
bolşuna görä 

Etraplardaky 
gyzyklanýan taraplar 

Türkmenistan
yň SGDSM-
niň 
etraplardaky 
bölümleri we 
edaralary 

Etrap Durmuş-ekologiýa 
standartlary, durmuş 
ekologiýa 
töwekgelçiliklerini we 
täsir etmeleri 
dolandyrmak boýunça 
çäreler, Ýokanç kesele 
gözegçilik etmegiň we 
lukmançylyk 
galyndylaryny 
dolandyrmagyň 
meýilnamasy, etraplarda 
saglyk we howpsuzlyk 
çäreleri we olara täsir 
edýän ýagdaýlar  

Aralykdan we 
göni duşuşyklar, 
hasabatlar, 
ýygnaklar, kabul 
edişlikler, ara 
alyp 
maslahatlaşmala
r 

Ýylda 2 
gezekden seýrek 
däl we zerur 
bolşuna görä 

Etraplardaky 
gyzyklanýan taraplar, 
etraplardaky saglygy 
goraýyş edaralary 
saglygy goraýyş 
işgärleri 

Türkmenistan
yň SGDSM-
niň 
etraplardaky 
bölümleri we 
edaralary 

Etrap Habar bermek, 
düşündirmek we 
ikitaraplaýyn aragatnaşyk 
saklamak 

Türkmenistanyň 
SGDSM-niň 
etraplardaky 
bölümleriniň we 
etraplaryň 
adminitstrasiýal
arynyň gyssagly 
telefon liniýasy 

Hemişe we zerur 
bolşuna görä 

Gyssagly liniýadan 
peýdalanyjylar 

Türkmenistan
yň SGDSM-
niň 
etraplardaky 
bölümleri we 
edaralary 

Etrap COVID-19 öňüni almak we 
bejermek boýunça 
teswirnamalar we 
maslahatlar, ýokanç 
kesellere gözegçilik etmek 
boýunça çäreler  
 

Aralykdan we 
göni duşuşyklar, 
treningler, ara 
alyp 
maslahatlaşmala
r, çap edilen 
maglumat 
materiallaryny 
paýlamak 

Ýylda 2 
gezekden seýrek 
däl we zerur 
bolşuna görä 

Etraplardaky saglygy 
goraýyş edaralarynyň 
ýolbaşçylary we 
lukmanlary 

Türkmenistan
yň SGDSM-
niň 
etraplardaky 
bölümleri we 
edaralary 

Bileleşig
iň 
derejesi 

COVID-19 öňüni almak we 
bejermek boýunça 
maslahatlar, näme etmeli, 
näme etmeli däl 

Duşuşyklar, 
düşündirmeler 

Ýylda 2 
gezekden seýrek 
däl we zerur 
bolşuna görä 

Ilatyň ynjyk toparlary Maşgala 
lukmanlary, 
feldşerler, 
şepagat 
uýalary, 
sanitarlar  

Bileleşig
iň 
derejesi 

Şahsy gigiýenany berjaý 
etmek 

Duşuşyklar, 
düşündirmeler 

Ýylda 2 
gezekden seýrek 
däl we zerur 
bolşuna görä 

Ilatyň ynjyk toparlary Maşgala 
lukmanlary, 
feldşerler, 
şepagat 
uýalary, 
sanitarlar 

Bileleşig Öý hojalyklarynyň Duşuşyklar, Ýylda 2 Ilatyň ynjyk toparlary Maşgala 



 

 

  

iň 
derejesi 

derejesinde ýokanç 
keselleriň ýaýraýşyna 
gözegçilik etmek boýunça 
çäreler 

düşündirmeler gezekden seýrek 
däl we zerur 
bolşuna görä 

lukmanlary, 
feldşerler, 
şepagat 
uýalary, 
sanitarlar 

 
 
34. Taslamany durmuşa geçirmegiň barşynda gyzyklanýan taraplar, taslamany işläp 
taýýarlaýjylar hökmünde, maglumatlary, şol sanda taslamanyň durmuş-ekologiýa görkezijileri we 
Gyzyklanýan taraplaryň özara hereket etmeginiň meýilnamasynyň we şikaýatlary bermegiň 
mehanizminiň durmuşa geçirilişi barada hasabatlary alarýarlar. Munuň ilat üçin möhüm ähmiýeti 
bolar, ýöne bu COVID-19 ýokanjy degendigi çaklanylýan we (ýa-da) ýüze çykarylan adamlar üçin, 
şeýle hem olaryň garyndaşlary üçin ähmiýetli bar.  
 

5. SERIŞDELER WE GTÖHM-nyň ÇÄRELERINIŇ DURMUŞA GEÇIRILMEGI ÜÇIN JOGAPKÄR TARAPLAR  

 

5.1. Serişdeler 
 

35. Ýurt derejesinde işleriň utgaşdyrylmagy, meýilleşdirilmegi we gözegçilik edilmegi üçin 
jogapkärçilik Epidemiýa garşy göreşmek boýunça milli adatdan daşary toparyň (EGGAT) üstüne 
ýüklenýär. EGGAT Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky utgaşdyryjy wezipesini ýerine ýetirýär. 
EGGAT-yň düzümine ilatyň saglygyny goramak ulgamynda adatdan daşary ýagdaýa baş 
galdyrmagy üpjün edýän 22 ministrligiň we müdirlikleriň wekilleri girýär. EGGAT-yň duşuşyklary 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň saglygy goraýyş ulgamyna gözegçilik edýän 
orunbasarynyň ýolbaşçylygynda geçirilýär. EGGAT tarapyndan kabul edilýän çözgütler 
ministrlikler we pudak edaralary üçin gözükdirijilere goşulýar.  
 
36. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi (Türkmenistanyň 
SGDSM) taslamany durmuşa geçirmek boýunça bellenen pudak edarasy bolup durýar we ol ilatyň 
saglygy, saglygy goraýyş ulgamyna gözegçilik we ýurtda lukmançylyk hyzmatynyň hili üçin resmi 
taýdan jogap berýär.  
 
37. Taslamany tehniki taýdan durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň Hökümetiniň we 
Türkmenistanyň SGDSM-niň mümkinçilikleri we bar bolan edaralary peýdalanylýar. SGDSM 
Taslamanyň milli utgaşdyryjysyny belledi, ol taslamany taýýarlamagyň we durmuşa geçirmegiň 
barşynda gözegçiligi amala aşyrar we BMG-nyň Ösüş maksatnamasy bilen gatnaşyk saklaýan şahs 
bolup çykyş edýär. 1-nji we 2-nji Bölekleriň çäklerinde çäreleri tehniki taýdan durmuşa geçirmegiň 
mehanizmleri Türkmenistanyň SGDSM-niň esasy birliklerini, şol sanda sanitar-epidemiologik 
howpsuzlygy we gözegçiligi üpjün etmek boýunça birligi, Lukmançylyk maglumatlary merkezini 
we Näsaglara ideg etmek boýunça birligi öz içine alýar.  

 

Türkmenistanyň SGDSM tarapyndan amala aşyrylýan çäreler, degişli ýagdaýlarda, beýleki  
ugurdaş ministrlikler, BMGÖM we epidemiýa garşy göreşiň gönüden-göni birinji hatarlarynda 
işleýän esasy durmuşa geçiriji agentlikler bilen ylalaşylýar. BMG-niň Türkmenistana „saglygy 
goraýyş ulgamynyň pandemiýa taýýarlygyny we pandemiýanyň durmuş-ekologiýa täsirine baş 



 

 

  

galdyrmagy ýokarlandyrmaga“ berýän goldawynyň çäklerinde Türkmenistanyň SGDSM tehniki 
kömek bermek barada BMG-nyň sebitlerdäki bölümlerine ýüz tutar, bu BMG-nyň BSGG-nyň 
ýolbaşçylygynda BSGG-nyň taýýarlygy we baş galdyrmagy üpjün etmek boýunça Strategik 
meýilnamasyna laýyklykda amala aşyrylýar.  
 
1.2 belgili kiçi bölegiň çäklerinde çäreler durmuşa geçirilende ÝUNISEF goldaw berer, 2.2 kiçi kiçi 
bölek durmuşa geçirilende bolsa BSGG tarapyndan goldaw berler. Gender meseleleri bilen 
baglanyşykly çärelere goldaw bermegi ÝUNFPA özüniň ilatyň has ynjyk toparlaryny goramak 
boýunça maksatnamasyna laýyklykda amala aşyrar.  

 
5.2. Dolandyrmak boýunça wezipeler we jogapkär taraplar 

 
38. Fidusiar dolandyrmak (FD) wezipelerini we taslamanyň durmuş-ekologiýa standartlarynyň 
berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmak üçin BMGÖM-nyň we SGDSM-niň hyzmatlaryny 
maliýeleşdirmek göz öňünde tutulýar. Karz alyjy bilen BMGÖM-nyň arasynda baglaşylan, 
maliýeleşdirmek hakynda ylalaşyga laýyklykda, BMGÖM we TÝÝB (Taslamany ýerine ýetiriji 
bölüm) ähli fidusiar jähtleriň amala aşyrylyşy we taslama durmuşa geçirilende durmuş-ekologiýa 
standartlarynyň berjaý edilişi üçin jogap berýär. BMGÖM Türkmenistanyň SGDSM we Maliýe we 
ykdysadyýet ministrligi (MYM) bilen ýakyn hyzmatdaşlykda işlär. COVID-19 ýokanjyna baş 
galdyrmak boýunça çäreleriň geriminiň örän giňdigini we çäreleriň gaýra goýulmasyz ýagdaýyny 
hasaba almak bilen, BMGÖM satyn almalar, maliýäni dolandyrmak, durmuş-ekologiýa 
standartlary, saglygy goraýyş we umumy dolandyryş, taslama boýunça işe gözegçilik etmek we 
baha bermek boýunça zerur bolan hünärmenleri belledi. Maliýäni dolandyrmak we satyn almalar 
bilen bagly wezipeleri ýerine ýetirmek üçin BMGÖM hasaba alyş işleri ýöredilende, hasabatlylyk 
düzülende we tabşyrylanda, býujetiň meýilleşdirilýän we düzülýän wagtynda hem-de serişdeleriň 
akymy dolandyrylanda, şeýle hem içerki gözegçilik serişdeleri peýdalanylanda, satyn almalar 
meýilleşdirilende we durmuşa geçirilende BMGÖM milli kanunçylygyň talaplaryna, şeýle hem 
Bütindünýä bankynyň durmuş-ekodogiýa ýörelgelerine (DEÝ) laýyklykda, işleri gurnamak we  
meselelerini dolandyrmak boýunça çäreleriň durmuşa geçirilmegi üçin jogapkärçiligi öz üstüne 
alýar. Şu maksat üçin BMGÖM tarapyndan aýratyn ýörite bellenen işgärler – daşky gurşawy 
goramak we durmuş ösüşi boýunça bir hünärmen işe kabul edildi. Türkmenistanyň Hökümetiniň 
we BMGÖM-nyň Durmuş-ekodogiýa ýörelgelerini (DEÝ), GTÖHM, DETTDUÇ bilen birinji gezek 
ulanýandyklaryny nazara alnyp Bütindünýä bankynyň iş topary tarapyndan ýardam soralyp bilner. 
 
39. Bellenen durmuşa geçiriji pudak edarasy hökmünde Türkmenistanyň SGDSM Taslamanyň 
milli utgaşdyryjysyny belledi, ol gözegçiligi amala aşyrar, BMG-nyň Ösüş maksatnamasy bilen 
gatnaşyk saklaýan şahs hökmünde çykyş edýär we taslamanyň durmuşa geçirilýän döwrüniň 
dowamynda ähli tehniki meseleler boýunça beýleki esasy müdirlikler we birlikler bilen 
aragatnaşyk saklaýar.  

 

40. Türkmenistanyň SGDSM we onuň bilen bagly guramalar (BMGÖM/TOB işgärleriniň goldaw 
bermeginde Lukmançylyk maglumatlary merkezi) gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmek 
boýunça işiň amala aşyrylyşy üçin jogap berýärler, şunda ol ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary 
ýaly guramalar, saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri bilen ýakyn hyzmatdaşlykda iş alyp barýar. 
Gyzyklanýan taraplar bilen özara hereket etmek boýunça iş resminamalaýyn esasda, durmuşa 



 

 

  

geçirmegiň barşy barada çärýekleýin hasabatlar görnüşinde resmileşdiriler, bu hasabatlar 
Bütindünýä bankyna berler.  
 
41. Taslamanyň häsiýeti bilen bagly milli, sebitleýin we ýerli gyzyklanýan taraplaryň arasynda 
hyzmatdaşlygyň we gatnaşyklary utgaşdyrmagyň mehanizmleri zerurdyr.  
 

6. ŞIKAÝATLARY BERMEGIŇ WE OLARA SERETMEGIŇ MEHANIZMI (ŞBSM) 

 

42. Şikaýatlary bermegiň we olara seretmegiň mehanizminiň (ŞBSM) esasy wezipesi 
Taslamanyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly meseleler boýunça şikaýatlaryň we nägilelikleriň 
netijesi degişli taraplaryň ählisini kanagatdyrar ýaly görnüşde öz wagtynda, peýdaly hem-de 
netijeli seredilmegine ýardam etmekden ybaratdyr. Hususan-da, ol adalatly, peýdaly we durnukly 
netijeleri gazanmak üçin açyk hem-de ygtybarly prosesi göz öňünde tutýar. Şeýle hem ol ynamyň 
we hyzmatdaşlygyň emele gelmegine ýardam edýär, olar bolsa bileleşikler bilen geňeşmeleriň 
düzediş giriziji hereketleriň amala aşyrylmagyna ýardam edýän has giň prosesiniň aýrylmaz 
bölekleri bolup durýar.  
 
Hususan-da, ŞBSM: 
 

 zyýan çeken adamlara şikaýat etmek ýa-da taslamanyň çäklerinde çäreleri durmuşa 
geçirmegiň barşynda ýüze çykyp biljek islendik jedeli çözmek mümkinçiligini berýär; 

 şikaýat eden tarapy kanagatlandyrmak üçin degişli we özara kabul ederlikli düzediş giriziji 
çäreleriň kesgitlenmegini we durmuşa geçirilmegini üpjün edýär;  

 kazyýete ýüz tutmak zerurlygyndan gaça durmaga mümkinçilik berýär.  
 

 
6.1. ŞBSM-niň beýany 

 
Taslama boýunça şikaýatlara seretmegiň mehanizmi Türkmenistanyň kanunçylygynyň şikaýat 
etmek meselelerini düzgünleşdirýän bar bolan kadalaryna we düzgünlerine, hususan-da şu 
resminamalara gollanar:  
   
Türkmenistanyň Konstitusiýasy (14.09.2016) 
60-njy madda.  
Her kime at-abraýynyň we mertebesiniň, şeýle hem Konstitusiýada hem-de kanunlarda göz öňünde 
tutulan hukuklarynyň we azatlyklarynyň kazyýet goragy kepillendirilýär. 
Her bir adamyň döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň 
we wezipeli adamlaryň çözgütlerine we hereketlerine kazyýete şikaýat etmäge hukugy bardyr. 
 
«Administratiw önümçilik hakynda» Türkmenistanyň Kanuny (14.09.2016) 
8-nji madda. Administratiw edara ýüz tutmaga bolan hukuk 
 1. Her bir şahsyň özüniň hukuklary we kanuny bähbitleri bilen gönüden-göni bagly bolan meseleler 
boýunça administratiw edara ýüz tutmaga, haýyşnama bildirmäge ýa-da administratiw edaradan 
maglumat almaga hukugy bardyr. 
2. Administratiw edara bu ýüz tutmalar boýunça degişli çözgütleri kabul etmäge ýa-da maglumaty 
bermäge borçludyr. 



 

 

  

 
«Graždanlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan döwlet organlarynyň¸ jemgyýetçilik 
birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň we wezipeli adamlaryň hereketlerini suda şikaýat 
etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanuny (06.02.1998) 
 1 madda. Graždanlaryň şikaýat bilen suda ýüz tutmaga bolan hukugy 
 Döwlet organlarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi bolandyryş organlarynyň ýa-da wezipeli 
adamlaryň hereketleri ýa-da kararlary bilen konstitusion hukuklary we azatlyklary bozulan ýa-da 
çäklendirilen her bir graždanin suda şikaýat bilen ýüz tutmaga haklydyr. 
Daşary ýurtly graždanlar ýa-da graždanlygy bolmadyk adamlar, eger Türkmenistanyň kanunçylygy ýa-da 
halkara şertnamalary arkaly başgaça kesgitlenmese, şu Kanun tarapyndan bellenilen tertipde suda şikaýat 
bilen ýüz tutmak hukugyndan peýdalanýarlar. 
 
«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny (08.11.2014) 
6-njy madda. Raýatlaryň kazyýet tertibinde goranmaga bolan hukugy 
 1. Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we wezipeli adamlaryň 
bikanun hereketleri zerarly özleriniň namysyna we mertebesine, janyna we saglygyna, adamyň we raýatyň 
Türkmenistanyň Konstitusiýasynda göz öňünde tutulan şahsy we syýasy hukuklaryna we azatlyklaryna her 
bir hyýanat edilmeginden kazyýet tertibinde goranmaga haky bardyr. 
2. Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň kanunçylygyna hem-de 
Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary bilen deň derejede kazyýet 
tertibinde goranmak hukugyna eýedirler. 
 
«Adalatçy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny (23.11.2016) 
21-nji madda. Adalatçynyň şikaýatlara seretmegi 
 1. Adalatçy Türkmenistanyň raýatlarynyň we Türkmenistanyň çäginde bolýan daşary ýurt raýatlarynyň 
hem-de raýatlygy bolmadyk adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini bozýan döwlet 
häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň we olaryň wezipeli adamlarynyň 
çözgütlerine ýa-da hereketlerine (hereketsizligine) bolan şikaýatlara seredýär we olar boýunça barlag 
geçirmäge hukuklydyr. Adalatça ýüz tutulanda haýsy millete degişlidigine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip 
çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, syýasy ygtykadyna, haýsy 
partiýa degişlidigi ýa-da hiç partiýa degişli däldigi baradaky alamatlaryna garamazdan artykmaçlyklara ýa-
da çäklendirmelere ýol berilmeýär. 
  
2014-nji ýylyň iýun aýynda BMGÖM-yň ähli taslamalary we maksatlnamalary üçin hökmany 
bolan Durmuş we ekologiýa standartlaryny kabul etdi, bu standartlar 2015-nji ýylyň 1-nji 
ýanwarynda güýje girdi.  
 

Standartlaryň maksatlary, şol sanda, aşakdakylardan ybaratdyr: 
 
BMGÖM-nyň taslamalarynyň durmuş we ekologiýa netijelerini ýokarlandyrmak; 
Gyzyklanýan taraplaryň doly we netijeli çekilmegini üpjün etmek, şol sanda taslamanyň täsiri 
ýetýän adamlaryň şikaýatlaryna baş galdyrmak mehanizmi arkaly.  
  
Standartlar Hasabat bermek mehanizmi bilen berkidilip, ol esasy iki bölekden ybarat bolup 
durýar: 
 
1. Talaplara laýyk gelýändigini barlamak; 
2. Gyzyklanýan taraplaryň jogap berme mehanizmi (GTJBM). 



 

 

  

 
BMGÖM-nyň “Gyzyklanýan taraplaryň jogap berme mehanizmi” taslamanyň aýry-aýry şahslara 
we toparlara täsir edýän jedellere seretmek we şikaýatlary çözmäge degişli bolan düzgünleriň 
elýeterligini üpjün edýär.  
 
Durmuş we ekologiýa talaplarynyň berjaý edilişine gözegçilik edýän topar (SECU) BMGÖM-nyň 
Durmuş we ekologiýa standartlarynyň we taslamanyň täsir edýän Gyzyklanýan taraplaryny 
barlamagyň düzgünleriniň berjaý edilmänligi çak edilýän halatlaryny derňeýär we ýüze çykarylan 
bozulmalary düzetmek boýunça çäreleri maslahat berýär.  
 
Şeýlelikde, gyzyklanma bildirýän taraplaryň saýlamaga mümkinçiligi bardyr: olar BMGÖM-yň 
durmuş we ekologiýa standartlarynyň berjaý edilişine barlag geçirmegi haýyş edip bilerler, ýa-da 
olar şikaýatlary we jedelleri “Gyzyklanýan taraplaryň jogap berme mehanizmi” arkaly jedelleri 
çözmäge synanyşyp bilerler.  
  

Anyk talaplar üçin 
 
Durmuş we ekologiýa laýyklygy bölümi: 
secuhotline@undp.org 
 
Gyzyklanýan taraplaryň jogap berme mehanizmi: 
stakeholder.response@undp.org 
 
43. Türkmenistanda şikaýat bermek, şikaýatlara garamak we çözgüde gowşurmak mehanizmi 
babatda deslapky baha bermegiň netijesinde, ýurtda wezipeli adamlaryň, häkimiýet 
edaralarynyň, gözegçilik we dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň hereketleri ýa-
da hereket etmezlikleri boýunça ýüz tutmak, gözegçilik etmek we çözgüt talap etmek boýunça 
halka elýeterli mehanizmleriň bardygy ýüze çykaryldy.  
  
44. Taslamanyň çäklerinde şikaýatlary kabul etmegiň we seretmegiň mehanizmi, şikaýatlary 
bermegiň we olara seretmegiň institusional mehanizmleriniň we ulgamlarynyň mundan beýläk 
hem durnuklylygyny we birsyhlylygyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň SGDSM-niň 
şikaýatlary bermek we olara seretmek boýunça hereket edýän ulgamlaryna esaslanýar. 
  
Taslama aragatnaşyklaryň amala aşyrylýan ýollaryna talap edilýän standartlara laýyklykda hereket 
edýänligi babatda gözegçilik eder, işiň hiline baha berer, gelip gowşan şikaýatlar we ýüz tutmalar 
barada maglumatlary ýygnar, ýüz tutmalar boýunça görlen çärelere gözegçilik eder, çärýekleýin 
hasabatlaryň çäklerinde synlary taýýarlar we ŞBKM-niň işini mundan beýläk hem gowulandyrmak 
boýunça çäreleri görülýär.    
 
Ilat we gyzyklanma bildirýän taraplar Taslamanyň durmuşa geçirilişi bilen bagly meseleler 
boýunça şikaýatlaryny we ýüz tutmalaryny Türkmenistanyň SGDSM-niň ulgamyna, BMGÖM-nyň 
ulgamyna, Bütindünýä bankynyň ulgamyna, Prokuratura, Ýokary gözegçilik edarasyna, 
Prezidentiň diwanyna ýa-da degişli döwlet edaralaryna iberip bilýärler, şu babatda olar dürli 

mailto:secuhotline@undp.org
mailto:stakeholder.response@undp.org


 

 

  

aragatnaşyk we habarlaşma ýollaryndan (gyssagly liniýa, şikaýatlary onlaýn düzgüninde, ýazmaça 
görnüşde we telefon boýunça bermek mümkinçiliginden) peýdalanyp bilýärler. 
 
45. Şikaýatlary kanagatlandyrmak boýunça mehanizmiň şu gurluşy zerur bolan amallary 
yzygiderli seljermek, çözgüt tapmak we ulgamy gowulandyrmak üçin niýetlenendir. Degişli 
amallar şikaýatlary bellige almakdan, seljermekden we işlemekden, alnandygyny tassyklamakdan 
we soňundan gözegçilik etmekden başlap, werifikasiýa etmäge we hereket etmäge we jemleýji 
seslenmäni taýýarlamaga çenli ulgamy, şikaýatlary bermegiň we olara seretmegiň şu 
mehanizminde bardyr. Adatdan daşary ýagdaýlarda, benefisiarlaryň işjeň gatnaşmagyny 
höweslendirmek maksady bilen, sosial torlarynyň üsti bilen, üns berilýän toparlaryň we beýleki 
göni we araçäkli kommunikasiýa usullary arkaly maglumat habarlary ýaýradylar, bu bolsa degişli 
maglumatlary ilata ýetirmäge mümkinçilik berer. Maglumat bermek we düşündiriş çäreleriniň 
çäklerinde Türkmenistanyň SGDSM we onuň bilen bagly Lukmançylyk maglumatlary merkezi 
COVID-19 bilen bagly meseleler boýunça işgärler bilen degişli okuwlaryň geçirilmegini, telefon 
arkaly geňeşmeleri geçirmegi, iki taraplaýyn aragatnaşyk gurnamak we saklamak üçin zerur bolan 
tejribäni ösdürmegi gurnaýar.    
 
46.  Arz-şikaýatlary düzetmek hereketleri öz içine alýar - arz-şikaýatlary kabul etmek, hasaba 
almak, tertiplemek, gaýtadan işlemek, ykrar etmek, yzarlamak, barlamak, hereket etmek we 
gözegçilik etmek, şikaýatlary tabşyrmak we seretmek mehanizmi çäginde ýerine ýetirilýär.  
 
Arza-şikaýatlary kabul etmek üçin taslama aşakda görkezilen ulgamlardan we kanallardan 
peýdalanar (gyzgyn telefon, onlaýn, ýazuw, poçta gutusy we telefon şikaýat kanallary), taslama 
bilen baglanyşykly ähli maglumatlaryň ýaýramagyny we şikaýatlaryň we jogaplaryň ýeterlik 
derejede yzarlanmagyny, yzarlanmagyny, çözülmegini üpjün edilýär. 
 
MOHMI, BMGÖM we beýleki şikaýatlara giriş we ýygnamak kanallarynyň işgärleri tarapyndan 
alnan ähli nägilelikler kitap ýazgysynda hasaba alynýar, bu ýerde nägileligiň görnüşi, meseläniň 
jikme-jiklikleri, adamlaryň habarlaşmak üçin maglumatlary, möhleti we ylalaşylan çäreleri 
görkezilýär. 
 
Alnan şikaýatlar, nägilelik üçin jogapkär MOHMI işgärlerine, mundan beýläk işlemek we 
yzarlamak çäreleri boýunça tertipleşdirmek we karar bermek üçin iberilýär. Şikaýat Eger nägilelik 
başga bir guramanyň ýa-da ministrligiň jogapkärçiligine düşýän bolsa (mysal üçin, migrasiýa, 
syýahat, öwezini dolmak we ş.m. bilen baglanyşykly), şikaýat degişlilikde gaýtadan seredilýär. 
Alnan hereketler ýa-da jogap gutarnykly ýazgy depderçesinde hasaba alyndy. Raýat 
kanagatlanmasa, prokuratura, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasyna ýa-da prezidentiň 
dolandyryş diwanyna ýüz tutup biler. Döwlet edaralary tarapyndan alnan ähli nägilelikler bellige 
alynyp, çözülýär. Raýatyň şikaýatyna jogap bermek hökmanydyr. 
 
Taslama, BMGÖM-iň Türkmenistanda alyp barýan işleri üçin berk çäklerde milli ŞBKM 
ulgamlaryna goldaw berer. 
 
Taslama, Bütindünýa Bankyna çärýeklik taslama hasabatyna goşmak üçin ŞBKM -den 
maglumatlary ýygnaýar. 



 

 

  

 
Türkmenistanyň SGDSM-de COVID-19 boýunça maglumatlary elýeter etmek we şikaýatlary 

bermek üçin kanallar 
 

 Merkezi gyssagly liniýa: 73-95-35;  

 Web saýt:  http://www.saglykhm.gov.tm 

 Iş duşuşyklarynyň we şahsy kabul edişligiň barşynda alnan dilden ýa-da ýazmaça şikaýatlar; 

 Kurýer tarapyndan Türkmenistanyň SGDSM-ne getirilen gelýän hat-habarlar; 

 Poçta boýunça alnan gelýän hat-habarlar: Aşgabat, 744036, Arçabil şaýoly, 2040  

 Türkmenistanyň SGDSM-niň jemgyýetçilik kabul edişligi bölüminiň Habarlaşmak üçin 
telefonlary: (993 12) 40-04-46, 40-04-16, 40-04-07, 73-95-35 

 Türkmenistanyň SGDSM-niň web saýtynda ikitaraplaýyn aragatnaşyk üçin salgylanma:    
http://www.saglykhm.gov.tm/app/contactus 

 
BMGÖM-na/TOB-e şikaýatlary bermek üçin kanallar 

 

 Habarlaşmak üçin telefon: +(99312) 48 83 25 • Faks: +(99312) 48 83 11/16;  

 Iş duşuşyklarynyň we şahsy kabul edişligiň barşynda dilden aýdylan ýa-da ýazmaça berlen 
şikaýatlar; 

 Kurýer tarapyndan BMGÖM/Tasamany durmuşa geçirýän topara getirilen gelýän hat-
habarlar; 

 Poçta boýunça alnan gelýän hat-habarlar: BMGÖM/TDT-yň salgysy: BMG-nyň edara 
binasy, jaý 21, Arçabil şaýoly, Aşgabat ş., Türkmenistan, 744 036  

 BMGÖM/TOB-iň salgysy: BMG-nyň edara binasy, jaý 21, Arçabil şaýoly, Aşgabat ş., 
Türkmenistan, 744 036  

 Elektron poçta: registry.tm@undp.org – ýurt, project.concerns@undp.org – korporatiw 

 Saýt:  www.tm.undp.org  
 

Bütindünýä bankynyň şikaýatlara seretmek ulgamy 
  

 Elektron poçta:  grievances@worldbank.org 

 Faks: +1.202.614.7313 

 Poçta boýunça alnan gelýän hat-habarlar: The World Bank, Grievance Redress Service, 
MSN MC10-1018, 1818 H Street Northwest, Washington, DC 20433, USA  

 Bütindünýä bankynyň Ýurtdaky wekilhanasynyň üstünden: Aşgabat ş. BMG-nyň edara 
binasy, Arçabil şaýoly, 21, 744036, Aşgabat, Türkmenistan.    

 Telefon: +993 12 487450,  

 Elektron posta: ashgabat@worldbank.org 
 

Şu kanallaryň islendik biregi arkaly anonim (golsuz) şikaýatlar hem kabul edilýär. Mundan başga-
da, jyns esasly zorluk bilen baglanyşykly nägilelikleri çözmek üçin ýörite penjire bar we ähli ýüz 
tutmalar aýratynlykda işlener we doly gizlin saklanar. Mesele gaty duýgur bolansoň, taslama 
Türkmenistanyň Hökümeti we UNFPA bilen ýakyn hyzmatdaşlykda işleýän iki sany jemgyýetçilik 
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guramasyny taslamanyň çäginde ŞBKM ýörite penjire hökmünde ulanmak we maslahat we 
geňeşmeler üçin şu aşakda görkezilen salgylar boýunça ýüz tutmalar ýollanyp bilinýär: 

 
“Keyik Okara” jemgyýetçilik guramasy  

 

Elektron poçta: ynam_club@rambler.ru 

Telefon: (+99365)810833 

 

“Beyik Eyyam” jemgyýetçilik guramasy 

Telefon: (+99365)581366; (+993 12) 46 - 39 – 42 

 
 

6.2. Şikaýatlary kabul etmek 
 
47. Taslama bilen bagly şikaýatlar alnanda şu ýagdaýlar kesgitlenýär:   

 Şikaýatyň görnüşi; 

 Şikaýatyň topary; 

 Şikaýaty öwrenmek we seretmek üçin jogapkär bölüm we şahslar; 

 Şikaýata seredilmeli möhlet; 

 Ylalaşyga getirjek talap we maksat edilýän hereketler.  
 
48. Şikaýatyň görnüşi kesgitlenenden soň jogapkär adam jikme-jik maglumatlary hat-habarlar 
üçin degişli žurnalda bellige alýar. Şikaýat eden adama telefon boýunça aşakdakylar barada habar 
berilýär: 

 Şikaýata seretmeli ýerine ýetiriji; 

 Seredilmeli möhleti (bellige alnan gününden başlap 45 günden köp däl, adatdan daşary 
ýagdaýda degişli çäreler 5 iş günüň dowamynda geçriler); 

 Degişli möhletler we hereketler Türkmenistanyň SGDSM-niň şikaýatlar bilen işlemek 
boýunça gözükdirijilerine laýyklykda kesgitlenýär.  

 
49. Habarnama gidýän hat-habarlar žurnalynda bellige alynýar. Türkmenistanyň SGDSM-niň 
şikaýailar boýunça aragatnaşyk üçin hünärmeni şikaýata degişli derejede garalmagyny üpjün 
edýär. 
 
Eger şikaýat eden adamy şikaýata seretmegiň netijesinde kabul edilen çözgüt kanagatlandyrmasa, 
onuň şeýle çözgütden şikaýat etmäge haky bardyr. Şikaýat etmek baradaky arza Türkmenistanyň 
SGDSM-niň Şikaýatlara seretmek boýunça jogapkär hünärmeni ýa-da bölüm müdiri jogap berýär, 
ol hem bolsa Ministriň orunbasary ýa-da Ministr tarapyndan gözegçilikde bolýar. ŞBKM seredilýän 
topara ýa-da bölüme Türkmenistanyň SGDSM-niň ýolbaşçy işgäri baştutanlyk edýär. Şikaýatlara 
seredýän bölüme müdirlikleriň ýolbaşçylary girip, olar şikaýata seretmek üçin diňlemeleri 
geçirilýär. Şikaýat etmek baradaky arza seredilenden soň raýat/benefisiar çözgütden 
kanagatlamaýan bosa, onuň şeýle çözgütden şikaýat etmäge ýa-da Bütindünýä bankynyň 
şikaýatlara seretmek ulgamyna ýüz tutmaga haky bardyr. Mundan başga-da, şikaýatlara seretmek 
boýunça komitetlerde seksual zorluk we biabraý etmek/seksual erjellik bilen bagly meselelere 
seretmek üçin ýörite penjire bolar. Netijeli hereketi üpjün etmek maksady bilen, BMGÖM 

mailto:ynam_club@rambler.ru


 

 

  

Ministrlige goldaw berýär: (i) işçileriň we bileleşikleriň arasynda habarlylygy ýokarlandyrmaga; (ii) 
degişli gyzyklanýan taraplar tarapyndan näme edip boljakdygyna we nämäni etmeli  däldigine 
düşünilmegini üpjün etmäge; (iii) ýagdaýlar barada habar bermegiň usullary barada; we (iv) 
habaryň ynjyklygyny we görkezilen adamlaryň ýaşyrynlygynyň berjaý edilmegini hasaba almak 
bilen, meselelere seretmek boýunça teswirnamalary işläp taýýarlamaga.    
 

Seksual erjellikleriň öňüni almak we olara jogap bermek  
 
BMGÖM-da we taslamanyň çäklerinde, şeýle hereketleriň kömek alýan ýa-da kärdeşler 
babatynda amala aşyrylýandygyna garamazdan, seksual erjellikleriň, seksual ulanmagyň we 
biabraý etmegiň ähli görnüşleri kabul ederlik däldir we gadagandyr.  
 

Syýasatyň çäkleri 
 
BMGÖM Baş sekretaryň seksual ulanylmagy we biabraý edilmegi baradaky býulletenine gollanýar 
(ST/SGB/2003/13), ol BMG-nyň ähli işgärleri, şol sanda BMGÖM-nyň we Birleşen Milletler 
Guramasynyň beýleki aýratyn dolandyrylýan edaralarynyň we maksatnamalarynyň işgärleri 
babatynda ulanylýar. Seksual ulanylmagy we biabraý edilmegi baradaky maglumat BMGÖM-nyň 
Edep kodeksine hem goşulandyr.  
 

Nähili habar bermeli 
 
Seksual ulanylmagy we biabraý edilmegi baradaky, şeýle hem seksual erjellikler barada ähli 
habarlar barada Audit we derňewler müdirligine habar berilmelidir: 

 Telefon: +1-844-595-5206 in the USA 
 Elektron poçta: reportmisconduct@undp.org 
 Hat-habarlar: Deputy Director (Investigations), Office of Audit and Investigations, United 

Nations Development, One UN Plaza, DC1, 4th Floor, New York, NY 10017 USA 
 

6.3. Şikaýatlar boýunça gözegçilik we hasabatlylyk 
  

50. Türkmenistanyň SGDSM-nde we ÜMGÖM/TOB-de şikaýatlary bermek meseleleri boýunça 
işleýän hünärmenler şulara jogap berýärler:  

 şikaýatlaryň sany, mazmuny we statusy barada şikaýatlar boýunça aragatnaşyk üçin 
hünärmenden alnan gowy hilli maglumatlary ýygnamak we seljermek we olary 
taslamanyň bitewi maglumatlar binýadyna geçirmek;  

 çözülmedik meselelere gözegçilik etmek we olary çözmek üçin çäreleri teklip etmek;  

 Bütindünýä bankyna bermek üçin ŞBSM mehanizmleri barada çärýekleýin hasabatlary 
taýýarlamak.  
 

51. Bütindünýä banky üçin çärýekleýin hasabatlarda ŞBSM bilen bagly bölüm bolar, ol 
aşakdaky häsiýeti bolan täzelenen maglumatlary öz içine alýar:  

 ŞBSM durmuşa geçirmegiň statusy (düzgünler, okatmak, ilata habar bermek boýunça 
çäreler, býujeti düzmek we ş.m.);  

 alnan şikaýatlaryň (arzalaryň, teklipleriň, şikaýatlaryň, haýyşlaryň, oňyn seslenmeleriň) 



 

 

  

sany barada gowy hilli maglumatlar, onda mejbury göçmek bilen bagly şikaýatlar we, eger 
olar bar bolsa, kanagatlandyrylan şikaýatlaryň sany aýratyn görkezilýär;  

 şikaýatlaryň görnüşi we olara berlen jogaplar barada, görkezilen meseleler we 
düzgünleşdirilmän galan şikaýatlar barada gowy hilli maglumatlar;  

 görlen çärelerden (jogapdan) kanagatlanma derejesi;  

 görlen düzediş giriziji çäreler.  
 

6.4. Bütindünýä bankynyň şikaýatlara seretmek ulgamy 
 
52. Bütindünýä banky tarapyndan goldanylýan taslama özlerine ýaramaz täsir etdi diýip hasap 
edýän toparlar we aýry-aýry şahslar Bankyň şikaýatlara seredýän gullugynyň (ŞSG) üsti bilen 
gönüden-göni Banka şikaýat edip bilerler (http://projects-beta.worldbank.org/en/projects-
operations/products-and-services/grievance-redress-service). Şikaýatlar iňlis, türkmen ýa-da rus 
dillerinde berlip bilner we iňlis dilinden başga dilde berlen şikaýatlara seretmegiň goşmaça wagt 
talap edýändigini bellemek gerek. Şikaýaty Bankyň ŞSG-na şu kanallar boýunça berip bolar:  
 

 Elektron poçta boýunça: grievances@worldbank.org; 

 Faks boýunça: +1.202.614.7313; 

 Poçta boýunça: The World Bank, Grievance Redress Service, MSN MC10-1018, 1818 H 
Street Northwest, Washington, DC 20433, USA;  

 Bütindünýä bankynyň ýurtdaky wekilhanasynyň üstünden: Aşgabat ş. BMG-nyň edara 
binasy, Arçabil şaýoly, 21, 744036, Aşgabat, Türkmenistan. Tel. +993 12 487450, 
ashgabat@worldbank.org; 
 

53. Şikaýatda Bütindünýä banky tarapyndan goldanylýan taslamanyň durmuşa geçirilmegi 
bilen bagly ýüze çykandygy hasap edilýän ýaramaz täsir (täsirler) takyk görkezilmelidir. Eger 
mümkin bolsa, onuň ýanyna bar bolan resminamalar we alşylan hatlar goşulmalydyr. Şikaýat 
edýän adam şikaýata seredilmeginden islenilýän netijäni hem görkezip biler. Şeýle-de, şikaýatda 
ýüz tutan adam (adamlar) ýa-da onuň bellenen wekilleri we habarlaşmak üçin maglumatlar 
görkezilmelidir. ŞSG-nyň üsti bilen berlen şikaýatlara gyssagly tertipde seredilýär, bu bolsa 
taslama degişli meselelere çalt baş galdyrmak mümkinçiligini üpjün edýär.   
 
54. Mundan başga-da, özlerine taslama täsir eden adamlar Bütindünýä bankynyň Garaşsyz 
inspeksiýasyna şikaýat bilen ýüz tutup bilerler, bu inspeksiýa Bütindünýä bankynyň öz 
syýasatlaryny we düzgünlerini berjaý etmezliginiň netijesinde zyýan ýetirilendigi ýa-da ýetirilip 
bilinjekdigini kesgitleýär. Garaşsyz inspeksiýa şikaýaty islendik wagtda, Bütindünýä bankyna 
degişli meseleler barada habar berlenden soň hem, Bütindünýä bankynyň ýolbaşçylygyna oňa 
jogap bermäge mümkinçilik berlenden soň hem berlip bilner. Bütindünýä bankynyň Garaşsyz 
inspeksiýasyna şikaýaty nähili berip bolýandygy barada maglumat almak üçin şu salgylanma 
geçiň: www.inspectionpanel.org.  
 

7. GÖZEGÇILIK WE HASABAT 

 

55. Taslamany durmuşa geçirmegiň barşynda GTÖHM-na döwürleýin gaýtadan seredilip, zerur 
bolan halatynda, bar bolan maglumatlaryň yzygiderliligini, ähmiýetini, şertleri, hem-de maksada 

http://projects-beta.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://projects-beta.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
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laýyk talapalara we netijeliligine esaslanyp meýilnama täzelenip bilner. Taslama bilen, ony 
durmuşa geçirmegiň wagt tertibi (grafigi) bilen bagly işiň islendik düýpli üýtgemeleri GTÖHM-da 
degişli görnüşde görkezilmelidir. Jogapkär işgärler ilatdan alnan şikaýatlar, haýyş hatlary we 
degişli wakalar boýunça, şeýle hem degilşli düzediş giriziji/öňüni alyş çäreleriniň durmuşa geçirilişi 
barada gysgaça synlary taýýarlaýarlar, olar soňra taslamanyň uly ýolbaşçysyna iberilýär. 
Çärýekleýin gysgaça hasabatlar şikaýatlaryň we maglumatlary bermek barada haýyş hatlarynyň 
sanyna we häsiýetine, şeýle hem Taslamanyň olara öz wagtynda we netijeli seretmek ukybyna 
berilýän bahalardan ybarat bolar. Taslamanyň çäklerinde ilat bilen özara hereket boýunça ýylyň 
dowamynda geçiirilen çäreler baradaky maglumat gyzyklanýan taraplara iki usul bilen berilýär:  

 Taslamanyň gyzyklanýan taraplar bilen özara hereketi barada aýratyn ýyllyk hasabaty çap 
etmek; 

 Taslamanyň çäklerinde netijeliligiň esasy görkezijileriniň (NEG) birnäçesine yzygiderli 
gözegçilik amala aşyrylar.  
 

8. MEÝILNAMANYŇ BÝUJETI 

 
GTÖHM-nyň durmuşa geçirilmegi boýunça BMGÖM jogapkär bolup durýar. Emma, BMGÖM-nyň 
esasy wezipäni ýerine ýetirýändigine garamazdan, ýerli derejedäki çäreleriň aglabasyny döwlet 
edaralary we Türkmenistanyň SGDSM edaralary ýerine ýetirýändir. Şeýlelikde, gyzyklanýan 
taraplar bilen özara hereket etmek boýunça Meýilnamada göz öňünde tutulan iş beýleki taslama 
çäreleriniň bölegi bolup bilmegi sebäpli, olary durmuşa geçirmek üçin niýetlenen býujet beýleki 
çäreleri geçirmek üçin ulanylyp bilinýär.  
 
Käbir çykdajylar TÝÝB-iň çykdajylaryna we BMGÖM-nyň çykdajylaryna paýlanyp biliner. Umuman, 
„Türkmenistanda COVID-19 ýokanç keseline garşy jogap“ taslamasynyň çäklerinde GTÖHM-ny 
durmuşa geçirmek üçin býujet iki ýyla niýetlenen bolup, 550 000 amerikan dollaryna deňdir we 
GTÖHM girizilmegi zerur bolan üýtgetmelere laýyklykda gaýtadan seredilip bilner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


