
2021
1

TÜRKMENISTAN:
H E P DÄ N I Ň  WA K A L A R Y



Türkmenistanyň «Halkbank“ paýdarlar täjirçilik banky dürli 
görnüşli karzlary almak üçin bankymyzyň onlaýn-ýüzlenme 
hyzmatyndan peýdalanmaga çagyrýar! 

Siz günüň islendik wagtynda öýden çykman bankymyzyň  
https://halkbank.gov.tm/ resmi web-saýtynyň üsti bilen karzlar 
barada Sizi gyzyklandyrýan ähli soraglara jogap tapyp we karzy 
almak üçin zerur bolan resminamalary internetiň üsti bilen onlaýn 
görnüşinde ugradyp bilersiňiz.

Bank işgäri iberen maglumatlaryňyzy gözden geçirip, Siz bilen 
telefon arkaly habarlaşar. Soňra bellenilen günde resminamalaryň 
asyl nusgalary bilen Size karz şertnamasyny baglaşmak üçin bank 
edaramyzda  garaşýarys!

Biziň amatly onlaýn-ýüzlenme hyzmatymyz  
Siziň wagtyňyzy tygşytlar!

Акционерный коммерческий банк Туркменистана 
“Халкбанк” предлагает Вам воспользоваться услугой подачи 
онлайн-заявок на получение различных видов кредитов.

В любое удобное для Вас время Вы сможете получить 
ответы на все интересующие Вас вопросы по кредитам,  
а также отправить необходимые документы в режиме онлайн, 
не выходя из дома с помощью официального веб-сайта нашего 
банка https://halkbank.gov.tm/.

Изучив Ваш пакет документов, сотрудник банка свяжется 
с Вами по телефону. В назначенный день с необходимыми 
документами мы ждем Вас в нашем банке для подписания 
кредитного договора! 

Наша удобная услуга онлайн-заявок  
сэкономит Ваше время!

Habarlaşmak üçin biziň telefon belgilerimiz: 
Контактные телефоны:

   ( (+993 12) 44-49-77, 44-49-71

Hormatly raýatlar!

Уважаемые граждане!
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Pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow diplomatik düzümiň 
duaýýeni hökmünde A.Blohini we onuň üsti bilen 
Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň 
ýolbaşçylarynyň ählisini ýetip gelýän Täze, 2021-nji 
ýyl bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de hemmelere 
ähli gowulyklary, berk jan saglygyny, egsilmez güýç-
gaýrat, maşgala abadançylygyny we hoşniýetlilik 
arzuw etdi. 

“Goý, Täze, 2021-nji ýyl siziň üçin parahatçylyga we 
abadançylyga beslensin!” diýip, döwlet Baştutanymyz 
tüýs ýürekden arzuw etdi.

Milli Liderimiz sözüni dowam edip, Türkmenistanyň 
halkara hyzmatdaşlygy hem-de özüniň diplomatik işini 
strategik ugurlaryň ikisi boýunça amala aşyrýandygyny 
belledi. Munuň özi daşary ýurt döwletleri bilen 
ikitaraplaýyn gatnaşyklary yzygiderli pugtalandyrmakdan 
hem-de halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk 
etmekden ybaratdyr. 

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk barada aýdylanda bolsa, 
bu babatda goňşy ýurtlar bilen dostlukly gatnaşyklary 
pugtalandyrmaga uly ähmiýet berilýär. Olar bilen 
gatnaşyklarda ynanyşmagyň we özara düşünişmegiň 
ýokary derejesi gazanyldy. 

Şu günki ýagdaýa görä, Türkmenistan dünýäniň 
149 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary saklaýan we 
halkara guramalarynyň 50-ä golaýynyň agzasy bolup 
durýar.

Daşary ýurtlarda Türkmenistanyň diplomatik 
wekilhanalarynyň we konsullyklarynyň 40-sy hereket 
edýär diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow nygtady. Ýurdumyzyň özünde 
daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň we 
konsullyklarynyň hem-de halkara guramalaryň  
wekilhanalarynyň 46-sy işleýär. 

Türkmenistan halkara konwensiýalarynyň we 
ylalaşyklaryň 161-sine gatnaşýar. 

Wideoduşuşygyň barşynda nygtalyşy ýaly, 
Türkmenistan BMG-niň adamzadyň öňe gitmegini 
we ösmegini üpjün etmäge gönükdirilen işine işjeň 
gatnaşmagy özüniň daşary syýasatynyň möhüm 
ugurlarynyň biri hasaplaýar.

Gysga döwrüň içinde BMG-niň Baş Assambleýasy 
tarapyndan Türkmenistanyň bitaraplyk syýasatynyň, 
energiýa howpsuzlygynyň, ulag-üstaşyr geçelgeleriniň 
ornuna bagyşlanan Kararnamalarynyň birnäçesi kabul 
edildi. 

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 Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 
BMG-niň Baş Assambleýasynyň geçen ýylyň sentýabr 
aýynda 2021-nji ýyly Halkara parahatçylyk we 
ynanayşmak ýyly diýip yglan etmek hakyndaky 
Kararnamany biragyzdan kabul edendigini ýatladyp, 
pursatdan peýdalanyp,  dost lukly döwlet ler iň 
ýolbaşçylaryna şeýle möhüm resminamany kabul 
etmekde beren goldawy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk 
bildirdi.

Türkmenistan mundan beýläk-de tutuş adamzadyň 
abadançylygynyň we bagtyýar durmuşynyň bähbidine 
dünýäde parahatçylygy, dost-doganlyk gatnaşyklaryny 
pugtalandyrmak üçin ähli tagallalary eder diýip, milli 
Liderimiz aýtdy. 

Russiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we 
Doly ygtyýarly ilçisi A.Blohin hoşniýetli sözler üçin 
hoşallyk bildirip, öz nobatynda, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowy we onuň üsti bilen ähli 
türkmen halkyny ýetip gelýän Täze, 2021-nji ýyl bilen 
gutlady. 

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY 
BERDIMUHAMEDOWYŇ  TÜRKMEN HALKYNA TÄZE 
ÝYL GUTLAGY 

T ü r k m e n i s t a n y ň  P r e z i d e n t i  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň gelmegi mynasybetli 
türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy bilen ýüzlendi. 

Milli Liderimiz 2021-nji ýylyň Gündogar müçenamasy 
boýunça sygyr ýyly hasaplanýandygyny belledi. 
Türkmenlerde sygyr ýyly bereketli ýyl hasaplanýar.

Dünýäde dowam edýän çylşyrymly ýagdaýlara 
garamazdan, yhlasly zähmetimiz bilen 2020-nji ýylda 
hem ykdysadyýetimiziň durnukly ösmegini gazandyk, il-
ýurt bähbitli döwletli işlere badalga berdik diýip, döwlet 
Baştutanymyz belledi.

Köp sanly durmuş we önümçilik maksatly binalardyr   
desgalar gurlup, ulanmaga berildi, halkara ähmiýetli 
taslamalar,  oba hojalyk pudagynda oňyn özgertmeler 
durmuşa geçirilýär. 

Biz ynsan saglygyny goramak, ömrüni uzaltmak, 
keselleriň önüni almak, sagdyn durmuş kadalaryny 
ornaşdyrmak boýunça yzygiderli işleri geçirýäris.

Biz geljegimiz bolan ýaş nesliň mynasyp bilim we 
terbiýe almagy üçin hem ähli şertleri döredýäris. Ýaşlaryň 
döwrebap hünärleri ele almagyna, sanly tehnologiýalary 
öwrenmegine döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan   
ugurlarynyň biri hökmünde garaýarys diýip, hormatly 
Prezidentimiz belledi. 

Biz  medeniýetimiziň, edebiýatymyzyň we 
sungatymyzyň gülläp ösmegi üçin hem ähli şertleri 
dörederis. Milli mirasymyzy gorap saklamak, 
baýlaşdyrmak we wagyz etmek boýunça giň gerimli 
işleri alyp bararys. 

Parahatçylyk we ynanyşmak adamzadyň   baş   
gymmatlygydyr, baýlygydyr. Türkmenistanyň başlangyjy 
esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň  Baş 
Assambleýasy tarapyndan möhüm resminama - «2021-
nji ýyl - Halkara parahatçylyk   we   ynanyşmak  ýyly» 
atly Kararnama kabul edildi.

Täze ýylda ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň yglan 
edilenine 30 ýyl dolýar.

Goý, Täze ýyl Ýer ýüzünde parahatçylygyň, 
abadançylygyň, uly üstünlikleriň, rysgal-berekediň 
ýylyna öwrülsin! 

Täze ýylda siziň maşgala ojaklarynyza agzybirlik we 
asudalyk ýar bolsun! Bagtyýar günler, döwletli döwran 
dowamat-dowam bolsun diýip, hormatly Prezidenitimiz 
çykyşynyň ahyrynda aýtdy. 

RESMI BÖLÜM 

Döwlet Baştutanymyz diplomatik düzümiň 
duaýýeni bilen wideoduşuşyk geçirdi

29-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly 
Türkmenistandaky diplomatik düzümiň duaýýeni, Russiýa 
Federasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi 
Aleksandr Blohin bilen duşuşyk geçirdi. Onlaýn duşuşyga  
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler 
ministri R.Meredow hem gatnaşdy.

Milli Liderimiz russiýaly diplomat bilen salamlaşyp, 
soňky ýyllarda Täze ýyly bilelikde – Türkmenistanda 
işleýän ähli diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň 
gatnaşmagynda bellemegiň oňat tejribä öwrülendigini 
belledi. Ýöne, şu ýyl, çylşyrymly ýagdaýlar bilen 
baglylykda, duşuşyk täze görnüşde geçirilýär.
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ösüşi goldamak we pugtalandyrmak işinde bitaraplyk 
syýasatynyň orny we ähmiýeti» atly Kararnama kabul 
edildi.

Biz Owganystanda durmuş-ykdysady taslamalary 
amala aşyrmaga ýardam bermek arkaly bu ýurdy 
hemmetaraplaýyn goldamak boýunça hem netijeli işleri 
alyp bardyk diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow belledi.

Umuman, Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary ýurt 
döwletleriniň resmi wekilleri, şol sanda döwlet hem-de 
hökümet Baştutanlary, ýurdumyzda ýerleşen diplomatik 
wekilhanalaryň baştutanlary, şeýle hem dürli halkara 
korporasiýalarynyň we kompaniýalarynyň ýolbaşçylary 
bilen 20 gezek ikitaraplaýyn duşuşygy, 40 gezek hem 
telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi diýip, döwlet 
Baştutanymyz 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 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň, Döwlet 
howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna we häkimlere ýüzlenip, 
ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet 
maksatnamalary ýerine ýetirmek babatda netijeli işleriň 
amala aşyrylandygyny kanagatlanma bilen belledi. 

Koronawirus pandemiýasy we köp ýurtlaryň 
çäklendirme çärelerini girizen şertlerinde, daşary ýurtly 
hyzmatdaşlarymyz bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy 
ösdürmäge uly üns berildi. 

Dürli senagat pudaklarynda bilelikdäki maýa goýum 
taslamalaryny ýokary hilli işläp düzüp hem-de amala 
aşyryp, hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugurlaryny 
kesgitledik diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. 

Saglygy goraýyş babatda hem öz wagtynda zerur 
çäreleriň görlendigi bellenildi. Ýurdumyza ýokanç 
keselleriň aralaşmagynyň öňüni almak maksady bilen 
görlen çärelerden daşary, saglygy goraýyş ulgamynyň 
maddy-enjamlaýyn binýadyny ep-esli berkitdik we häzir 
hem bu işi dowam edýäris.

Şu ýyl Ministrler Kabinetiniň 49, Döwlet howpsuzlyk 
geňeşiniň 13 mejlisi, döwlet derejesinde dürli 
maslahatlaryň hem 57-si geçirildi.

Milli  Liderimiz döwlet dolandyryşy, içerki hem-de 
daşarky maliýe, söwda ulgamlary, şeýle hem zähmet we 
haryt bazarlary ýaly ugurlarda özgertmeleri geçirmegiň 
depginleriniň güýçlendirilendigini aýtdy. Bu bolsa, orta 
möhletli döwürde önümçiligiň möçberlerini ep-esli 
artdyrmaga mümkinçilik berdi. 

Netijede, çylşyrymly şertlere garamazdan, şu ýyl 
bize örän köp işleri bitirmek we köp sanly meseleleri 
çözmek başartdy diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow belledi. Häzirki döwürde ýurdumyzda 
wekilçilikli hem-de kanun çykaryjy häkimiýetini mundan 
beýläk-de kämilleşdirmek işi alnyp barylýar. 

Halkara çäreleri ýokary derejede geçirildi. Garaşsyz 
Watanymyzyň Bitaraplygynyň şanly ýubileýi giňden 
bellenildi. Umuman, 2020-nji    ýyl üçin göz öňünde 
tutulan meýilnamalaryň ählisi diýen ýaly üstünlikli amala 
aşyryldy. 

Şeýle hem milli Liderimiz geljek ýyl üçin gowy 
Döwlet býujetiniň kabul edilendigini belledi. Zähmet 
haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň 
möçberini ýene-de 10 göterim artdyrdyk. 

2020-nji ýylyň üstünlikleri barada aýtmak bilen, 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
şu ýyl 1 million 476 müň tonna  galla ýygnalyp, 
ýurdumyzyň azyk  howpsuzlygynyň üpjün edilendigini 
belledi. 

Ýurdumyzda 1 million 280 müň tonna pagta hasyly 
ýygnaldy. Mundan başga-da, häzirki döwürde umumy 
şertnama bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan hem 

“Russiýanyň ilçisi hökmünde strategik hyzmatdaşlyk 
ýörelgeleri esasynda guralýan russiýa-türkmen 
gatnaşyklary pugtalandyrmaga goşýan şahsy goşandyňyza 
ýokary baha berýärin. Däp bolan dostluk gatnaşyklary 
hem-de biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky ýokary 
derejedäki özara ynanyşmak ýagdaýyndaky gepleşikleriň 
netijesinde, özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň 
berk binýadyny döretmek başartdy” diýip, A.Blohin 
aýtdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň  
we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki 
mejlisi  

30-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Täze ýylyň öňüsyrasynda Ruhyýet 
köşgünde Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk 
geňeşiniň şu ýyl üçin bilelikdäki soňky mejlisini geçirdi. 
Şeýle hem mejlise Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň 
häkimleri çagyryldylar. 

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz 
berildi. Ol döwlet Baştutanymyzyň geljek ýylyň 
şygaryny we nyşanyny kesgitlemek boýunça öňde goýan 
wezipeleriniň ýerine ýetirilişi barada maglumat  berdi. 
Ol 2021-nji ýyly “Türkmenistan-parahatçylygyň we 
ynanyşmagyň Watany” diýip yglan etmek hakyndaky 
teklibi öňe sürdi hem-de Täze ýylyň nyşanynyň 
taslamasyny milli Liderimiziň garamagyna hödürledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, 
tamamlanyp barýan ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemini 
jemledi. 

Berkarar döwletimiziň hemişelik Bitaraplygynyň 
25 ýyllyk şanly baýramynyň bellenen ýyly hökmünde 
ýurdumyzyň taryhynda müdimilik galjak 2020-nji ýyl 
tamamlanyp barýar. Bu ýyl biziň üçin örän agyr we 
çylşyrymly boldy diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.  

Dünýäde koronawirus pandemiýasynyň giňden 
ýaýramagyna garamazdan, Türkmenistanyň daşary 
syýasy hem-de ykdysady işjeňliginiň pese düşürmändigi 
bellenildi. 

Geçip barýan ýylda Türkmenistanyň Prezidenti 
resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasynda boldy. 
Gazagystan Respublikasynyň  Premýer-ministriniň 
ýurdumyza iş  sapary amala aşyryldy. 

Hormatly Prezidentimiz Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde 
hem-de Halkara Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk 
forumynda wideoýüzlenme bilen çykyş etdi. Bütindünýä 
Saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory bilen 
duşuşdy. 

Biziň möhüm halkara meselelerini çözmäge 
gönükdirilen netijeli  tekliplerimiz dünýäniň esasy halkara 
guramalary tarapyndan biragyzdan goldanyldy. 

Muňa mysal hökmünde Yslam Hyzmatdaşlyk 
Guramasyna agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň 
Geňeşiniň 47-nji mejlisinde «Yslam Hyzmatdaşlyk 
Guramasynyň sebitinde we bütin dünýäde halkara 
parahatçylygyny, howpsuzlygyny hem-de durnukly 
ösüşi goldamakda we  pugtalandyrmakda bitaraplyk 
syýasatynyň orny» atly Kararnamanyň biragyzdan kabul 
edilendigini görkezmek bolar diýip, milli Liderimiz 
sözüni dowam etdi.

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça we Milletler 
Bileleşigine agza döwletleriň biragyzdan goldamagy 
bilen 2020-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş Assambleýasynyň  75-nji mejlisinde 
«Halkara parahatçylygyny, howpsuzlygyny we durnukly 

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



4

köp bolan önümçilik we durmuş maksatly iki ýarym müňe 
golaý desganyň gurluşygy alnyp barylýar. 

Amala aşyrylýan bu tutumly işler biziň ýakyn ýyllarda 
ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmäge goşýan saldamly 
goşandymyzdyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow belledi hem-de umumy bahasy 7 
milliard manada golaý bolan 45 sany iri desganyň şu ýyl 
işe girizilendigini habar berdi.  

Şu ýyl ýurdumyzda umumy meýdany 2 million 
inedördül metre golaý ýaşaýyş jaýlarynyň, şol sanda 
otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan jaýlaryň, çagalar 
baglarynyň, mekdepleriň, lukmançylyk edaralarynyň 
we beýleki durmuş maksatly desgalaryň ulanylmaga 
berilmegi aýratyn guwançly ýagdaýdyr. 

Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan 
halkara gaz  geçirijisiniň gurluşygyny we beýleki halkara 
taslamalaryny amala aşyrmagy hem dowam edýäris. 

Umuman, 2020-nji ýyl hemmeler üçin örän kynçylykly 
boldy, syýasy we ykdysady babatda dürli ýaramaz 
wakalar köp bolup geçdi. Ýöne, muňa garamazdan, biz 
jemi içerki önümiň ösüş depgininiň şu ýyl hem gowy, 
ýagny 5,9 göterim derejede bolmagyna garaşýarys. 

Geçip barýan ýylyň netijelerine baha berip, umuman, 
örän kynçylykly bolsa-da, bu ýyl biziň üçin oňat ýyl boldy 
diýip, milli Liderimiz  Gurbanguly Berdimuhamedow 
belledi. 

Döwlet Baştutanymyzyň bu sözleri mejlise 
gatnaşyjylar tarapyndan şowhunly el çarpyşmalar bilen 
kabul edildi. 

Geljekki nesillerimiziň bitiren bu işlerimize mynasyp 
baha berjekdigine ynanýaryn. Ählumumy çökgünligiň 
agyr synagyndan geçip, biz öz öňümizde has uly 
maksatlary we wezipeleri goýarys. Geljek ýyl bolsa, 
belent sepgitleri gazanmagyň ýyly bolar diýip, hormatly 
Prezidentimiz aýtdy. 

2021-nji ýylda ata Watanymyzyň mukaddes 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny giňden 
belläris. Bu bolsa, gazanylan netijeleri jemlemegiň hem-
de geçilen ýola ser salmagyň döwri bolar. Halkymyz 
üçin örän möhüm bolan bu senäni anyk işler we täze 
taslamalary amala aşyrmak bilen belläp geçeris diýip, 
milli Liderimiz nygtady.

Ýurdumyzyň syýasy ulgamyny döwrebaplaşdyrmak 
işini hem yzygiderli dowam ederis diýip, döwlet 
Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

Türkmenistanyň Milli Geňeşine geljek ýyl geçiriljek 
saýlawlar Garaşsyz döwletimiz üçin ýene-de bir möhüm 
waka bolar. Bu saýlawlaryň ýokary raýat işjeňliginiň 
hem-de jemgyýetimiziň syýasy kämilliginiň mysalyna 
öwrüljekdigine ynanýaryn diýip, milli Liderimiz nygtady.  

Biz ykdysadyýetde,  durmuş we ekologiýa 
ulgamlarynda yzygiderli  çäreleriň giň gerimli toplumyny 
amala aşyrmagy dowam ederis. Ilatyň ähli gatlaklarynyň 
zerurlyklaryna we isleglerine düýpli üns bereris. 

Saglygy goraýşyň mümkinçiliklerini yzygiderli 
berkidip, zerur bolanda bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn 
binýadyny has-da pugtalandyrmak üçin goşmaça 
serişdeleri goýbereris diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şoňa görä-de, häzirki döwürde halkymyzyň agzybirligi, 
her bir raýatyň Garaşsyzlyk gymmatlyklarymyzy gözüniň 
göreji ýaly goramagy örän möhümdir. 

Biz halkara howpsuzlyk ulgamyny berkitmäge 
gönükdirilen daşary syýasat ugrumyzy dowam edip, 
Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň düzümleriniň 
ornuny pugtalandyrmaga ýardam bereris. 

Milli bähbitlerimizi berk gorap, häzirki köp ugurly 
dünýäde özüniň netijelidigini görkezen sazlaşykly we 

oýlanyşykly daşary  syýasatymyzy yzygiderli dowam 
ederis diýip, milli Liderimz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlara ýüzlenip, her ýyl 
bir şygary yglan edýändigimizi, şol şygaryň hem  öňde 
goýan maksatlarymyza tarap ynamly öňe gitmäge ýardam 
edýändigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň 
Mejlisiniň Başlygy  G.Mämmedowanyň ýaňy beren 
maglumatyna görä, deputatlar we  halkymyz bilen giňden 
ara alyp maslahatlaşmagyň netijesinde, teklip edilýän 
geljek ýylyň şygaryny we nyşanyny makullady. 

Ýygnananlaryň el çarpyşmasy astynda milli Liderimiz 
geljek 2021-nji ýylyň şygaryny «Türkmenistan– 
parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan 
etdi.  

Şunuň bilen baglylykda, Milli parlamentiň ýolbaşçysy 
G.Mämmedowa we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary M.Mämmedowa 2021-nji ýylyň şygaryny 
hem-de nyşanyny metbugatda we  teleýaýlymlarda 
ýerleşdirmek barada tabşyryk berildi. 

Döwlet Baştutanymyz şu gezek Täze ýyl baýramynyň 
anna gününe düşýändigi sebäpli, ýurdumyzyň ilatynyň 
Täze ýyl baýramyny dabaraly belläp geçmegi we oňat 
dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady 
bilen, 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryny iş güni däl diýip 
yglan etmek barada karara gelendigini aýtdy hem-de 
degişli Permana gol çekdi.  

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Täze ýyl baýramçylyk günlerinde raýatlarymyzyň oňaýly 
dynç almaklary üçin şäherleriň we obalaryň kadaly 
durmuş üpjünçiligini ýola goýmakda möhüm şertleri 
döredýän ähli gulluklaryň nobatçylygyny degişli derejede 
guramak bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet 
bermegiň zerurdygyna ünsi çekdi we degişli görkezmeleri 
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 Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary Ş.Durdylyýewe we energetika ministri 
Ç.Pürçekowa 29-njy dekabrda gije birnäçe sagadyň 
dowamynda elektrik üpjünçiliginde dörän bökdençlik 
üçin berk käýinç yglan etdi. 

Soňra Minis t r ler  Kabinet iniň Başlygynyň 
orunbasarlaryna söz berildi. Olar gözegçilik edýän 
pudaklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, pudaklary 
mundan beýläk-de sanlylaşdyrmak boýunça durmuşa 
geçirilýän çäreler barada hasabat berdiler.

Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri  Täze 
ýyly mynasyp garşylamak we geljek ýyl üçin kesgitlenen 
wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň maksatnamasynyň 
işlenip taýýarlanylandygy barada hasabatlar bilen çykyş 
etdiler. 

Soňra ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy 
edaralarynyň ýolbaşçylary ýurdumyzda durnuklylygy 
pugtalandyrmak, Watanymyzyň mukaddes çäkleriniň 
ygtybarly goragyny üpjün etmek, ýokary hünärli 
harby işgärleri taýýarlamak we bu düzümleriň maddy-
enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça 
maksatnamalaýyn çäreleriň amala aşyrylýandygy barada 
hasabat berdiler.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow çykyşynyň başynda milli 
Liderimizi şu günki mejlise gatnaşyjylaryň adyndan Täze, 
2021-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de döwlet 
Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan 
köptaraply işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

Bellenilişi ýaly, “Türkmenistan –Bitaraplygyň 
mekany”  şygary astynda geçýän 2020-nji ýyl döwletimiziň 
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sanda ýangyç-energetika toplumyndaky, senagat 
pudagyndaky, ulag-aragatnaşyk ulgamyndaky, obasenagat 
toplumyndaky hem-de beýleki birnäçe ugurlardaky 
hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň 
bardygyny bellediler.

Söhbetdeşler ikitaraplaýyn söwda-ykdysady 
gatnaşyklaryň depginli ösýändigini bellediler. Syýasy 
partiýalaryň hem-de kanun çykaryjy edaralaryň 
arasyndaky özara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge, mundan 
beýläk göni aragatnaşyklary hem-de alyşmalary 
höweslendirmäge taýýarlyk beýan edildi. 

Döwletara esasda, şol sanda işewürlik we medeni 
ugurlarda bilelikdäki çäreleri hem-de halkara 
düzümleriniň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler 
Guramasynyň derejesinde gatnaşyklary geçirmek 
boýunça meýilnamalara seredildi. Merkezi Aziýa 
döwletleriniň baştutanlarynyň geljek ýylda nobatdaky 
geňeşme duşuşygyna taýýarlygyň meseleleri ara alnyp 
maslahatlaşyldy. 

Telefon arkaly söhbetdeşlik özbek tarapynyň 
başlangyjy boýunça geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkiýe 
Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda 
telefon arkaly söhbetdeşlik 

1-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň 
Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon 
arkaly söhbetdeşlik boldy. 

Iki ýurduň Liderleri ýetip gelen Täze, 2021-
nji  ýyl mynasybetli birek-biregi gutladylar hem-de 
berk jan saglyk, bagt, türkmen we türk halklarynyň 
abadançylygynyň hem-de rowaçlygynyň bähbidine ähli 
baglangyçlarynda uly üstünlikleri arzuw etdiler. 

Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar häzirki 
wagtda köpasyrlyk dostluk gatnaşyklarynyň döwletara 
aragatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin 
berk esas bolup hyzmat edýändigini kanagatlanma bilen 
bellediler. Iň ýokary derejede syýasy-diplomatik, söwda-
ykdysady we medeni –ynsanperwer ulgamlarda köpugurly 
hyzmatdaşlyk alnyp barylýar. Özara düşünişmegiň, 
birek-birege hormat goýmagyň hem-de özara goldawyň 
ýörelgeleri esasynda ikitaraplaýyn derejede hem-de halkara 
guramalarynyň çäklerinde netijeli gatnaşyklar ösdürilýär.

Söhbetdeşler söwda-ykdysady gatnaşyklaryň oňyn 
ösýändigini belläp, energetika, ulag-aragatnaşyk, 
senagat ulgamlarynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de 
giňeltmegiň wajypdygyny aýratyn nygtadylar. 

Taraplaryň ylym, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş 
ulgamlarynda netijeli gatnaşyklary has-da çuňlaşdyrmaga 
çalyşýandygy tassyklanyldy.

Telefon arkaly söhbetdeşlik türk tarapynyň başlangyjy 
boýunça geçirildi.

Permanlaryň we Kararlaryň beýany 

	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, 
2021-nji ýylyň 2-nji ýanwary eýeçiliginiň görnüşlerine 
garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üçin 
iş güni däl diýlip yglan edildi. 

weziPä bellenildi 

	 Türkmenistanyň Prezidentiniň  Permanlary bilen, 
Batyr Durdymuratowiç Rejepowa Adatdan daşary we 

we jemgyýetimiziň durmuşynda, döwlet syýasatynda, 
durmuş-ykdysady ulgamda we halkara gatnaşyklarynda 
möhüm ähmiýetli bolan şanly wakalara beslendi. 

Wise-premýer, daşary işler ministri hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
ýolbaşçylygynda döwletimiziň ykdysady kuwwatyny 
berkitmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini 
yzygiderli ýokarlandyrmak ugrunda döwlet derejesinde 
zerur işleriň geçirilendigini belledi. Türkmenistanyň 
daşary syýasatynda gyzyklanma bildirýän döwletler 
we halkara guramalary bilen ýurdumyzyň ýola goýýan 
gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykdy. 

Şu ýylyň 7-nj i  dekabrynda BMG-niň Baş 
Assambleýasynyň mejlisinde  halkara gatnaşyklarynda 
bitaraplyk ýörelgelerini iş ýüzünde amala aşyrmakda 
ygtybarly hukuk binýady bolan “Bitaraplyk syýasatynyň 
halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi 
üpjün etmekde we berkitmekde tutýan orny hem-de 
ähmiýeti”  atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, 2020-nji ýylyň Türkmenistan üçin taryhy 
ähmiýetli wakalara baý bolandygyny belledi. Şunuň 
bilen baglylykda, ýurdumyzyň ykdysady we durmuş 
ulgamynyň ähli düzümlerinde ýokary netijeler gazanyldy. 
Munuň özi Diýarymyzyň ykdysady kuwwatynyň 
pugtalandyrylmagynda, halkymyzyň durmuş derejesiniň 
ýokarlanmagynda has ähmiýetli boldy diýip, milli 
Liderimiz 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 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet 
howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini tamamlap, 
geljek ýylyň şowly bolmagyny, Täze ýylyň täze 
üstünlikleri we rowaçlyklary getirmegini, ýurdumyzy 
mundan beýläk-de ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-
durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak ugrunda 
nobatdaky möhüm ädimleri ätmegini arzuw etdi we 
hemmeleri ýetip gelýän Täze, 2021-nji ýyl bilen gutlady.

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan 
Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda 
telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

30-njy dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan 
Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň 
arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. 

Iki döwletiň Baştutanlary ýetip gelýän Täze, 2021-nji 
ýyl bilen birek-biregi gutladylar hem-de berk jan saglyk, 
bagt, türkmen we özbek halklarynyň abadançylygynyň 
bähbidine ähli başlangyçlarynda we bilelikdäki işde uly 
üstünlikler arzuw etdiler. 

Iki ýurduň Liderleri ähli ulgamlarda hyzmatdaşlygy 
mundan beýläk-de ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň 
bardygyny tassykladylar . 

Şunda abraýly halkara guramalarynyň, şol sanda şu 
ýyl Özbegistan Respublikasynyň başlyklyk eden Garaşsyz 
Döwletleriň Arkalaşygynda özara hyzmatdaşlygy 
pugtalandyrmaga uly ähmiýet berilýändigi nygtaldy. 

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow adamzadyň giň çäkleri 
gurşap alan, köp döwletleriň hem-de halklaryň durmuşyna 
täsir edýän örän çynlakaý wehim bilen ýüzbe-ýüz 
bolandygyna garamazdan, Özbegistanyň Arkalaşygyň 
çäklerinde özara gatnaşyklary berkitmäge gönükdirilen 
meýilleşdirilen çäreleriň köpüsini mynasyp derejede 
geçirendigini belledi. 

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we 
Şawkat Mirziýoýew köpugurly hyzmatdaşlygy, şol 
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Doly ygtyýarly Ilçi diýen diplomatik dereje berildi we ol 
Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Nur-
Sultan şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi 
wezipesine bellenildi. 

TÜrKmeniSTanyň HalKara 
baŞlanGyÇlary 

BMG agza döwletleriň arasynda Aşgabat 
jemleýji resminamasyny resmi taýdan 
ýaýratdy

Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasynyň 
ýerleşýän ýeri bolan Nýu-Ýork şäherinden ýurdumyza 
hoş habar gelip gowuşdy. Hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda 
2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda geçirilen “Halkara 
parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün 
etmekde bitaraplyk syýasaty we onuň orny” atly Halkara 
maslahatynyň Jemleýji resminamasy BMG-niň alty resmi 
dilinde çap edildi hem-de agza döwletleriň arasynda resmi 
taýdan ýaýradyldy. 

16 bölümden ybarat bolan resminama dünýä 
ýurtlarynyň arasynda parahatçylykly, dostlukly we özara 
bähbitli  gatnaşyklary ösdürmekde bitaraplyk syýasatynyň 
eýeleýän ornunyň ykrar edilmegini özünde jemleýär. Ol 
Birleşen Milletler Guramasynyň agza döwletlerini işjeň 
bitaraplyk syýasatyny alyp barmaga ýardam bermäge, 
dawalary parahatçylykly ýol bilen kadalaşdyrmakda we 
gapma-garşylyklaryň öňüni almakda bitarap döwletleriň 
mümkinçiliklerini doly derejede peýdalanmaga çagyrýar 
hem-de maslahat berýär.  

Bu resminamada milli bitaraplyk syýasatynyň 
Birleşen Milletler Guramasynyň esasy ugurlarynyň biri 
bolan Öňüni alyş diplomatiýasynyň gapma-garşylyklaryň 
öňüni almak işinde peýdalanylmagyny höweslendirmek, 
gepleşikleri geçirmek, hoşniýetli hyzmatlary ýola 
goýmak, maglumatlary kesgitlemek boýunça işleri ýerine 
ýetirmek, ýörite gollanmalary  resmi däl  geňeşmeleri 
peýdalanmak, ösüş babatda maksatnamalaýyn işleri 
amala aşyrmak barada aýdylýar.

Şunuň bilen baglylykda, bu resminamada Birleşen 
Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin Öňüni 
alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezine möhüm 
ornuň degişlidigi bellenilýär. Merkez 2007-nji ýylyň 
dekabrynda Aşgabatda açyldy. 

Resminamada Birleşen Milletler Guramasynyň 
halkara meselelerini kadalaşdyrmakda bitaraplygyň 
ýörelgelerini netijeli peýdalanmak üçin  Kadalar 
toplumyny işläp taýýarlamak babatda Türkmenistanyň 
başlangyçlaryna we tagallalaryna goldaw berilýär 
hem-de  syýasy durnuklylyk şertlerinde döwletleriň 
arasyndaky durnukly we uzakmöhletleýin söwda-
ykdysady gatnaşyklary saklamaga, halkara hukugynda 
hem-de  halkara gatnaşyklarda bitaraplyk syýasatyny 
amaly we tejribe taýdan öwrenmek boýunça ylmy-barlag 
hem-de okuw merkezlerini döretmäge gönükdirilen milli 
bitaraplygyň ykdysady we geoykdysady ugurlarynyň 
ähmiýeti nygtalýar. 

Adatdan daşary ýagdaýlarda hem-de  tebigy heläkçilik 
şertlerinde bitaraplyk syýasatynyň we onuň eýeleýän 
ornunyň ynsanperwerlik taýdan aýratyn ähmiýetlidigi 
resminamada tassyklanylýar.

Bu resminama Birleşen Milletler Guramasyna agza 
döwletleri, halkara hem-de  sebitara guramalary, hökümet 
birleşmelerini we şahsy taraplary, şol sanda ýaşlary her ýylyň 
12-nji dekabrynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli 

jemgyýetiň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de  
durnukly ösüşi saklamakda we pugtalandyrmakda bitaraplyk 
syýasatynyň orny hem-de  ähmiýeti bilen tanyşdyrmaga 
gönükdirilen çäreleri guramaga çagyrýar.

Aşgabat jemleýji resminamasynda halkara gatnaşyklarynda 
bitaraplyk syýasatynyň ornuny berkitmek meselelerine 
bagyşlanan ýokary derejedäki forumlary geçirmek üçin 
azyndan bäş gezek degişli çäreleriň geçirilmeginiň zerurdygy 
nygtalýar. Bu gatnaşyklar halkara parahatçylygy we 
howpsuzlygy pugtalandyrmaga ýardam berer.

Resminamanyň jemleýji bölüminde “Halkara 
parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de  durnukly ösüşi 
üpjün etmekde bitaraplyk syýasatynyň orny we ähmiýeti” 
atly Halkara maslahatyny gurandygy üçin Türkmenistanyň 
halkyna hem-de  Hökümetine çuňňur hoşallyk sözleri 
beýan edilýär. Maslahat hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde 
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy 
mynasybetli Aşgabatda geçirildi.

ýUrdUmyz Täze ýyly GarŞylaýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow çagalar bilen ýurdumyzyň 
Baş arçasyna bardy

28-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow agtyklary bilen “Älem” medeni-
dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan 
ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyna geldi. 

Täze ýyl baýramçylygynyň  baş gahrymanlary 
Aýazbaba bilen Garpamyk hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowy we mähriban atasy bilen 
Baş arçanyň ýanyna gelen bagtyýar körpeleri Täze ýyl 
baýramy bilen gutladylar. 

Şeýle hem Aýazbaba we Garpamyk ösüp gelýän nesliň 
hem-de ähli watandaşlarymyzyň adyndan çagalar barada 
edýän atalyk aladasy, olaryň hemmetaraplaýyn sazlaşykly 
ösmegi, ýokary hilli bilim almagy babatda döredýän ajaýyp 
şertleri üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk 
bildirdiler.  

Döwlet Baştutanymyz gutlaglar üçin minnetdarlyk 
bildirip,  ýurdumyzyň ähli çagalaryny Täze ýyl baýramy 
bilen gutlap, olara okuwlarynda uly üstünlik, saýlap alan 
hünärine ýetmeklerini arzuw etdi. Şeýle hem Arkadag 
Prezidentimiz asylly däbe eýerip, agtyklary bilen Täze 
ýyl arçasynyň daşyndan aýlandylar. 

Bu ýerde Täze ýyl baýramy mynasybetli sowgatlyk 
harytlaryň dükany  işleýär. 

Döwlet Baştutanymyz dükana baryp, hödürlenilýän 
sowgatlyk önümler bilen tanyşdy. Bu ýerde milli 
Liderimiziň agtyjaklarynyň göwün söýen, saýlan 
sowgatlaryny Aýazbabanyň gowşurmagy körpeler üçin 
ýatdan çykmajak şatlykly pursada öwrüldi. Döwlet 
Baştutanymyz agtyklarynyň saýlan sowgatlyk önümleri 
üçin tölegi bank karty arkaly geçirdi. 

Çagalar  hoşal lyk sözler ini  aýdyp,  çuňňur 
minnetdarlygyň nyşany hökmünde joşgunly goşgulardan 
okap berdiler. Olar  dürli dillerde goşgy okadylar.

Soňra bu günki şatlykly wakanyň hormatyna 
ýadygärlik surata düşdüler.  

Ýurdumyzyň Baş arçasy ýaş myhmanlary 
garşylaýar 

Mejlisiň başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, 
maliýe-bank ulgamynyň, obasenagat toplumynyň, şeýle 
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Ýurdumyzyň Baş arçasy oturdylan “Älem” medeni-
dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdança esasy Täze ýyl 
dabaralarynyň geçirilýän merkezine öwrüldi. 

Bu ýerde jadyly gyş bagy döredildi. Şol ýerde neon 
bezegleri haýran galdyryjy keşbi emele getirýär. Ýeňiljek 
gurnamalar özboluşly seýilýodajyklaryň wezipesini 
ýerine ýetirýärler. Ertekileriň gahrymanlary hem-de 
ýylyň nyşany bolan şadyýan öküzjik ýurdumyzyň Baş 
arçasynyň özboluşly baýramçylyk bezegine öwrüldi.

Meýdançada gurnalan sahnada meşhur estrada 
aýdymçylarynyň, ussatlaryň hem-de parlak ýyldyzlaryň 
gatnaşmagynda aýdym-sazly şüweleň guralýar. Olar täze 
ýyla bagyşlanan döredijilik çykyşlary bilen tomaşaçylary 
begendirdiler. Joşgunly aýdym-sazly çykyşlar hem-de 
tanslar ýerine ýetirildi.

Türkmen paýtagtyny ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň 
merkezlerini baglanyşdyrýan däp bolan baýramçylyk 
teleköprüsi birleşdirdi. 

Döwlet Baştutanymyzy hem-de paýtagtymyzy 
sebitleriň her biriniň adyndan onuň ýolbaşçysy, 
hormatly ýaşuly we ýaş nesliň wekili hem-de artistler 
gutladylar. 

Alypbaryjylar welaýatlaryň we paýtagtymyzyň 
ýaşaýjylarynyň Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk 
gutlaglaryny jemläp, Türkmenistanyň hemişe gülläp 
ösmegi, ata Watanymyzyň halkara abraýynyň ýylsaýyn 
belende galmagy, halkymyzyň parahatçylykda we 
agzybirlikde ýaşamagy baradaky arzuwlaryň çuňňur 
manysyny aýratyn belleýärler.

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 göni ýaýlymda Türkmenistanyň 
halkyna Täze ýyl gutlagy bilen ýüzlenmesi baýramçylygyň 
esasy pursady boldy. 

Hormatly Prezidentimiz geçen ýylyň esasy wakalary 
barada durup geçdi, Diýarymyzyň durmuşynyň ähli 
ulgamlaryny gysgaça häsiýetlendirdi, içeri we daşary 
syýasatyň netijelerine giňişleýin baha berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
gutlagyny jemläp, “Goý, Täze ýyl Ýer ýüzünde 
parahatçylygyň, abadançylygyň, uly üstünlikleriň, rysgal-
berekediň ýylyna öwrülsin!” diýip belledi. 

Sähel salymdan sagadyň dilleri 12-ini görkezýär.
Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar.
Birnäçe pursatdan soň baýramçylyk feýerwerkiniň 

ajaýyp öwüşginleri asmany  bezeýär. Täze ýyl 
durmuşymyza baýramçylyk nurunyň şüweleňiniň astynda 
gadam goýýar. Paýtagtymyzyň asmanynda ajaýyp 
görnüşler peýda bolýar. 

Baýramçylyk dabarasynyň ahyrynda onuň baş 
meýdançasynda estrada ýyldyzlarynyň gatnaşmagynda 
konsert boldy. Tomaşaçylaryň baýramçylyk ruhuny has-
da belende göterýän bu konsert teleýaýlymlar arkaly 
görkezildi.

HalKara HyzmaTdaŞlyGy 

Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary 
ösdürilýär

T ü r k m e n i s t a n y ň  M e j l i s i n i ň  B a ş l y g y 
G.Mämmedowanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň 
Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy 
W.Matwiýenkonyň arasynda şu gün geçirilen telefon 
arkaly söhbetdeşligiň dowamynda  parlamentara 
gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp 
maslahatlaşyldy. 

Federasiýa Geňeşiniň spikeri hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly  Berdimuhamedowa hem-de ähl i 

hem milli Parlamentiň komitetleriniň ýolbaşçylary 
çagalary hem-de agtyklary bilen bilelikde “Älem” 
medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada 
oturdylan ýurdumyzyň Baş arçasyna bardylar. 

Däp boýunça myhmanlary täze ýyl baýramynyň 
baş gahrymanlary – Aýazbaba hem-de onuň agtygy 
Garpamyk garşylap, olary ertekiler şäherjigine gezelenç 
etmäge çagyrdylar. 

Bu ýerde ýagty bezeg serişdeleri hem-de öwüşgin atýan 
oýnawaçlar bilen bezelen belent arçanyň töwereginde 
ertekiler dünýäsi ýaýbaňlandyrylyp, oňa syýahat etseň 
ýatdan çykmajak täsirleri bagyşlaýar. 

Çagalardan başga ulular hem Täze ýyl baýramçylygynyň 
jadylaýjy täsirini başdan geçirmäge höwes bilen taýýar. 
Bu baýramçylyk sowgatlardan doly. 

Täze ýyl şäherjiginde şeýle hem dürli ýadygärlik 
önümleriniň söwdasy guraldy, şol önümleri, şol sanda 
hasaplaşyk üçin milli bank kartlaryny ulanyp satyn almak 
mümkin. 

Ýurdumyzyň Baş arçasynyň häzirki ýaşajyk 
myhmanlary ýakyn hossarlaryndan ýadygärlik sowgatlary 
almak bilen birlikde Täze, 2021-nji ýyly garşylamagyň 
ýatdan çykmajak täsirlerini hem aldylar. 

Çagalar jogap hökmünde dürli dillerde goşgulary 
okadylar. Bu köpöwüşginli şahyrana çykyşlar hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
başlangyjy boýunça BMG tarapyndan Halkara 
parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilen 
öňümizdäki ýyla ajaýyp waspnama öwrüldi. 

Döwletliler köşgüniň çagalaryna  milli 
Liderimiziň Täze ýyl sowgatlary gowşuryldy 

Döwletliler köşgünde Täze ýyly garşylamaga 
bagyşlanan dabara boldy. Onuň dowamynda çagalara 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
sowgatlary gowşuryldy. 

Paýtagtymyzyň günorta böleginde, Köpetdagyň gözel 
eteginde ýerleşýän Döwletliler köşgünde baýramçylyk 
dabarasy höküm sürýär. Ýurdumyzyň Bilim ministrliginiň 
çagalary Täze ýyl bilen gutlamaga gelen ýolbaşçylary 
hem-de wekilleri, şonuň ýaly-da köp garaşylan Aýazbaba 
we Garpamyk ýetip gelýän ýylyň nyşany bolan Gölejik 
çagalaryň  myhmanlary boldular.         

Köşkde terbiýelenýänler myhmanlaryň öňünde 
konsert maksatnamasy bilen çykyş etdiler.  

Dabaranyň geçýän ýerindäki baýramçylyk bezegleriniň 
köp böleginiň çagalaryň çeper elleri bilen ýerine 
ýetirilendigini bellemek gerek. Olar dürli reňkli yşyklar 
bilen bezelen ajaýyp arçanyň ýanynda goşgy okadylar, 
göçgünli tanslary hem-de aýdymlary ýerine ýetirdiler. 

Ýaş zehinleriň çykyşy Aýazbaba, Garpamyk we 
ertekileriň beýleki gahrymanlary bilen bilelikde arçanyň 
daşyndan el tutuşyp aýlanmak bilen tamamlandy. 

Hormatly Prezidentimiziň adyndan gowşurylan 
sowgatlara çagalaryň begenjiniň çägi bolmady. Şol 
sowgatlara ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň  önümleri, 
ýyly gyş eşikleri hem-de däp bolan süýji-kökeler girýär. 

Çagalara jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de 
paýtagtymyzyň häkimliginiň sowgatlary hem gowşuryldy. 

Türkmenistan – parahatçylygyň we 
ynanyşmagyň Watany 2021-nji ýyly geljege 
ynam bilen garşylady 

Türkmenistanlylar tutuş dünýä iň gowy geljegi sowgat 
edip, gadam urýan Täze ýyly hoşniýetler we ajaýyp 
umytlar bilen garşyladylar. 
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türkmenistanlylara türkmen Lideriniň başlangyjy 
boýunça BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 
Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan 
edilen Täze, 2021-nji ýyl mynasybetli  gutlaglaryny we 
iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. 

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň 
Federal Geňeşiniň Başlygy şu ýyl 25 ýyllyk senesi 
giňden bellenilip geçilen  Türkmenistanyň Bitaraplyk 
derejesiniň ähmiýetini nygtap, Bitaraplyk ýörelgeleriniň 
häzirki zaman dünýä gatnaşyklaryndaky ägirt uly ornuny 
belledi. 

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň  we 
Russiýanyň gadymdan gelýän dostluk gatnaşyklaryna 
ygrarlydygynyň hem-de  hyzmatdaşlygyň iki döwletiň 
Baştutanlarynyň daşary syýasy strategiýasynyň baş 
ugurlarynyň biri bolandygy we şeýle bolmagynda 
galýandygy bellenildi. 

Taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp 
ugurlary boýunça pikir alyşmagyň barşynda gatnaşyklary 
mundan beýläk-de çuňlaşdyrmak barada pikir aýtdylar 
hem-de onuň geljegi uly ugurlaryny anyklaşdyrdylar.  

Jemgyýeti demokratiýalaşdyrmak  
ugruna eýerip

Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary 
institutynda BMG-niň Baş sekretarynyň ýörite wekili, 
Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça 
Sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa Germanyň 
gatnaşmagynda häzirki zaman şertlerinde Merkezi Aziýa 
döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň, şonuň ýaly-
da, demokratiýanyň esaslaryny berkitmekde zenanlaryň 
ykdysady, durmuş, medeni hukuklaryny giňeltmegiň 
meselelerine bagyşlanan “tegelek stoluň” başynda 
söhbetdeşlik geçirildi.    

“Tegelek stoluň” başyndaky mejlise Mejlisiň Başlygy, 
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli 
merkeziniň,  Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň 
başlygy gatnaşdylar. 

Çykyşlarda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň 
gender deňligi we zenanlaryň hukuklaryny hem-de 
mümkinçiliklerini giňeltmegiň meseleleri boýunça 
düzümiň Ýerine ýetiriji geňeşine saýlanmagy ýurdumyzyň 
gender deňhukuklylygyna we BMG bilen bu ugurdaky 
hyzmatdaşlyga ygrarlydygynyň nobatdaky subutnamasy 
bolup durýar. 

“ Te g e l e k  s t o l a ”  g a t n a ş y j y l a r  B M G - n i ň 
resminamalaryna laýyklykda, milli hasabatlary we 
synlary taýýarlamak, bu ulgamdaky öňdebaryjy tejribäni 
öwrenmek boýunça  yzygiderli geçirilýän okuwlar, 
duşuşyklar hem-de  maslahatlar barada habar berdiler. 

Duşuşyga  ga tnaşy jy la r  mundan  beý läkki 
hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine ýokary baha berip, 
BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 73 döwletiň 
awtordaşlygynda türkmen döwletiniň Baştutanynyň 
başlangyjy boýunça 2021-nji ýyly Halkara parahatçylyk 
we ynanyşmak ýyly diýip yglan etmek hakyndaky 
kararnama biragyzdan kabul edildi. 

Bu Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň ählumumy parahatçylygy, 
howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmegiň 
bähbidine  durmuşa geçirýän daşary syýasat ugrunyň dünýä 
bileleşigi tarapyndan ählitaraplaýyn goldanylýandygynyň 
aýdyň subutnamasydyr. 

ýUrdUmyzyň ŞyPaHanalary 

Täze “Bagabat” şypahanasy gije-gündiziň 
dowamynda hyzmatlary ýola goýýar

Ýetip gelen ýylyň ilkinji günlerinde Mejlisiň 
ýolbaşçylary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasarlary, soňra bolsa harby we hukuk goraýjy 
edaralaryň, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn 
dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary hem döwlet 
Baştutanymyzyň başlangyjy bilen Ahal welaýatynyň 
Ak bugdaý etrabynda gurlan döwrebap “Bagabat” 
şypahanasyna bardylar. 

Şypahanada ilata ýylyň dowamynda hyzmat etmek 
üçin ähli zerur şertler döredildi. Bu ýerde anyklaýyş 
hem-de bejeriş bölümleri, şol sanda banneoterapiýa, 
suw we palçyk bilen bejeriş, fizioterapiýa hem-de SPA 
bölümleri hereket edýär, sport bilen meşgullanmak üçin 
mümkinçilikler bar.  

Otaglar häzirki zaman lukmançylyk enjamlary hem-
de dünýäniň esasy önüm öndürijileriniň iň soňky işläp 
taýýarlamalary bilen doly üpjün edildi. 

Fitobarda çaýyň dürli görnüşleri hödürlenilýär. Şolary 
taýýarlamagyň usullary milli Liderimiziň “Çaý - melhem 
hem ylham” kitabyndan alynýar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
halkara gerimli şypahana merkezi hökmünde ýurdumyzyň 
ägirt uly kuwwaty we mümkinçiligi barada aýdyp, türkmen 
topragynda entek açylmaly hem-de ylmy - barlaglaryň 
geçirilmegi zerur bolan melhemlik ýerleriň hem az 
däldigini belleýär. Bu baýlyklaryň ählisi halkymyzyň 
hyzmatyna goýlar diýip, döwlet Baştutanymyz aýdýar. 

birŽa TäzeliKleri 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig 
mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba 
alyndy. 

Daşary ýurt walýutasyna BAE-den, Şweýsariýadan, 
Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky 
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen 
gidro arassalanan dizel ýangyjyny we uçar kerosinini 
satyn aldylar. 

Bulardan başga-da, Türkiýe, Azerbaýjan döwletleriniň 
wekilleri daşary ýurt puluna nah ýüplük satyn aldylar. 
Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 33 million 693 müň 
dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirlikleriniň, 
Şotlandiýanyň, Pakistanyň we Gazagystanyň işewürleri 
12 million manatlykdan gowrak nah ýüplük satyn aldylar. 
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Biziň salgymyz:

Türkmenistanyň ilkinji  
konteýner ugry

Первая Контейнерная  
Линия в Туркменистане

First Container Line  
in Turkmenistan

 ✓ Üstaşyr ibermegiň has 
oňaýly bahasy

 ✓ Ýük daşamagyň 
wagtynyň  
azaldylmagy;

 ✓ Ýük daşalanda 
ýokary derejedäki 
howpsuzlyk we 
töwekgelçilikleriň 
azlygy;

 ✓ Çeýelik we 
möçberlilik;

 ✓ Uglerod serişdeleriniň 
az  möçberdäki 
zyňyldylar     

 ✓ Оптимальная 
стоимость 
транспортировки 

 ✓ Снижение времени 
перевозки;

 ✓ Больше 
безопасности и 
меньше рисков при 
транспортировке;

 ✓ Гибкость и 
масштабируемость;

 ✓ Низкие выбросы 
углерода   

 ✓ Competitive 
transportation costs 

 ✓ Lower transit time;

 ✓ More safety and 
less risks during 
transportation;

 ✓ Flexible and Scalable;

 ✓ Lower carbon 
emission

Наши преимущества:Biziň artykmaçlyklarymyz: Our Advantages:


