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Ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllar üçin durmuş-
ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de 
Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, obasenagat 
toplumynda özgertmeleri işjeňleşdirmek, welaýatda 2021-
nji ýylda meýilleşdirilýän işleri öz wagtynda we ýokary 
hilli ýerine ýetirmek zerur bolup durýar.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow wise-premýerler Ş.Durdylyýewe hem-
de B.Öwezowa ýüzlenip, halkara ähmiýetli taslamalaryň, 
şol sanda goňşy Owganystanyň durmuş-ykdysady taýdan 
gaýtadan dikeldilmegini üpjün etmäge gönükdirilen, 
şonuň bilen birlikde-de, bu ýurda Türkmenistandan 
ýeňillikli şertlerde elektrik energiýasynyň iberilişiniň 
möçberini köpeltmek bilen baglanyşykly alnyp barylýan 
işleriň ýagdaýy bilen gyzyklandy. 

Ymamnazar-Akina halkara, Serhetabat-Turgundy 
ugurlary boýunça optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny hem-
de üstaşyr ulgamlary gurmak boýunça işler üstünlikli dowam 
edýär. Şol işler Owganystanyň aragatnaşyk kompaniýasy 
bilen bilelikde halkara optika-süýümli aragatnaşyk 
ulgamynyň ýene-de birini çekmäge hem-de olaryň 
halkalaýyn ulgam boýunça işini üpjün etmäge mümkinçilik 
berýär. Has takygy, Hyrat-Akina ulgamy bilen birleşdirmäge 
mümkinçilik berýär. Munuň özi Owganystanyň üsti bilen 
Pakistanyň, Hindistanyň we beýleki ýurtlaryň aragatnaşyk 
ulgamlaryna çykmaga, kommunikasiýa ulgamynda 
hyzmatdaşlygy ösdürmäge, ýurdumyzyň maglumat çäklerni 
giňeltmäge mümkinçilik berer.

Munuň üçin Mary-Serhetabat ulgamynda degişli 
kommunikasiýa enjamlary oturdyldy, Ymamnazar-Akina, 
Serhetabat-Turgundy halkara optika süýümli ulgamlar 
ulanmaga taýýar edildi. Şeýle hem Akina-Andhoý demir 
ýolunyň ugrunda suw geçirijileriň 33-si göz öňünde 
tutulyp, olaryň 26-synda gurluşyk işleri tamamlandy. 

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow beýleki ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyň 
çäklerinde amala aşyrylýan halkara taslamalarynyň 
möhümdigini we geljeginiň uludygyny aýratyn nygtady. 

Hususan-da, Owganystan Yslam Respublikasyna 
degişli ugurlarda ulanylmaga tabyşyrylmagy göz öňünde 
tutulýan desgalar, şol sanda Lebap welaýatynda “Malaý” 
gaz ýatagyndaky gaz gysyjy desga, Akina-Andhoý 
demir ýol şahasy, Ymamnazar-Akina halkara optiki-
süýümli aragatnaşyk ulgamy, Kerki elektrik bekedinden 
türkmen-owgan serhedine çenli elektrik geçirijisi, Mary 
welaýatynda Serhetabat-Turgundy halkara optiki-süýümli 
aragatnaşyk ulgamy mysal getirildi. 

Milli Liderimiz bu desgalaryň ulanylmaga berilmeginiň 
Türkmenistanyň goňşy döwlet bilen halkara gatnaşyklaryny 
pugtalandyrmak, owgan halkynyň hem-de sebitiň 
ýurtlarynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen 
birlikde, ýurdumyzy 2030-njy ýyla çenli senagatlaşdyrmak 
baradaky döwlet maksatnamasynyň yzygiderli ýerine 
ýetirilmeginde-de, möhüm ähmiýete eýedigini belledi.

Bitarap Türkmenistan saýlap alan parahatçylyk söýüjilikli 
daşary syýasy ugruna üýtgewsiz ygrarly bolmak bilen, 
täze, döwrüň talap edýän maksatlaryny işläp çykaryjynyň 
ornunda has işjeň çykyş edýär, hyzmatdaş ýurtlar, şol sanda 
Hytaý Halk Respublikasy bilen baglaşylan şertnamalaýyn 
borçnamalara ygrarlydygyny aýdyň görkezýär. 

Iş maslahatynyň dowamynda döwlet Baştutanymyz 
Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer, ýurdumyzyň 
daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy R.Meredowa 
Owganystan Yslam Respublikasyna iş sapary bilen bagly 
görkezmeleri berip, owgan kärdeşleri bilen Daşary işler 
ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeleri taýýarlamak we 
geçirmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi. 

Hormatly Prezidentimiz ýakyn wagtda meýilleşdirilen 
halkara ähmiýetli çäreleriň örän möhümdigine ýene-
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Türkmenistanyň Prezidenti sanly 
wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny 
geçirdi

4-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow “Türkmenistan – parahatçylygyň 
we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçýän 
Täze, 2021-nji ýylda ilkinji sanly wideoaragatnaşyk 
arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň käbir orunbasarlary, Aşgabat şäheriniň hem-
de ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri gatnaşdylar. 

Gün tertibine paýtagtymyzy hem-de welaýatlary 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, obasenagat 
toplumynda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak bilen 
baglanyşykly hem-de eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň 
30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga beriljek desgalardaky 
işleriň ýagdaýy hem-de şu ýylyň şygarynyň hormatyna 
guralmagy göz öňünde tutulýan çäreleriň maksatnamasy 
baradaky meseleler girizildi. 

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatyny açyp, ilki 
bilen sanly wideoaragatnaşyga Aşgabat şäheriniň 
häkimi Ý.Gylyjowy hem-de Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň paýtagtymyza gözegçilik edýän orunbasary 
Ş.Durdylyýewi çagyrdy.

Häkim ýurdumyzyň baş şäherinde işleriň ýagdaýy, onuň 
düzümini has-da döwrebaplaşdyrmak boýunça görülýän 
çäreler, gyş günleri ýyladyş ulgamynyň ygtybarly işlemegi, 
şeýle hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy 
mynasybetli ýurdumyzyň baş şäherinde ulanylmaga 
tabşyrylmagy göz öňünde tutulýan desgalardaky işleriň 
depgini barada hasabat berdi. 

Şeýle hem milli Liderimiz şol birwagtda Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezowy göni 
aragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer ulag-aragatnaşyk 
toplumynda döwlet Baştutanymyzyň ozal beren 
tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ulag-aragatnaşyk ulgamy bilen baglanyşykly 
sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy baradaky meseleleri 
hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

Soňra sanly wideoaragatnaşykda welaýatlaryň 
häkimleri welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin 
meýdan işleri, hususan-da, ilatyň durmuş derejesini has-
da ýokarlandyrmak, ekiş möwsümini üstünlikli geçirmek 
hem-de mallary dok we ýyly gyşlatmak boýunça görülýän 
çäreler barada aýtdylar. 

Hormatly Prezidentimiz hasabatlary diňläp, gadam 
goýan Täze ýylymyzda hem halkymyzyň bagtyýar we 
bolelin durmuşyny üpjün etmegiň möhüm döwlet wezipesi 
bolup durýandygyny belläp, ilatyň durmuş üpjünçilik 
meseleleriniň welaýatlaryň häkimleriniň hemişe üns 
merkezinde bolmalydygyny aýtdy. 

Paýtagtymyzyň we welaýatlaryň häkimlerine dürli 
maksatly desgalaryň ýyladyş ulgamlarynyň kadaly 
işlemegini üpjün etmek, şonuň ýaly-da, elektrik energiýa, 
tebigy gaz, agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün edilmegini 
gözegçilikde saklamak barada görkezme berildi. Şeýle 
hem mekdeplerde arassaçylyk işlerini geçirmek möhümdir. 

Döwlet Baştutanymyz möwsümleýin agrotehniki 
çäreleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmeginiň möhümdigi 
barada aýdyp, oba hojalyk ekinleri ösdürilip ýetişdirilende, 
toprak-howa aýratynlyklara, milli ekerançylyk däpleriniň 
ösdürilmegine aýratyn üns bermelidigini nygtady. Olary 
häzirki zamanyň ylmynyň gazananlary bilen sazlaşykly 
utgaşdyrmak gerek diýip, häkime degişli görkezmeleri 
berdi. 

TÜRKMENISTAN: HEPDÄNIŇ WAKALARY  ●  TURKMENISTAN: NEWS WEEKLY  ●  ТУРКМЕНИСТАН: СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ



3

Ýurdumyzyň Ýaragly  Güýçler in iň  Belent 
Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow 
Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň işgärleriniň 
öňünde durýan esasy wezipeleriň üstünde durup geçip, 
hukuk düzgün bozulmalarynyň öňüni almak, şol sanda 
ýol hereketiniň düzgünlerini gyşarnyksyz ýerine ýetirmek 
boýunça geçirilýän işleri güýçlendirmegiň zerurdygyna 
aýratyn üns çekdi hem-de IIM-niň ýolbaşçysyna bu 
babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly  Güýçler in iň  Belent 
Serkerdebaşysy Watanymyzyň gury ýer we deňiz 
serhetleriniň eldegrilmesizligini, harby düzgün-tertibiň 
berjaý edilişine berk gözegçiligi mundan beýläk-de üpjün 
etmegi talap etdi. 

Milli Liderimiz Watanymyzyň merdana goragçylarynyň 
üstüne örän uly jogapkärçiligiň ýüklenendigini 
nygtap, Türkmenistanyň döwlet serhediniň serhetdeş 
döwletlerimiziň ählisi bilen dostluk serhedi bolandygyny 
we hemişe şeýle bolmagynda galmalydygyny aýtdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy 
G.Hallyýewe ýüzlenip, ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny we 
özygtyýarlylygyny, hukuk tertibini pugtalandyrmakda, 
milli kanunçylygy we hukuk işini ýokarlandyrmakda, 
önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri 
gazanandygy üçin oňa «Türkmenistanyň at gazanan 
ýuristi» diýen hormatly adyň dakylandygyny aýtdy. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Mejlis bilen ylalaşyp, 
G. Hallyýewiň başga işe geçmegi sebäpli, Ýokary kazyýetiň 
başlygy wezipesinden boşadylandygyny habar berdi.

Hormat ly  Prezident imiziň  Permany bi len, 
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy wezipesine 
Guwançmyrat Ussanepesow bellenildi hem-de oňa ikinji 
hünär derejesi berildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
prokuratura edaralarynyň geçirilýän işleriniň möhümdigi 
barada aýdyp, häzirki zaman jemgyýetinde parahatçylygyň 
we jebisligiň binýady bolup hyzmat edýän kanunçylygyň 
we düzgün-tertibiň goragynda durmaly işgärleri seçip 
almak we ýerli-ýerinde goýmak boýunça işleri ykjam 
geçirmegi tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda prokurorlary wezipä bellemek 
hem-de wezipeden boşatmak hakynda resminamalara gol 
çekildi.  

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
içerki jemgyýetçilik-syýasy durnuklylygy saklamak 
işinde Milli howpsuzlyk ministrliginiň eýeleýän 
möhüm ornuna ünsi çekip, Watanymyzyň ykdysady 
we ruhy rowaçlygynyň aýrylmaz şerti bolup durýan 
türkmen jemgyýetiniň asuda, döredijilikli durmuşynyň, 
milletiň agzybirliginiň we jebisliginiň sütünlerini has-da 
berkitmegiň möhümdigini belledi. 

Hormatly Prezidentimiz hukuk özgertmelerini has-da 
ilerletmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Olaryň çäklerinde 
milli kanunçylyk binýady halkara hukugynyň kadalaryna 
kybap getirilýär. 

Şu günki günüň talaby hereket edýän kanunçylygy 
düşündirmekden hem-de raýatlara maslahatlary bermek 
arkaly hukuk kömegini etmek babatda ilatyň hukuk 
sowatlylygyny ýokarlandyrmakdan ybaratdyr diýip, 
döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
nygtady. 

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Döwlet migrasiýa 
gullugynyň alyp barýan, Türkmenistanyň dünýäniň 
köp ýurtlary bilen dostlukly, netijeli gatnaşyklaryny 
ösdürmekde we berkitmekde möhüm orun eýeleýän 
işleriniň ähmiýeti barada aýdyp, öňde goýlan wezipeleri 
üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, birnäçe anyk 
tabşyryklary berdi. 

de bir gezek ünsi çekdi hem-de ata Watanymyzyň 
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli 
ulanylmaga beriljek desgalaryň hatarynda ilkinjiler bolup 
durýandygyny aýratyn nygtady. 

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz şol wezipeleri 
abraý bilen berjaý etmegiň her bir türkmenistanly üçin 
mukaddes borç bolup durýandygyny aýdyp, şunda 
tagallalary gaýgyrman, işlemegiň möhümdigini nygtady. 

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk 
geňeşiniň mejlisi

6-njy ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti, 
ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy 
goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýylyň 
ilkinji Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. 
Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 
geçen 2020-nji ýylda amala aşyran işleriniň netijeleriniň 
jemleri jemlenildi, şeýle hem olaryň öňünde ýakyn geljek 
üçin durýan wezipeleriň kesgitleniljekdigi bellenildi.

Geçen ýylda ýerine ýetirilen işler barada hasabat bilen 
goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş etdi. Ol ýurdumyzyň 
Ýaragly Güýçleriniň kuwwatyny yzygiderli pugtalandyrmak 
maksady bilen, milli Liderimiz tarapyndan başy başlanan 
toplumlaýyn harby özgertmeleriň öňe ilerledilişiniň barşy, 
ýokary hünärli harby işgärleriň taýýarlanylyşy, harby 
gullukçylaryň gulluk etmegi we durmuşy üçin has oňaýly 
şertleriň döredilişi barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, milli goşunyň 
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň beýik 
gazananlarynyň goragynda sak durmalydygyny hem-
de Türkmen döwletiniň harby-syýasy strategiýasyny 
yzygiderli amala aşyrmalydygyny belledi. 

Bu strategiýanyň baş mazmuny ýurdumyzyň 
bitaraplyk derejesi nazara alnyp işlenilip taýýarlanylan, 
goranyş häsiýetli Harby doktrinadan hem-de alyp 
barýan parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasy 
ugrumyzdan ybaratdyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow aýratyn nygtady.

Hormatly Prezidentimiz bu doktrinadan ugur alyp, 
döwletimiziň Ýaragly Güýçleriň goşunlarynyň ähli 
kysymlarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan 
beýläk-de yzygiderli berkitjekdigini, harbylaryň 
durmuşynyň, gullugynyň we dynç almagynyň şertlerini 
gowulandyrmak üçin hemme zerur çäreleri görüp, olaryň 
şahsy düzümi barada hemişe alada etjekdigini nygtady.

Şol bir wagtda döwlet Baştutanymyz öňde goýlan 
wezipeleriň aýratyn möhümdigini we jogapkärlidigini 
nazara alyp, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň 
hatarlarynda harby düzgün-tertibiň berk gözegçilikde 
saklanylmalydygyny, söweşjeň taýýarlygy ýokarlandyrmak 
we ýaş harby gullukçylary mukaddes raýat we harby borja 
wepalylyk ruhunda watançylyk taýdan terbiýelemek 
boýunça geçirilýän işleri güýçlendirmegi talap etdi.

Mil l i  Liderimiz ýakynlaşyp gelýän Watan 
goragçylarynyň gününi ýokary guramaçylyk derejesinde 
geçirmegi hem-de şu ýyl Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 
belleniljek şanly 30 ýyllyk senesini mynasyp garşylamaga 
taýýarlyk görmäge başlamagy tabşyrdy. 

Şeýle hem ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent 
Serkerdebaşysy çagyryş boýunça harby gullugy geçýän 
harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, 
beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby 
gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlaryny 
harby gulluga çagyrmagyň düzgünlerini ýerine ýetirmek 
boýunça degişli görkezmeleri berdi. 

Soňra içeri işler ministri M.Çakyýew, harby we hukuk 
goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary geçen ýyl alyp baran 
işleriniň netijeleri barada hasabat berdiler. 
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Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ykdysady bähbitlerini, 
ilatyň saglygyny we abadançylygyny goramak işinde 
Döwlet gümrük gullugynyň işgärleriniň goşandyny 
belläp, geljekde hem gümrük hyzmatlarynyň hilini 
gowulandyrmaga, serhetden geçýän ähli harytlary we 
ýükleri dessin we ykjam gözden geçirilmegini üpjün 
etmäge aýratyn üns bermegi tabşyrdy. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow 
çykyş edip, geçen 2020-nji ýylda harby we hukuk 
goraýjy edaralaryň ýerine ýetiren işiniň netijeleri hem-
de milli Liderimiziň başyny başlan giň gerimli harby 
özgertmelerini üstünlikli ilerletmekde möhüm orun 
eýeleýän Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň köpugurly işleri 
barada umumy hasabat berdi. 

Ýurdumyzyň Ýaragly  Güýçler in iň  Belent 
Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, ýene-de bir gezek Harby 
doktrinanyň goranyş häsiýetine ünsi çekdi. Mälim bolşy 
ýaly, doktrina diňe milli howpsuzlygyň berkidilmegini 
hem-de türkmen halkynyň döredijilikli we abadan 
durmuşynyň goragynda duran goşunymyzyň kuwwatyny 
artdyrmagy ugur edinýär. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Bedimuhamedowyň 
belleýşi ýaly, parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk 
we oňyn bitaraplyk ýörelgelerine esaslanan syýasaty 
yzygiderli geçirýän Garaşsyz Türkmenistan döwletara 
gatnaşyklarynda özara ynanyşmak we hormatlamak 
ugrunda çykyş edýär. 

Şol bir wagtyň özünde şu günüň talaplaryna doly kybap 
gelýän döwrebap goranyş ulgamyny kemala getirmegiň 
möhümdigi bellenildi. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy 
ýaly, bu maksatlar üçin şu ýylda milli goşunymyzyň, 
harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn 
binýadyny has-da berkitmek boýunça işler dowam etdiriler. 

Harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agzalarynyň 
ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak hem harby 
reformanyň esasy ugurlarynyň biri bolmagynda galar 
diýip, milli Liderimiz wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk 
geňeşiniň sekretaryna bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da 
birnäçe möhüm meselelere seredilip, olar boýunça degişli 
çözgütler kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa 
Respublikasynyň Adatdan daşary  
we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

7-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berd imuhamedow Koreýa  Respub l ikasynyň 
Türkmenistanda täze işe başlan Adatdan daşary we Doly 
ygtyýarly ilçisi Şin Sung-çuli kabul etdi. 

Duşuşygyň dowamynda deňhukuklylyk we özara 
bähbitlilik esasda ýola goýulýan köpýyllyk netijeli 
hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça gyzyklanma 
bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Iki ýurduň arasynda 
syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-
ynsanperwer ugurlardaky gatnaşyklary mundan beýläk-
de ösdürmek boýunça gazanylan ylalaşyklaryň ýerine 
ýetirilişine möhüm ähmiýet berildi.

Ýokary derejede geçirilýän yzygiderli gatnaşyklar 
döwletara hyzmatdaşlygynyň hil taýdan täze derejä 
çykmagy we mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşi üçin 
ygtybarly binýat bolup durýar. Hususan-da, Koreýa 
Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In ýokary döwlet 
wezipesine girişenden soň, Merkezi Aziýa ýurtlaryna 
guran saparlarynyň dowamynda 2019-njy ýylyň aprel 
aýynda ilki bilen Türkmenistana bolan döwlet saparyny 
hemişe ýatlaýar. 

Taraplar halkara syýasatynyň möhüm meseleleri 
boýunça iki ýurduň garaýyşlarynyň ýakyndygyny ýa-da 
umumydygyny tassyklap, dünýä giňişliginde, şol sanda iri 
abraýly guramalarynyň we sebit düzümleriniň binýadynda 
özara bähbitli gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmek 
barada pikir alyşdylar.

Döwlet Baştutanymyz we koreýaly diplomat “Merkezi 
Aziýa-Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk Forumynyň 
işiniň netijeli häsiýete eýe bolandygyna ýokary baha 
berdiler. Onuň işi Koreýa Respublikasy bilen Merkezi 
Aziýa sebitiniň ýurtlarynyň arasynda dürli ugurlar 
boýunça özara ynanyşmagy berkitmäge we hyzmatdaşlygy 
işjeňleşdirmäge gönükdirilendir.

Soňky ýyllarda ýurdumyzyň nebithimiýa, gazy 
gaýtadan işleýän, awtoulaglar we beýleki ugurlarynda 
üstünlikli iş alyp barýan koreý işewür düzümleriniň 
işleriniň soňky ýyllarda netijeli häsiýete eýe bolmagy 
Türkmenistan bilen Korýa Respublikasynyň arasyndaky 
hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilýändiginiň hem-de ýokary 
ösüşe eýe bolýandygynyň subutnamasydyr.

Köp ýyllaryň dowamynda dünýä belli “LG” hem-de 
“Hyundai” koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanyň 
ykdysadyýetiniň nebitgaz we ulag pudaklarynda netijeli 
iş alyp barýandygy bellenildi. 

Däp bolan ynsanperwer ugurdaky gatnaşyklar ikitaraplaýyn 
pikire görä, hyzmatdaşlygyň möhüm bölegi bolup durýar. 
Dürli medeni çäreleriň, ylmy we döredijilik duşuşyklarynyň 
yzygiderli geçirilmegi hem-de Türkmenistanda koreý dilini 
öwrenmek boýunça bilim merkeziniň netijeli işi bu ugurdaky 
gatnaşyklaryň berkidilmegine ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Şin Sung-çuli Türkmenistanda diploimatik wezipä 
girişmegi bilen gutlap, döwletara serhetler açylansoň we 
ýokary derejedäki nobatdaky duşuşygy geçirmek üçin 
amatly şertler emele gelensoň Koreýa Respublikasyna 
jogap saparyny amala aşyrmakçydygyny aýtdy. 

Türkmenistanyň Ministrler  
Kabinetiniň mejlisi 

8-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow “Türkmenistan – parahatçylygyň 
we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen Täze, 
2021-nji ýylda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler 
Kabinetiniň ilkinji mejlisini geçirdi. Oňa Aşgabat 
şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri hem gatnaşdy. 
Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine 
hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Pudaklary ösdürmegiň netijeleri, ýurdumyzy durmuş-
ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmegiň 
meýilnamalary, şeýle hem şanly senäniň – Watanymyzyň 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy we şu ýylyň şygary 
mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilen çäreleriň 
maksatnamalary üns merkezinde boldy.

Ilki bilen Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. 
Milli parlamentiň ýolbaşçysy milli kanunçylygy mundan 
beýläk-de yzygiderli kämilleşdirmek boýunça parlamentiň 
alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Hususan-da, 
hukuk tertibini berkitmek, raýatlaryň hukuklaryny hem-de 
azatlyklaryny goramak, telekeçiligi goldamak we döwlet-
hususy hyzmatdaşlygy ösdürmek, bilim, saglygy goraýyş 
ulgamlaryny kämilleşdirmek hem-de türkmenistanlylaryň 
ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak 
bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalarynyň üstünde 
işlenilýändigi bellenildi. 

Milli parlamentiň deputatlary Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary 
bilen baglanyşykly kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny 
taýýarlamaga uly üns berýärler. 
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Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy 
arkaly wise-premýere iberdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Öwezow Owganystanyň çäklerinde Akina-Andhoý 
demir ýolunyň hem-de Ymamnazar-Akina we Serhetabat-
Turgundy halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny 
ulanmaga bermäge görülýän taýýarlyk işleri barada 
hasabat berdi. 

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer Lebap 
welaýatynda meýilleşdirilen çäreleriň meýilnamasynyň 
taslamasyny milli Liderimiziň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, gadymy köklere eýe bolan türkmen-
owgan gatnaşyklarynyň hemişe hoşniýetli goňşuçylyk, 
özara hormat goýmak esasynda guralýandygyny nygtady. 

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Owganystan Yslam 
Respublikasy bilen däp bolan gatnaşyklara hemişe üns 
berip, onuň gaýtadan dikeldilmegine ählitaraplaýyn 
goldaw bermek bilen goňşy döwletdäki ýagdaýlaryň 
diňe parahatçylyk, syýasy-diplomatik serişdeler arkaly 
düzgünleşdirilmegi ugrunda çykyş edýändigini aýtdy. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Owganystandaky 
syýasy durnuklylygyň, onuň durmuş-ykdysady taýdan 
dikeldilmeginiň, sebit we dünýähojalyk aragatnaşyklar 
ulgamyna üstünlikli goşulyşmagynyň möhüm şerti 
energetika, ulag we kommunikasiýa ýaly strategik 
ulgamlarda owgan tarapynyň gatnaşmagynda iri 
düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilmeginden 
ybaratdyr. 

Häzir täzeden dikeldilýän Owganystan öz oba hojalyk 
önümlerini ýerlemegiň goşmaça bazarlaryny hem-de 
söwda-üstaşyr ugurlaryny gözleýär. Şeýlelikde, Akina-
Andhoý demir ýol şahasy goňşy ýurduň ykdysadyýetini 
ösdürmek, onuň kiçi we orta işewürligini işjeňleşdirmek, 
owgan önümleriniň dünýä bazarlaryna çykarylmagy üçin 
täze mümkinçilikleri açar.

Owganystanyň çäklerinde demir ýoluň gurluşygynyň 
türkmen tarapynyň serişdeleriniň hasabyna alnyp 
barlandygyny hem-de şunda biziň işgärlerimiziň we 
maddy serişdelerimiziň ulanylandygyny aýratyn bellemek 
gerek diýip, milli Liderimiz nygtady.

Biz mundan beýläk-de, goňşy doganlyk Owganystana 
hemmetaraplaýyn kömek we goldaw bereris diýip, döwlet 
Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady hem-
de wise-premýere meýilleşdirilen desgalaryň ulanylmaga 
berilmegi mynasybetli dabaralary ýokary guramaçylyk 
derejesinde geçirmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Meredow “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny 
ösdürmegiň 2030-njy ýyla  çenl i  döwür üçin 
maksatnamasyny” amala aşyrmagyň barşy hem-de 
ýangyç-energetika toplumynyň dürli pudaklarynda 
işleriň ýagdaýy we Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän 
«Malaý» gaz käninde gurlan kuwwaty ýylda 30 milliard 
kubmetr bolan Gaz gysyjy desgany ulanmaga tabşyrmaga 
taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi.

Hormat ly  Prez ident imiz  hasabaty  d iň läp , 
uglewodorod serişdeleriniň uly gorlaryna eýe 
bolan ýurdumyzyň energetika syýasatyny, nebitgaz 
toplumyny hemmetaraplaýyn ösdürmäge, onuň 
dünýäniň energoulgamyna sazlaşykly goşulyşmagyna 
gönükdirilendigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow wise-premýere «Malaý» gaz käninde 
gurlan Gaz gysyjy desgany ulanmaga bermek mynasybetli 
geçiriljek dabaranyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün 
etmegi tabşyrdy. 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 
agzalarynyň şu ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesine 
bellenilen saýlawlaryna taýýarlyk işlerine badalga berildi. 
Şunuň bilen baglylykda, iş meýilnamasy tassyklanylyp, oňa 
laýyklykda, Merkezi saýlaw topary welaýat saýlaw toparlary, 
welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde, saýlawlary 
guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk işlerini alyp barýarlar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
mähriban halkymyzyň durmuş derejesini has-da 
gowulandyrmaga gönükdirilen işleri kanunçylyk taýdan 
goldamalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Halk Maslahatynyň öňde boljak saýlawlarynyň 
ýokary guramaçylygynyň möhümdigi barada aýdyp, 
deputatlaryň ýerlerde wagyz-nesihat işlerini giňden 
alyp barmagynyň zerurdygyny nygtady. Milli Liderimiz 
saýlaw möwsüminiň türkmen jemgyýetiniň agzybirligini 
we jebisligini, Diýarymyzyň ösüşiň demokratik ýoluna 
ygrarlydygyny görkezmelidigini aýdyp, bu wajyp meselä 
Mejlisiň Başlygynyň hem-de häkimleriň ünsüni çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň 
wekiliýetiniň Owganystan Yslam Respublikasyna 8-9-
njy ýanwary aralygynda Owganystanyň Kabul şäherine 
gulluk iş saparyny amala aşyrmaga taýýarlyk görýändigi 
barada habar berildi.

Bu saparyň dowamynda Howpsuzlyk meseleleri 
boýunça bilelikdäki türkmen-owgan Iş toparynyň 
nobatdaky 6-njy mejlisiniň hem-de iki ýurduň Daşary işler 
ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleriň geçirilmegi 
meýilleşdirilýär. Şeýle hem Owganystanyň ýolbaşçylary 
we degişli döwlet edaralarynyň resmi wekilleri bilen 
gepleşikleriň guralmagy göz öňünde tutulýar.

Şol duşuşyklaryň dowamynda geljek hepdede 
meýilleşdirilen çäreler bilen bagly meselelere serediler. 
Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, 
Owganystan Yslam Respublikasyna meýilleşdirilýän 
saparyň çäklerinde owgan tarapy bilen bilelikde gol 
çekişmek üçin birnäçe resminamalaryň taslamalarynyň 
taýýarlanylandygy habar berildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
onuň dowamynda geçiriljek duşuşyklarda garaljak 
meseleleriň iki ýurt üçin hem örän möhümdigini belledi. 
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň wekiliýetini 
OYR-na gulluk iş saparyna ibermek hakyndaky Buýruga 
gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly 
wise-premýere, daşary işler ministrine iberdi hem-de bu 
babatda birnäçe degişli tabşyryklary berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa “Türkmenistan – parahatçylygyň 
we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen ýylda 
belleniljek milli baýramçylyklara we şanly senelere 
bagyşlanan medeni çäreleri taýýarlamak boýunça 
geçirilýän işler barada hasabat berdi. 

Milli Liderimiziň garamagyna «Türkmenistanyň 
Garassyzlygynyň 30 yyllyk şanly baýramy mynasybetli 
dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça 
Guramaçylyk komitetini döretmek hakyndaky» Kararyň 
taslamasy hödürlenildi. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şanly 
senäniň – Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyna eýe 
bolmagynyň 30 ýyllygynyň taryhy ähmiýetini belledi. 
Ýurdumyz özygtyýarly ösüşiniň döwründe durmuşyň ähli 
ulgamlarynda uly üstünlikleri gazandy. 

Döwlet Baştutanymyz ähli çärelerde türkmen 
halkynyň özboluşly däp-dessurynyň hem-de döredijilik 
kuwwatynyň öz beýanyny tapmagy üçin olary ýokary 
derejede geçirmek barada wise-premýerlere hem-de 
häkimlere anyk görkezmeleri berdi.
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Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň 
ýagdaýy hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren 
tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Wise-premýer ýakyn wagtda ulanylmaga beriljek Lebap 
welaýatynyň Kerki elektrik bekedinden türkmen-owgan 
serhedine çenli güýjenmesi 500 kW bolan täze elektrik geçiriji 
ulgamy barada habar berdi. Munuň özi Türkmenistandan 
goňşy Owganystana iberilýän elektrik energiýanyň mukdaryny 
ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berer.

Wise-premýer 2021-nji ýylda ulanylmaga berilmegi 
meýilleşdirilýän iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň 
hem-de desgalaryň sanawy barada maglumat berdi.

Milli  Liderimiz şanly desgalaryň Garaşsyz 
Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň, Berkarar döwletimiziň 
bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp özgertmeleriniň ýolunda 
ynamly gadamlarynyň nyşanlarydygyny belläp, degişli 
ýolbaşçylara gurluşyk meýdançalarynda alnyp barylýan 
işleriň barşyna we hiline gözegçiligiň güýçlendirilmelidigine 
hem-de öz wagtynda tamamlanylmagynyň üpjün 
edilmegine juda jogapkärli hem-de toplumlaýyn esasda 
çemeleşilmelidigine ünsi çekip, bu babatda häkimlere 
aýratyn berk talap bildirdi. 

Soňra Hökümetiň mejlisine göni wideoaragtnaşyk 
arkaly Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler 
birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew çagyryldy. Ol 
milli ykdysadyýetimiziň hususy ulgamynyň wekillerine 
ynanylan taslamalar barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz toplumlaýyn özgertmeler 
maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge hem-de 
Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmäge 
ýurdumyzyň işewür düzümleriniň wekilleriniň işjeň 
gatnaşýandygyny hem-de goşýan goşandyny belläp, 
bellenilen möhletlerde ulanylmaga tabşyrylmaga degişli 
bolan hususy telekeçilere ynanylan desgalardaky işleriň 
ýokary hilini üpjün etmegi tabşyrdy. 

Soňra Türkmenistanyň dokma senagaty ministri 
R.Rejebow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowa ýolbaşçylyk edýän ministrliginde 
işleriň ýagdaýy hem-de beýik Garaşsyzlygymyzyň 30 
ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi göz öňünde 
tutulýan desgalardaky, hususan-da, Ahal welaýatynyň Kaka 
we Babadaýhan etraplarynda bina edilýän döwrebap dokma 
toplumlarynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

Milli Liderimiz Diýarymyzyň dokma senagatynyň 
eksport kuwwatyny artdyrmaga hem-de möhüm durmuş 
meseleleriniň çözülmegine, hususan-da, täze iş orunlarynyň 
döredilmegine ýardam etjek ýeňil senagatynyň gurulýan 
iri kärhanalarynyň örän wajypdygyny belläp, gurluşyk 
desgalarynda alnyp barylýan işleriň barşyna, möhletine 
we hiline degişli gözegçiligi üpjün etmegiň zerurdygyny 
aýdyp, birnäçe tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
G.Müşşikow gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň 
ýagdaýy, döwlet kärhanalaryny hususylaşdyrmak boýunça 
milli Liderimiziň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi 
barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ýurdumyzda eýeçiligiň dürli görnüşlerine 
esaslanan hem-de bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn 
geçilmegini göz öňünde tutýan durmuş ugurly ykdysady 
ulgamyň depginli ösüşiniň gazanylandygyny belledi. 

Milli Liderimiz bu ugurda alnyp barylýan işleriň 
milli ykdysadyýetimiziň döwlete degişli bolmadyk 
ulgamynyň paýynyň artmagyna ýardam berýändigini 
belledi. Hormatly Prezidentimiz wise-premýeriň hödürlän 
teklibini we degişli sanawyny makullap, bellenilen 
wezipeleriň ýerine ýetirilişini hemişe berk gözegçilikde 
saklamagy tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjow Dokma senagaty ministrligi tarapyndan 2021-
nji ýylda pagta süýümini satyn almak boýunça durmuşa 
geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer Ahal welaýatynyň Kaka we Babadaýhan 
etraplarynda gurulýan dokma toplumlaryny hem hasaba 
almak bilen, jemi 145,5 müň tonnadan gowrak nah pagta 
süýüminiň, 8 500 tonna ýüpek pagta süýüminiň, 200 
tonna gysga süýümiň hem-de 200 tonna pagta übtüginiň 
zerurdygyny belledi.

Häzirki wagtda döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna 
laýyklykda, bellenilen bahalardan senagat taýdan 
gaýtadan işlemek üçin pagta önümleriniň üpjünçiligi Oba 
hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine degişli 
möçberinden, şeýle hem döwlet ätiýaçlyk gorundan amala 
aşyrylýar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, täze, ýokary tehnologiýaly toplumlary 
kemala getirmek, ýerli çig mal serişdelerini netijeli 
ulanmagyň hasabyna bäsdeşlige ukyply önümleri 
öndürýän kärhanalary döretmek boýunça möhüm 
wezipeleriň durandygyny belledi. 

Munuň üçin dokma kärhanalaryny öňdebaryjy ýokary 
tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün etmek zerurdyr diýip, 
milli Liderimiz sözüni dowam etdi hem-de bu babatda ilkinji 
nobatdaky wezipeleri takyk ýerine ýetirmegiň wajypdygyny 
belläp, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda 
işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi, şeýle hem 
döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
garamagyna «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet 
syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet 
maksatnamasyny tassyklamak hakyndaky» Kararyň 
taslamasyny hödürledi. 

Ýaşlaryň konstitusion, durmuş-ykdysady hukuklarynyň 
we azatlyklarynyň hem-de kanuny bähbitleriniň we 
borçlarynyň ähmiýeti barada düşünjelerini artdyrmak, 
ýaş türkmenistanlylaryň döwletiň we jemgyýetiň ähli 
ulgamlarynda amala aşyrylýan döwrebap özgertmelerine 
hem-de jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm wakalaryna 
işjeň gatnaşmagyny üpjün etmek, şeýle hem olaryň 
ýaşaýyş-durmuş derejelerini has-da ýokarlandyrmak üçin 
toplumlaýyn hukuk, durmuş, ykdysady we guramaçylyk 
şertlerini döretmek işlenip taýýarlanylan Maksatnamanyň 
esasy maksatlary bolup durýar.

Şeýle hem “Türkmenistanda ýaşlar baradaky 
döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet 
maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň 
meýilnamasynyň” taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
B e r d i m u h a m e d o w  M a g t y m g u l y  a d y n d a k y 
Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy 
Ý.Öwezberdiýewi göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Ol 
ýaşlary hemmetaraplaýyn goldamak hem-de hukuk we 
durmuş goraglylygy bilen üpjün etmek boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabatlary diňläp, ýaş nesliň hemmetaraplaýyn ösmegi, 
onuň intellektual we döredijilik mümkinçilikleriniň, 
şeýle hem şahsy kämilliginiň doly açylmagy üçin amatly 
gurşawy döretmegiň aýratyn möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýaşlaryň ýokary hilli bilim 
almagy, beden we ruhy taýdan ösmegi, höwes bildirýän 
hünärini seçip almagy üçin mümkinçilikleri döretmegiň, 
ýaşlary iş bilen üpjün etmegiň hem-de olaryň alan 
bilimlerini önümçilikde, döwlet gullugynda, ylym we 
döredijilik ulgamlarynda ulanmagyň zerurdygyny aýdyp, 
wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. 
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	  Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. 
Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Owganystan 
Yslam Respublikasynyň arasynda Howpsuzlyk meseleleri 
boýunça bilelikdäki türkmen-owgan Iş toparynyň 
nobatdaky 6-njy mejlisiniň işine gatnaşmak hem-de 
Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň 
Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleri 
geçirmek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň 
ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň agzalary 2021-nji ýylyň 
8-9-njy ýanwarynda Owganystan Yslam Respublikasynyň 
Kabul şäherinde gulluk iş saparynda bolar. 

WEzIpä BELLEnILdI 

	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlary bilen: 
Guwançmyrat Atamyradowiç Ussanepesow - 

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy wezipesine 
bellenildi we oňa ikinji hünär derejesi berildi; 

2-nji derejeli ýurist Rahat Şyhmyradowiç Karyýew 
- Düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine 
gözegçilik boýunça Türkmenbaşy prokurory wezipesine 
bellenildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň 

Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly 
Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama 
laýyklykda: 

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Toýly Allaberdiýewiç 
Bäşimow - Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň prokurory 
wezipesine bellenilip, ol Ahal welaýatynyň Sarahs 
etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy; 

2-nji derejeli ýurist Şöhrat Sapardurdyýewiç 
Taýew - Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň prokurory 
wezipesine; 

2-nji derejeli ýurist Nowruz Gurbanowiç Amanow 
- Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň prokurory 
wezipesine bellenildi. 

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen 
wideoduşuşyklar   

Mal iýe  we  ykdysadyýe t  min i s t r l i g inde 
wideomaslahat ulgamy arkaly ABŞ-nyň Halkara 
ösüşi maliýeleşdirmek boýunça korporasiýasynyň 
(USIDFС) baş ýerine ýetiriji direktorynyň geňeşçisi 
Kaleb Makkerri bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşyga ýurdumyzyň maliýe-ykdysady edarasynyň, 
şeýle hem Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, Daşary 
işler ministrliginiň hem-de ABŞ-nyň Türkmenistandaky 
ilçihanasynyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri 
gatnaşdylar.

Özara hereketleriň ileri tutulýan ugurlary babatda pikir 
alyşmalaryň çäklerinde, ykdysadyýetiň hususy ulgamyna, 
kiçi we orta işewürlige, ilkinji nobatda, halk hojalygynyň 
dürli ugurlarynda ýokary tehnologiýaly önümçilikleri 
döretmek bilen baglylykda, maliýe, maslahat beriş we 
tehniki taýdan goldaw bermegiň mümkinçiliklerine 
aýratyn üns çekildi.

Döwlet daşary ykdysady iş banky tarapyndan 
Türkmenistanyň Halkara maýa goýum gaznasyny 
döretmek boýunça geçirilýän işler barada maglumat 
berildi. Amerikaly hyzmatdaşlara bu gazna gatnaşmak 
teklip edildi.

Mundan başga-da, Merkezi Aziýa ösüş gaznasynyň 
döredilmegi (С5 Fund) bilen baglanyşykly meselelere 

Şeýle hem bu ulgamda özara tejribe alyşmak hem-de 
täze bilelikdäki maksatnamalary işläp taýýarlamak üçin 
halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň 
möhümdigi aýdyldy. 

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
ata-babalarymyzdan gelýän däp-dessurlary, türkmençilik 
ýoluny ýaşlaryň arasynda giňden wagyz etmegiň 
wajypdygyny nygtap, ýaşlary terbiýelemekde şu 
ýörelgelerden giňden peýdalanmagyň möhümdigini 
belledi. 

Şeýle hem milli Liderimiz  mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 
şanly 30 ýyllygy belleniljek “Türkmenistan – parahatçylygyň 
we ynanyşmagyň Watany” ýylynda geçiriljek ähli çärelere 
ýaşlaryň işjeň gatnaşmalydygyny aýdyp, bu babatda degişli 
tabşyryklary berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hödürlenen maksatnamany makullap, degişli Karara gol 
çekdi hem-de ony elektron resminama dolanyşygy arkaly 
wise-premýere iberdi, şeýle hem ony amala aşyrmak 
boýunça degişli ýolbaşçylara tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew welaýatlarda alnyp barylýan 
möwsümleýin oba hojalyk işleri hem-de ýaz ekişine 
taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bugdaýyň, pagtanyň 
we beýleki oba hojalyk önümleriniň hasyllylygyny 
ýokarlandyrmak, sürüm ýerleriniň mellioratiw 
ýagdaýyny gowulandyrmak, olary suw bilen üpjün 
etmek meselelerine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimiziň azyk 
ulgamyny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmagyň, ilatyň 
ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli azyklaryna islegini 
doly kanagatlandyrmagyň zerurdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, sebitlerde ýörite döredilen 
ýer gaznalaryndan kärendeçilere bölünip berlen ýerleriň 
netijeli özleşdirilmegine aýratyn üns bermek hem-de 
ekerançylyga agrotehnikanyň öňdebaryjy usullaryny 
ornaşdyrmak we ýyladyşhana ulgamyny mundan beýläk-
de ösdürmek boýunça wise-premýere hem-de häkimlere 
birnäçe degişli görkezmeler berildi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň 
beýleki meselelerine hem garalyp, olar boýunça degişli 
çözgütler kabul edildi. 

PeRMAnLARYň we KARARLARYň beýAnY 

	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, 
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy, ikinji 
hünär derejeli Gylyçmyrat Hallyýewe «Türkmenistanyň 
at gazanan ýuristi» diýen hormatly ady dakyldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, “Türkmenhowaýollary” 
agentligine “A330-200” kysymly “P2F” görnüşli iki sany 
ulanylan ýük howa gämisini satyn almak barada Fransiýa 
Respublikasynyň “Airbus S.A.S.” kompaniýasy bilen 
şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Türkmenistanda ýaşlar baradaky 
döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet 
maksatnamasy hem-de şol maksatnamany amala aşyrmak 
boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy 
tassyklanyldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 
30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli dabaralary we 
çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk 
komiteti döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.
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giňişleýin garamaga Türkmenistanyň taýýardygy 
tassyklanyldy. Munuň özi sebit üçin senagat we 
ulag düzümlerini, oba hojalygyny hem-de beýleki 
pudaklary ösdürmek boýunça möhüm taslamalaryň we 
maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine ýardam bermäge 
gönükdirilendir.

   *** 
Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde ýurdumyzyň 

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň 
hünärmenleriniň gatnaşmagynda Bütindünýä 
bankynyň wekilleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly 
maslahat geçirildi.

Duşuşyga gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Bütindünýä 
bankynyň arasyndaky gatnaşyklaryň sazlaşykly ösüşe 
eýedigini kanagatlanma bilen bellediler. Munuň özi 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
alyp barýan “açyk gapylar” syýasatynyň çäklerinde milli 
maliýe ulgamyny ösdürmek boýunça özara gatnaşyklaryň 
netijeli häsiýete eýedigini alamatlandyrýar.

Bütindünýä bankynyň maliýeleşdirmek boýunça 
maksatnamasynyň çäklerinde uzakmöhletleýin ýeňillikli 
karz serişdeleri gönükdirilýän taslamalar bilen baglanyşykly 
meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Ýurdumyzda daşary 
ýurtlaryň maliýe düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk 
üçin amatly maýa goýum ýagdaýynyň döredilmegi özara 
gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň möhüm şertidir.

   ***
 Ýurdumyzyň Oba hojalyk we daşky gurşawy 

goramak ministrliginde wideoaragatnaşyk ulgamy 
arkaly HHR-iň Henan welaýatynyň daşary syýasat 
edarasynyň wekilleri bilen geçirilen duşuşykda ulag 
hem-de logistika, söwda we oba hojalygy pudaklarynda 
Hytaý Halk Respublikasynyň bu welaýaty bilen 
ikitaraplaýyn özara bähbitli gatnaşyklary ýola 
goýmagyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Duşuşyga ýurdumyzyň Söwda we daşary ykdysady 
aragatnaşyklar ministrliginiň, “Türkmenýüpek” ýapyk 
paýdarlar jemgyýetiniň, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň, 
“Türkmenawtoulaglary”, “Türkmendemirýollary” we 
“Türkmendeňizderýaýollary” agentlikleriniň wekilleri-de 
gatnaşdylar.

Pikir alyşmalaryň dowamynda netijeli gatnaşyklaryň 
ýol kartasyny düzmek üçin umumy çemeleşmeleri 
işläp taýýarlamak maksady bilen, teleduşuşyklaryň 
netijeli boljakdygy bellenildi. Duşuşyga gatnaşyjylar 
türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de 
berkidiljekdigine we ösdüriljekdigine ynam bildirip, 
munuň üçin ähli zerur şertleriň we özara bähbitli 
hyzmatdaşlygy ösdürmäge ikitaraplaýyn gyzyklanmalaryň 
bardygyny nygtadylar. 

Türkmenistan we ÝTÖB hyzmatdaşlygyň 
geljegini ara alyp maslahatlaşdylar

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Ýewropanyň 
täzeleniş we ösüş bankynyň (ÝTÖB) Türkmenistandaky 
wekili bilen iş duşuşygy geçirildi.

Türkmenistan bilen ÝTÖB-niň arasyndaky 
hyzmatdaşlygy, şol sanda netijeli gatnaşyklaryň oňyn 
tejribesi toplanylan karz bermek we maýa goýum 
ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň meseleleri 
ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň ähli 
ulgamlarynda üstünlikli durmuşa geçirilýän özgertmeleriň 
çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan giň 

gerimli düzümleýin taslamalara Ýewropa bankynyň 
gatnaşmagynyň geljegine garalmagy duşuşygyň aýratyn 
meselesi boldy.

Türkmenistanyň DIM-inde ÝHHG-niň 
Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy bilen 
brifing geçirildi 

Daşary işler ministrliginde ýurdumyzyň diplomatik 
düzüminiň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, DIM-
niň Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlarynyň 
gatnaşmagynda ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň 
ýolbaşçysy hanym Natalýa Drozd bilen brifing geçirildi. 

ÝHHG-niň merkeziniň ýolbaşçysy ýurdumyzyň 
daşary syýasatynyň esasyna goýlan bitaraplygyň syýasy, 
ykdysady we ynsanperwer meselelerine ýokary baha 
berdi. Şolar umumy dünýä ösüşiniň wajyp meselelerini 
çözmekde möhüm orun eýeleýär, sebit we ählumumy 
derejelerde parahatçylygy, durnuklylygy hem-de 
howpsuzlygy pugtalandyrmaga ýardam edýär. 

Şunuň bilen baglylykda, hanym Natalýa Drozd 2020-
nji ýylyň 12-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda 
Aşgabatda geçirilen “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara 
parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün 
etmekde ähmiýeti” atly Halkara maslahatynyň jemleýji 
resminamasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň resmi 
dilleriniň altysynda çap edilendigini aýratyn belledi. 

Şeýle hem ol bu resminamanyň Türkmenistanyň hem-
de ÝHHG-niň mundan beýläk-de bilelikde işlemegi üçin 
ugur görkeziji bolup hyzmat etjekdigine ynam bildirdi. 

Brifingiň dowamynda ÝHHG-niň Aşgabatdaky 
merkeziniň ýolbaşçysy BMG-niň Baş Assambleýasynyň 
2021-nji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly 
diýip yglan etmek hakyndaky Kararnamasynyň ähmiýetini 
nygtady. 

Şunuň bilen baglylykda, bellenilişi ýaly Türkmenistan 
bu Kararnamanyň başyny başlap, parahatçylygy we 
howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilen ählumumy 
tagallalara ýardam bermek maksady bilen, bitaraplyk 
derejesini peýdalanmak borjuna ygrarlydygyny ýene-de 
bir gezek tassyklady. 

bIRŽA TÄZeLIKLeRI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň haryt-çig mal 
biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 27-si baglaşyldy. 

Gonkongdan, Owganystandan, Özbegistandan gelen 
işewürler daşary ýurt puluna Türkmenbaşydaky nebiti 
gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar 
hem-de yşyklandyryş kerosinini, şeýle hem ulag benzinini 
satyn aldylar. 

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna nah-ýüplük, 
buýan köki ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, ABŞ, 
Hytaý, BAE, Türkiýe, Azerbaýjan. Geleşikleriň umumy 
bahasy ABŞ-nyň 4 million 908 müň dollaryndan gowrak 
boldy. 

Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şotlandiýanyň, 
Päkistanyň we Gazagystanyň işewürler toparlarynyň 
wekilleri manat serişdelerine nah ýüplük satyn aldylar. 
Geleşikleriň umumy bahasy 26 million 984 müň 
manatlykdan gowrak boldy. 

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin 2 million 
405 müň manatlykdan gowrak mäş hem-de pagta 
süýümini satyn aldylar.
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