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boýunça bina edilip, 2 müň orunlyk myhmanlar üçin 
münberi öz içine alýar. Münberiň öňünde meýdança 
gurlup, onda dabaraly ýörişler hem-de giň gerimli çäreler, 
şol sanda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň baýram 
edilmegi mynasybetli dabara geçiriler.  

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew hökümet münberinde alnyp barylýan gurluşyk 
– abadanlaşdyryş işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet 
howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow Hökümet 
münberinde Watan goragçylarynyň dabaraly ýörişini 
ýokary derejede guramak maksady bilen, bu ýerde alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz harby ýörüşleri geçirmäge taýýarlyk 
görlende Hökümet münberiniň öňündäki meýdançadan 
ýöriteleşdirilen tehnikalaryň guramaçylykly geçmegi üçin 
zerur bolan ähli şertleriň üpjün edilmegini tabşyrdy. Şol 
tehnikalar Milli goşunymyzyň güýjüni we kuwwatyny, 
onuň häzirki zaman tehniki üpjünçiligini açyp görkezýär.

Şeýle hem bu ýerde ajaýyp ahalteke bedewleriniň 
köpsanly myhmanlaryň öňünde gözelligini görkezmegi 
üçin ähli şertleri döretmegi tabşyrdy. 

Wise-premýer M.Mämmedowa şu ýyl şanly senäni – 
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny mynasyp 
garşylamaga görülýän taýýarlyk, hususan-da, degişli 
medeni-köpçülikleýin çäreleri geçirmek boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz meýilleşdirilen baýramçylyk 
çärelerini ýokary derejede geçirmegiň möhümdigini 
aýdyp, bu ýerde dabaraly ýörişler bilen bir hatarda, giň 
gerimli medeni-köpçülikleýin çäreleri guramak üçin ähli 
şertleri döretmegi göz öňünde tutmalydygyny belledi. 

Dabaralar häzirki zaman derejede, türkmen halkynyň 
ruhuna, onuň däplerine, baý milli mirasyna laýyklykda 
guralmalydyr. Çäreler geçirilende agşamky yşyklandyryş 
ulgamy, öňdebaryjy tehnologiýalary göz öňünde tutmak 
gerek diýip, milli Liderimiz  bu babatda wise-premýere 
birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz potratçynyň ünsüni gurluşygyň hiline 
hem-de desgany bellenilen möhletde ulanmaga bermegiň 
möhümdigine çekdi. Şeýle hem milli binagärligiň 
däplerini ulanmak, geçirilýän işleriň bildirilýän talaplara 
kybap gelmegini üpjün etmek barada tabşyryklar berildi. 

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz boýunça amala 
aşyran iş saparynyň netijelerini jemläp, täze gurulýan 
desgalaryň şäheriň şu bölegindäki ajaýyp binagärlik 
toplumyna sazlaşykly goşulyp, bu ýerde ozal gurlan 
desgalar hem-de gözel tebigat bilen utgaşmalydygyny 
belledi.

Şeýle hem täze binalar we desgalar gurlanda, olaryň 
oýlanyşykly ulanylmagyny göz öňünde tutup, toplumlaýyn 
ýaşaýyş-durmuş, inžener-tehniki hem-de ösen ulag-
kommunikasiýa düzüminiň talabalaýyk bolmalydygyny 
aýdyp, döwlet Baştutanymyz degişli ýolbaşçylara anyk 
tabşyryklary berdi. 

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzy 
durmuş-ykdysady taýdan  ösdürmek boýunça 
maslahat geçirdi

19-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
käbir orunbasarlarynyň, Balkan we Mary welaýatlarynyň 
häkimleriniň hem-de ýurdumyzyň medeniýet ministriniň 
gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş 
maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly 
wezipelere hem-de döwlet durmuşyna degişli möhüm 
meselelere garaldy.  

RESMI BÖLÜM 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze 
desgalarynyň gurluşyklarynda işleriň barşy 
bilen tanyşdy

18-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyz 
boýunça iş saparyny amala aşyryp, gurluşygy “Bouygues 
Batiment International” fransuz kompaniýasyna 
ynanylan Maslahatlar merkeziniň, kaşaň “Arkadag” 
myhmanhanasynyň hem-de Hökümet münberiniň 
gurluşyklarynyň barşy bilen tanyşdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew gurluşyk meýdançasynda işleriň ýagdaýy 
barada hasabat berdi hem-de Maslahatlar merkeziniň 
daşky we içerki gurluşynyň çyzgylaryny görkezdi.  

Milli Liderimiz Maslahatlar merkezi ýurdumyzyň 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna halkymyz üçin ajaýyp 
sowgat bolar diýip, geçirilýän işleriň ýokary hilli 
bolmagyny hem-de dünýäniň şähergurluşygynyň 
ölçeglerine we milli binagärligiň däplerine kybap 
gelmeginiň üpjün edilmegini tabşyrdy. 

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
meýilleşdirilen ýokary derejeli duşuşyklary we 
maslahatlary geçirmek üçin ähli şertleri döretmegiň 
möhümdigini aýtdy, munuň özi dünýä giňişliginde 
Türkmenistanyň abraýynyň has-da artmagyna ýardam 
eder.  

Soňra milli Liderimiz gurluşygy dowam edýän kaşaň 
“Arkadag” myhmanhana baryp gördi. Bu desgany hem 
ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli 
ulanmaga tabşyrmak göz öňünde tutulýar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
desgada işleriň ýagdaýy bilen tanşyp, ähli ölçegler 
boýunça – gurluşygyň hilinden başlap, timarlaýyş işlerine 
çenli gurulýan toplumyň ýokary halkara ölçeglerine kybap 
gelmelidigine ünsi çekdi.

Binanyň içki we daşky bezelişi, myhmanhana 
otaglarynyň gurluşynyň işlenip taýýarlanylyşy aýratyn, 
milli öwüşgine eýe bolmalydyr. Munuň özi daşary ýurtly 
myhmanlara türkmen halkynyň özboluşly däpleri bilen 
tanyşmaga ajaýyp mümkinçilik döreder.

Myhmanhana toplumynda oňaýly ýaşamak we 
dynç almak üçin döredilýän şertler Gündogaryň 
gadymdan gelýän  myhmansöýerlik däplerine doly kybap 
gelmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Bellenilişi ýaly, myhmanhanada dürli çäreleri, şol 
sanda halkara derejesindäki duşuşyklary we gepleşikleri 
geçirmek üçin döredilen mümkinçilikler netijeli 
peýdalanmalydyr. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
myhmanhananyň ýerleşýän ýeriniň ekologiýa ýagdaýyna 
aýratyn ähmiýet berilmelidigini belläp, bu ýerlerde tokaý 
zolaklarynyň döredilmegi, myhmanhananyň çäginiň bagy-
bossanlyga bürenmegi we binanyň ýanaşyk ýerleriniň 
abadanlaşdyrylmagy bilen baglanyşykly meseleleriň 
zerurdygyna ünsi çekdi.  

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Hökümet münberiniň gurulýan 
ýerine tarap ugrady. Bu desga hem ýurdumyzyň 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli ulanmaga 
tabşyrmak meýilleşdirilýär. 

Tutýan meýdany 20 müň inedördül metrden gowrak 
bolan desga Gündogaryň köşk ymarat gurluşygy usuly 
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orunbasary E.Orazgeldiýewi hem-de Mary welaýatynyň 
häkimi  D.Annaberdiýewi çagyrdy. 

Häkim welaýatyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň 
ýagdaýy, ekerançylyk meýdanlarynda ýerine ýetirilýän 
işleriň agrotehniki talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek, 
ýerleri we oba hojalyk tehnikalary ekiş möwsümine 
taýýarlamak, şol birwagtyň özünde ýazlyk gök we bakja 
ekinleriniň ekiljek ýerleriň, şonda ulanyljak tehnikalaryň 
taýýarlyk derejesi boýunça durmuşa geçirilýän 
maksatnamalaýyn işler barada hasabat berdi. 

 Şeýle hem häkim Oba milli maksatnamasyndan gelip 
çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek, sebitiň 
ilatynyň durmuş üpjünçiligini yzygiderli ýokarlandyrmak 
ugrunda welaýatyň ähli düzümleriniň sazlaşykly işleriniň 
ýola goýulýandygyny habar berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, welaýatda alnyp barylýan işleri 
talababalaýyk guramagyň döwrüň möhüm talabydygyny 
belledi. Şeýle hem gyş paslynyň dowam edýän günlerinde 
ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çagalar baglarynyň 
ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işini üpjün etmek, etraplarda, 
şäherlerde we şäherçelerde durmuş  düzümine degişli 
desgalaryň bökdençsiz hereketini ýola goýmak zerurdyr. 

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, şu günler alnyp 
barylýan meýdan işleri bilen bir hatarda, ýaz ekişine 
guramaçylykly girişmek maksady bilen, taýýarlyk işleri 
batly depginlerde ýola goýulmalydyr. Ýaz ekişini gysga 
wagtda we guramaçylykly geçirmek üçin zerur tagallalar 
edilmelidir. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew Mary welaýatyna bolan iş saparynyň 
jemleri barada aýdyp, bu ýerde durmuşa geçirilýän 
hemmetaraplaýyn çäreler barada hasabat berdi. 

Häzirki döwürde Mary welaýatynyň çäginden gözbaş 
alan Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz 
geçirijisiniň hem-de Türkmenistan-Owganystan-Pakistan 
elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygynda degişli işler 
alnyp barylýar. 

Bular barada aýtmak bilen, wise-premýer hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa welaýatda 
“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-
2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 
maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna 
laýyklykda gurulýan desgalardaky işleriň depginlerini 
ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada 
hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, dürli 
maksatly desgalaryň gurluşygynda alnyp barylýan 
işleriň depginlerini güýçlendirmek, şol birwatgyň 
özünde binalarda häzirki zamanyň ösün tejribesi bilen 
milli binagärlik ýörelgelerini utgaşdyrmak meselelerine 
möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi hem-de bu 
babatda wise-premýer  E.Orazgeldiýewe hem-de häkim 
D.Annaberdiýewe birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

Milli Liderimiz ýurdumyzyň welaýatlarynyň 
häkimleriniň özara tejribe alyşmak maksady bilen, 
Mary welaýatyna iş saparynyň guralmalydygyna ünsi 
çekdi. Olar welaýatyň medeni durmuşyndaky hem-
de oba hojalygyndaky oňyn tejribeler bilen tanşarlar. 
Munuň özi häkimleriň iş tejribesini mundan beýläk-de 
baýlaşdyrmakda has-da ähmiýetli bolar diýip, milli 
Liderimiz belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara 
birnäçe görkezmeleri berdi. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow göni aragatnaşyga Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary  M.Mämmedowany 
hem-de medeniýet ministri A.Şamyradowy çagyrdy. 

Wise-premýer M.Mämmedowa medeniýet ulgamynda 
“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” 

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatyny açyp, 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasarlary Ş.Durdylyýewi we B.Öwezowy hem-
de Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýewi göni 
aragatnaşyga çagyrdy. 

Balkan welaýatynyň häkimi sebitde alnyp barylýan 
möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, şol sanda ak 
ekinlere agrotehniki kadalara laýyk derejede ideg edilişi, 
ýaz-meýdan işlerine taýýarlyk barada hasabat berdi. 

Mundan başga-da, häkim dürli maksatly desgalaryň 
gurluşyklary, welaýatyň ýaşaýyş jaýlarynda, mekdeplerde, 
çagalar baglarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işini 
üpjün etmek, elektrik energiýanyň, tebigy gazyň we agyz 
suwunyň bökdensizligini  ýola goýmak barada hasabat 
berdi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp bugdaýyň 
bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, ähli 
agrotehniki işleri talabalaýyk geçirmek, ekiş möwsüminde 
işlediljek  oba hojalyk tehnikalaryny, gurallary we ýerleri 
möwsüme doly taýýarlamk, ekerançylyk meýdanlarynyň 
ýagdaýyny degişli derejede saklamak meselelerine aýratyn 
ähmiýet berilmelidigine ünsi çekdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
welaýatda gowaça ekişi bilen bir hatarda, beýleki 
ekinleriň ekişine guramaçylykly girişmek meseleleriniň 
wajypdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 
dowamynda meýilleşdirilen işleriň we gurluşyklaryň 
öz wagtynda hem-de ýokary hilli ýerine ýetirilmegi, 
şolarda häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň we täzeçil 
tehnolgiýalaryň işjeň ulanylmagy bilen baglanyşykly 
meselelere aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip, hormatly 
Prezidentimiz bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary 
berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Balkan welaýatyna 
gözegçilik edýän orunbasary B.Öwezow döwlet 
Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça welaýatda iş 
saparynda bolup, sebitde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň 
ýagdaýlary bilen tanşandygy barada hasabat berdi. 

Wise-premýer Balkanabat şäherinde “Türkmeniň 
ak öýi” binasynyň we onuň ýanynda sadaka jaýynyň 
gurluşygynyň batly depginlerde alnyp barylýandygy, 
Türkmenbaşy şäherinde köpugurly hassahananyň we 
ýokanç keselleri hassahanasynyň, Türkmenbaşy şäheriniň 
Awaza etrabynda kottežler toplumynyň gurluşyklarynyň 
dowam edýändigi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz welaýatda alnyp barylýan 
işleriň talababalaýyk guralmalydygyny, mukaddes 
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga 
berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky işleriň ýagdaýyny 
gözegçilikde saklamalydygyny tabşyrdy. 

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz 
Gurbanguly Berdimuhamedow gurulýan desgalaryň daşky 
we içki bezeg işleriniň welaýatyň aýratynlyklaryna laýyk 
gelmelidigini aýtdy we bu babatda wise-premýere hem-de 
häkime anyk tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew eziz Diýarymyzyň beýik Garaşsyzlygynyň 
şanly 30 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň sebitlerinde 
ulanylmaga berilmegi göz öňünde tutulýan desgalarda 
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şöhratly 
baýramçylyga ajaýyp sowgat boljak möhüm ähmiýetli 
gurluşyklarda işleriň barşyna berk gözegçilik etmek, 
olaryň ýokary hilli we öz möhletinde ulanylmaga 
tabşyrylmagy üçin ähli tagallalar etmek barada wise-
premýere anyk tabşyryklary berdi. 

Soňra milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
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şygary astynda geçýän ýylda ýaýbaňlandyrylan çäreleri 
giňden beýan etmek boýunça ýörite maksatnamanyň işlenip 
taýýarlanandygy we ony üstünlikli ýerine ýetirmegiň 
ugurlarynyň kesgitlenendigi barada hasabat berdi. 

Medeniýet ministri A.Şamyradow şu günler 
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy we 
“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň 
Watany” şygary astynda geçýän ýylyň şanly seneleri 
mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň medeni maksatnamasy 
barada hasabat berdi. Eziz Diýarymyzyň durmuşynda 
möhüm ähmiýeti bolan mukaddes seneleriň hormatyna 
köpöwüşginli aýdym-sazly çykyşlar, bäsleşikler, sergiler 
we dürli derejedäki maslahatlar guralar. 

Milli Liderimiz hasabatlary diňläp, ýurdumyzda 
mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli 
ulanylmaga berilýän desgalaryň açylmagynyň we şanly 
seneleriň hormatyna guralýan dabaralaryň häzirki 
döwrüň ruhuna laýyk gelmegi ugrunda zerur tagallalaryň 
edilmedidigine ünsi çekdi. 

Meýilleşdirilen medeni çäreler milli ýörelgelere we 
häzirki zaman tejribelerine kybap gelmelidir, halkymyzyň 
ruhy dünýäsiniň baýlaşmagynda möhüm orun eýeleýän 
medeni çärelerde ýurdumyzyň gazanýan üstünlikleri, 
halkymyzyň bagtyýarlygy we milli ykdysadyýetimiziň 
dürli ulgamlarynda ýetilen sepgitler öz beýanyny 
tapmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow belledi we bu işleri döwrüň talabyna 
laýyk derejede guramagyň zerurdygyna ünsi çekdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyny 
tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, 
maşgala abadançylygyny, işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa 
şäherjigine baryp gördi 

20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine 
bardy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz şu ýyl ýurdumyzda 
geçirilmegi bellenen iri halkara ýaryşlaryna taýýarlyk 
görlüşiniň hem-de desgalarda türgenleşikleriň geçirilişiniň 
barşy bilen tanyşdy. 

Hormatly Prezidentimizi Olimpiýa şäherjigine gelende 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ylym-bilim, saglygy 
goraýyş, sport we ýaşlar, jemgyýetçilik guramalary 
ulgamyna gözegçilik edýän orunbasary, Aşgabat şäheriniň 
häkimi, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş 
edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylary garşyladylar.

Döwlet Baştutanymyz özboluşly sport toplumy 
bolan diňe Merkezi Aziýa sebitinde däl-de, eýsem, onuň 
çäklerinden alyslarda hem deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa 
şäherjiginiň desgalaryndaky ýagdaýlar bilen tanyşdy. 

Halkara ölçeglerine laýyk gelýän stadionda ýokary 
derejedäki dürli ýaryşlary, şol sanda futbol, ýeňil 
atletikanyň dürli görnüşleri hem-de köpçülikleýin-medeni 
çäreleri geçirmäge hemme mümkinçilikler bar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
bu ajaýyp stadionyň mümkinçilikleriniň şu ýyl ýurdumyzyň 
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk beýik baýramçylygynyň 
dabaralaryny geçirmekde-de, örän uludygyna ünsi çekip, 
Aşgabat şäheriniň häkimine hem-de Sport we ýaşlar 
syýasaty ministrine birnäçe degişli tabşyryklary berdi. 

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, bu baýramçylyk 
dabaralary türkmen ruhuna laýyk gelmelidir. Şol 
birwagtyň özünde olara häzirki wagtda ýurdumyzda 
giňden ösdürilýän sport we Olimpiýa hereketiniň, sagdyn-
durmuş ýörelgeleriniň neneňsi ýaýbaňlandyrylyşy öz 
beýanyny tapmalydyr. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz türkmen türgenleriniň 
beýik ýeňişleri gazanyp, uly üstünligiň hormatyna milli 
tugumyzy belentde parlatmak ugrunda zerur tagallary 
etmelidigini belledi. 

2021-nji ýylda hem ýurdumyzda welotrek boýunça 
dünýä çempionatynyň hem-de Dewisiň Kubogyny 
almak boýunça abraýly halkara ýaryşynyň saýlama 
tapgyry geçiriler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow bu ýaryşlara taýýarlyk görlüşi 
bilen gyzyklanyp, sport we ýaşlar syýasaty ministriniň 
hasabatyny diňledi.

Döwlet Baştutanymyza saglygy goraýyş we derman 
senagaty ministri  daşary ýurtly türgenleriň ýokanç kesellerden 
goranmaklary üçin olara sanjym geçiriljekdigi, munuň üçin 
hemme zerur şertleriň bardygy barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyza häzirki wagtda dünýäde köp 
ýurtlaryň pandemiýa bilen bagly sanjymlary öndürip 
başlandygyna ünsi çekdi. Aýdaly, “Sputnik V” sanjymyny 
ulanmaga doly haklydyrys. Sebäbi biz bu sanjymy bellige 
aldyk. 

Daşary ýurtly türgenleriň beýleki öňüni alyş 
sanjymlaryna ýa-da beýleki serişdelere isleginiň 
bolmagy mümkin. Şoňa görä-de daşary ýurtdan geljek 
türgenleriň saýlamaga mümkinçiligi bolmalydyr diýip, 
döwlet Baştutanymyz aýtdy. Biz bu sanjymlaryň ähli 
görnüşlerini mugt üpjün etmelidiris. Munuň üçin biziň 
ähli mümkinçiliklerimiz bar. Şunuň baglylykda döwlet 
Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli 
ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi. 

Soňra döwlet Baştutanymyz welotrek boýunça dünýä 
çempionatynyň geçiriljek ýeri bolan Olimpiýa şäherjiginiň 
üsti ýapyk welotrek toplumyna geldi. 

Daşary ýurtly bilermenleriň hem-de Halkara 
welosipedçiler birleşiginiň hünärmenleriniň baha 
bermegine görä, bu ýerde degişli talaplaryň hemmesi 
berjaý edilip, zerur maddy-enjamlaýyn binýat döredildi. 
Ýurdumyzyň ýol düzüminiň hem gara ýolda welosiped 
boýunça sport ýaryşlaryny geçirmäge doly kybap gelýär. 

Köpetdagyň eteginden geçýän ýollar hem welosiped 
sporty boýunça köpsanly milli ýaryşlary geçirmek 
bilen, häzir ussat türgenler üçin okuw-türgenleşik 
ýygnanyşyklarynyň geçrilýän ýeri bolup hyzmat edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
6 müň orunlyk üsti ýapyk welotrek toplumynda 
tomaşaçylar üçin niýetlenen münberleri, welotrek 
meýdançasyny gözden geçirip, türgenler, eminler we 
janköýerler üçin döredilen şertlere baha berdi. 

Şu ýerde döwlet Baştutanymyz sport we ýaşlar syýasaty 
ministriniň welotrek boýunça dünýä çemionatyna degişli 
hasabatyny diňledi. Habar berlişi ýaly, welotrek boýunça 
dünýä çemionatyna daşary döwletleriň 40-a golaýyndan 
türgenleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Welotrek sportunyň  
ýaryşlary 10 görnüş boýunça geçiriler. Şunda olaryň 
erkekleriň we zenanlaryň hersiniň arasynda geçiriljekdigini 
göz öňünde tutanyňda jemi 20 ýaryş guralar. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýaryşlaryň 
dünýä talaplaryna laýyk gelýän iň ýokary halkara 
ölçegleriniň derejesinde geçirilmelidigine ýene-de bir 
gezek ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz hususan-da, 
türkmen türgenleriniň gatnaşmagyndaky ýaryşlarda 
ulanyljak welosipedlerde milli öwüşginlerimiziň aýratyn 
ýüze çykmalydygyny, esasan-da, türgenlerimiziň türkmen 
tuguny parlatmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz geçiriljek dünýä ýaryşlarynda 
türgenleriň sagdynlygyna we dopinge degişli meselelerde 
işleriň bildirilýän halkara talaplaryna doly laýyk 
gelmelidigini belledi. Bu ýerde Doping gözegçiligi 
merkezi guruldy, onuň mümkinçiliklerinden netijeli we 
doly peýdalanmak gerek diýip döwlet Baştutanymyz aýtdy. 
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serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we 
özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen 
Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda 
özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekmek 
dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow hem-de Prezident Ilham Aliýew onlaýn 
görnüşinde bu möhüm resminamanyň kabul edilmegini 
mübäreklediler. Bu resminamada gadymdan gelýän 
hoşniýetli goňşuçylyk we dostlukly türkmen-azerbaýjan 
döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejesi beýan edilýär.    

Gol çekmek dabarasynyň öňüsyrasynda hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan 
Respublikasynyň daşary işler ministri Jeýhun Baýramowy 
kabul etdi.

Duşuşygyň dowamynda möhüm ugurlaryň 
ençemesinde, şol sanda ýangyç-energetika hem-de ulag-
kommunikasiýa ulgamlarynda iki ýurduň ikitaraplaýyn 
we köptaraplaýyn görnüşdäki  köpýyllyk netijeli 
hyzmatdaşlygynyň şu günki ýagdaýy we geljegi barada 
pikir alşyldy. 

Taraplar ýangyç-energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy 
pugtalandyrmak hem-de giň gerimli taslamalary durmuşa 
geçirmekde iki iri energetika döwletleriniň tagallalaryny 
birleşdirmek boýunça köpýyllyk işiň netijelidigi 
kanagatlanma bilen bellenildi. Hazar deňzindäki 
“Dostluk”  ýatagynyň uglewodorod serişdelerini 
bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek 
hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen  Azerbaýjan 
Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek 
hakyndaky Ähtnama gol çekilmegi şol uly işiň aýdyň 
netijesidir. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
we Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministri 
J.Baýramow bu möhüm resminama gol çekilmeginiň 
türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynda täze tapgyryň 
başlanýandygyny alamatlandyrýandygyny belläp, 
döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de okgunly 
ösdüriljekdigine ýnam bildirdiler.  

Soňra Azerbaýjanyň wekiliýeti ýurdumyzyň Daşary 
işler ministrligine ugrady. Şol ýerde ýokarda agzalan 
Ähtnama gol çekmek dabarasy boldy. 

Gol çekmek dabarasyna göni wideoaragatnaşyk arkaly 
iki döwletiň Baştutanlary Gurbanguly Berdimuhamedow 
we Ilham Aliýew gatnaşdylar. 

Döwlet Baştutanymyz azerbaýjanly kärdeşi bilen 
salamlaşyp hem-de onlaýn görnüşindäki şu duşuşyga 
gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirip, şu günüň  
Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky däp 
bolan dost-doganlyk gatnaşyklaryndaky örän wajyp 
gündügini belledi. Hazar deňzindäki “Dostluk”  ýatagynyň 
uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp 
geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň 
Hökümeti bilen  Azerbaýjan Respublikasynyň 
Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek hakyndaky 
Ähtnama gol çekilýär.

Bu resminama biziň ýurtlarymyzyň energetika 
pudagyndaky hyzmatdaşlygy we özara düşünişmek 
gatnaşyklaryny berkitmäge, iki iri energetika döwletleriniň 
ägirt uly özara mümkinçiliklerini açmaga, Hazar deňziniň 
sebitinde durnukly energetika ösüşi, giň we özara 
bähbitli halkara gatnaşyklar üçin aňrybaş amatly şertleriň 
döredilmegine gönükdirilen işleriniň netijesi bolup durýar 
diýip, milli Liderimiz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
belleýşi ýaly,   2020-nji ýylyň mart aýynda Baku şäherine 
bolan resmi saparyň dowamynda Prezident Ilham Aliýew 
bilen Hazar deňzinde energetika babatdaky ikitaraplaýyn 
hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri jikme-jik ara alnyp 
maslahatlaşyldy we onuň ugurlary seljerildi. 

Milli Liderimiz sözüni dowam edip, Olimpiýa 
şäherjiginiň desgalarynyň bildirilýän talaplara laýyklykda 
saklanylmalydygyna ünsi çekdi. Sport desgalarynyň her 
biri niýetlenen maksadyna görä ulanylmalydyr, olarda 
ýaşlaryň sport bilen meşgullanmagyna has giňden 
çekilmegi üçin ähli çäreler görülmelidir diýip milli 
Liderimiz aýtdy we şunuň bilen baglylykda, Aşgabat 
şäheriniň häkimine käbir tabşyryklary berdi. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow ýaryşlary dünýä ýaýmak maksady 
bilen, Olimpiýa şäherjigindäki Halkara göni ýaýlyma 
beriş merkeziniň işiniň ýokary halkara talaplaryna laýyk 
gelmelidigini tabşyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Olimpiýa şäherjiginiň üsti ýapyk Tennis toplumyna tarap 
ugrap, bu ýerde ýaýbaňlandyrylan taýýarlyk işleri bilen 
gyzyklanyp, bu ugurda ähli görkezijileriň göz öňünde 
tutulmalydygyna ünsi çekdi. 

Paýtagtymyzyň olimpiýa şäherjiginde tennis 
zalynyň mümkinçilikleri halkara ölçeglerine doly 
kybap gelýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow nygtady. Beýleki sport desgalarda 
bolşy ýaly, onuň taslamasy düzülende we gurlanda 
Halkarara Olimpiýa komitetiniň ähli tehniki kadalary doly 
göz öňünde tutuldy we ýerine ýetirildi.   

Döwlet Baştutanymyz bu ýerde dünýä derejesindäki 
Dewisiň Kubogy ugrunda halkara ýaryşynyň saýlama 
tapgyrynyň geçirilmeginiň ýurdumyzda sportuň 
dürli görnüşleriniň ösdürilmeginde uly ähmiýete eýe 
boljakdygyny belledi. Munuň özi ýurdumyzyň halkara 
sport giňişligindäki abraýynyň belende galmagynda 
ähmiýetli waka öwrüler.   

Şol ýaryşlaryň netijeleri Türkmenistanyň sport 
ulgamynda ýeten belent derejesini, halkymyzyň milli 
medeniýetini, baý mirasyny, myhmansöýerligini, 
mähirliligini we açyklygyny örän aýdyň görkezmelidir. 
Ýurdumyza gelen myhmanlar şu aýratynlyklardan 
özlerinde ýatdan çykmajak täsir galdyrmalydyr diýip,  
döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu ugurda käbir 
görkezmeleri berdi. 

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda köpçülikleýin 
bedenterbiýäni we sporty, olimpiýa hereketini ösdürmek 
maksady bilen, biz bu ulgama uly möçberlerde maýa 
goýumlaryny gönükdirýäris diýip belledi hem-de bu 
işleriň anyk netije bermegi ugrunda mundan beýläk-de 
ähli tagallalaryň edilmelidigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz degişli ýolbaşçylara dünýä 
standartlarynyň ýokary talaplaryna kybap gelýän sport 
üpjünçilik ulgamyna eýe bolan, Türkmenistanyň iri 
halkara ýaryşlaryny geçirmekde toplan tejribesiniň netijeli 
ulanylmalydygyny tabşyrdy we öňde goýlan wezipeleri 
ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi. 

Milli Liderimiz toplumyň türgenleşik zalynda sport 
maşyklaryny ýerine ýetirip, jemgyýetimizde sagdyn durmuş 
ýörelgeleriniň berkidilmegine gönükdirilen çäreleriň örän 
uly ähmiýetiniň bardygyny belledi we bu ýerden ugrady. 

 Ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty 
ministrliginiň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri öňde 
boljak dünýä çempionatynyň guramaçylyk derejesiniň 
üpjün edilmegine gönükdirilen maksatnamany ýerine 
ýetirmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar we  
degişli taýýarlyk işlerine girişdiler.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow 
we Ilham Aliýew möhüm resminama gol 
çekilmegini mübäreklediler 

21-nji ýanwarda türkmen paýtagtynda  Hazar 
deňzindäki “Dostluk” ýatagynyň uglewodorod 
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Netijede, Hazaryň iri uglewodorod serişdeleri 
känleriniň birinde bilelikdäki işi ýerine ýetirmek hakynda 
ylalaşyk gazanyldy. Hut şonuň üçin hem bu käne 
“Dostluk” diýip at bermek hakyndaky umumy çözgüdimiz 
çuňňur mana eýedir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ähtnama gol 
çekilmegi Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň Hazar 
deňzinde energetika babatdaky hyzmatdaşlygynyň hil 
taýdan täze tapgyryny alamatlandyrýar. Pugta halkara-
hukuk binýady esasynda bilelikdäki işler üçin täze 
mümkinçilikler açylýar, biziň sebitimize yzygiderli 
we uzakmöhletleýin esasda iri daşary ýurt maýalaryny 
çekmek üçin goşmaça, ygtybarly mümkinçilikler döreýär, 
ýurtlarymyzyň milli ykdysadyýetleriniň sazlaşykly ösüşine 
kuwwatly itergi berilýär. Bu bolsa täze iş orunlarynyň 
döredilmegine, adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň we hiliniň 
ýokarlandyrylmagyna ýardam edýär.

Çykyşda bellenilişi ýaly,  häzirki wagtda Türkmenistan 
bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar 
yzygiderli we sazlaşykly ösdürilýär. 

Biz, ählumumy parahatçylygyň, durnuklylygyň we 
howpsuzlygyň berkidilmegi ugrunda halkara giňişliginde 
üstünlikli hyzmatdaşlyk edýäris. Biziň ýurtlarymyzyň 
ählumumy gün tertibiniň energetika howpsuzlygy, halkara 
energetika akymlaryna goşulmak we umuman, dünýäniň 
energetika ulgamynyň aýratynlyklary ýaly has wajyp 
meseleler boýunça çemeleşmeleri umumydyr diýip, 
döwlet Baştutanymyz nygtady. 

Nygtalyşy ýaly, Hazar meselesi boýunça özara 
gatnaşyklar türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň 
möhüm ugrudyr. 

2018-nji ýylyň awgust aýynda bäş Hazarýaka 
döwletleriniň ýolbaşçylarynyň Hazar deňziniň hukuk 
derejesi baradaky Konwensiýa gol çekmegi köptaraply 
bilelikdäki işiň anyk netijesi boldy hem-de Hazar deňzinde 
energetika pudagyndaky hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň 
başlanandygyny alamatlandyrdy. 

Şeýle hem ulag ulgamynyň hyzmatdaşlygyň möhüm 
ugry bolup durýandygy bellenildi.

Owgan, gruzin we türk hyzmatdaşlary bilen bilelikde, 
Türkmenistan we Azerbaýjan bu gün Aziýa bilen 
Ýewropanyň arasynda möhüm yklymüsti ugur bolan 
“Lapis-Lazuli” ulag geçelgesiniň netijeli hereketini üpjün 
etmek ugrunda iş alyp barýarlar. Şeýle hem Türkmenistan 
bilen Azerbaýjan Hazar deňzi – Gara deňiz ugry 
boýunça ulag gatnawlar ulgamyny döretmegiň başyny 
başlaýjylaryň biri boldy. 

– Biz bilelikde örän wajyp hem-de geljegi uly taslamany 
amala aşyrmaga girişýäris diýip, döwlet Baştutanymyz 
Prezident Ilham Aliýewe ýüzlenip aýtdy. “Dostluk” 
käninde Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň bilelikdäki 
işleriniň üstünlikli we netijeli boljakdygyna ynanýaryn. 
Men bu taryhy resminama goldaw berendigiňiz, biziň 
halklarymyzyň hem-de döwletlerimiziň arasynda dostluk, 
doganlyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge 
hem-de berkitmäge uly üns berýändigiňiz we onuň 
ösüşine şahsy goşandyňyz üsin Size tüýs ýürekden 
minnetdardyryn diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Dostlukly ýurduň baştutany Ilham Aliýew şu wakanyň 
örän wajypdygyny nygtady. 

Biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli derejelerde, ilkinji 
nobatda bolsa, Prezidentleriň derejesinde ysnyşykly 
syýasy gatnaşyklar bolmazdan, şu günki resminama gol 
çekmek mümkin bolmazdy diýip, Azerbaýjanyň Baştutany 
nygtady. 

Deňeşdirmek üçin biziň özara gatnaşyklarymyzyň 
tutuş taryhynda resminamalaryň 100-den gowragyna 
gol çekilendigini aýtmak isleýärin. Şolaryň ýarysyndan 
gowragyna üç ýylda gol çekildi. Iň esasysy bolsa, olaryň 

ählisi, şol sanda biziň energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk 
boýunça gazanan ylalaşyklarymyzyň ählisi ýerine 
ýetirilýär diýip, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti 
nygtady. 

Azerbaýjanyň lideriniň aýtmagyna görä, “Şu günki gol 
çekişlik Hazaryň uglewodorod serişdelerini özleşdirmekde 
täze sahypany açýar. Bu taslama biziň ýurtlarymyzyň 
hem-de olaryň goňşularynyň energetika howpsuzlygyny 
pugtalandyrmaga ýardam eder. 

Azerbaýjanyň lideri türkmen kärdeşiniň ulag 
ulgamynda hyzmatdaşlygyň wajypdygy baradaky pikirini 
goldap, bu gatnaşyklaryň ýurtlarymyz we goňşularymyz 
üçin ägirt uly mümkinçilikleri açýandygyny belledi. 

Prezident Ilham Aliýew Türkmenistanyň ulag-logistika 
kuwwatyny pugtalandyrmakda döwlet Baştutanymyz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň şahsy goşandyny belläp, 
goňşy ýurtlar bilen özara gatnaşyklary ösdürmezden, 
üstaşyr gatnaşyklar bilen baglanyşykly meselelerde netije 
gazanmagyň mümkin däldigini nygtady. 

Bellenilişi ýaly, hut Türkmenistanyň goňşy 
Owganystana maýa goýum boýunça paýhasly syýasatynyň 
netijesinde demir ýol guruldy, häzirki döwürde 
Owganystandan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň üsti 
bilen beýleki ýurtlara ýükleriň ugradylmagy üpjün edilýär. 

Hut şonuň üçin hem bu gün biziň sebitiň ýurtlary bilen 
hyzmatdaşlyga we biz üçin hem-de goňşularymyz üçin 
täze ýagdaýlary emele getirýän meseleleriň çözgüdine 
çemeleşmelerimiziň umumydygyny aýratyn bellemek 
isleýärin.

Prezident Ilham Aliýew milli Liderimiziň Hazaryň 
häzirki  döwürde hoşniýetl i  goňşuçylygyň we 
hyzmatdaşlygyň deňzi bolup durýandygy baradaky 
sözlerini goldap,  bu gün biziň garaşsyz energetika 
döwletlerimiziň Hazarda hyzmatdaşlygyň berkidilmegine 
ýene bir goşant goşýandygyny nygtady.

Biziň ýurtlarymyzyň arasynda tebigy çäk bolup 
durýan Hazar deňziniň mundan beýläk-de ýurtlarymyzy 
we halklarymyzy birleşdirjekdigine ynanýaryn diýip, 
Azerbaýjanyň lideri nygtady.

Iki döwletiň Baştutanlarynyň çykyşy tamamlanandan 
soň, Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň 
arasyndaky möhüm taryhy resminama gol çekmek 
dabarasy boldy.

Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow 
we Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministri 
J.Baýramow Ähtnama gol çekýärler. 

Resminama gol çekmek dabarasy tamamlanandan soň, 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
dabara gatnaşyjylara jemleýji söz bilen ýüzlendi. 

Döwlet Baştutanymyz ilki bilen Prezident Ilham 
Aliýewi we ähli azerbaýjan doganlarymyzy Ähtnama 
gol çekilendigi bilen gutlap, munuň biziň ýurtlarymyzyň 
hem-de halklarymyzyň durmuşynda dostlugyň we 
hyzmatdaşlygyň berkidilmegine gönükdirilen ähmiýetli 
wakadygyny nygtady. 

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýokary derejede 
yzygiderli geçirilýän duşuşyklaryň barşynda ikitaraplýayn 
syýasy-diplomatik,  söwda-ykdysady,  medeni-
ynsanperwer we beýleki ugurlardaky gatnaşyklary 
ösdürmek bilen baglanyşykly möhüm meseleler ara 
alnyp maslahatlaşylýar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
gol çekilen Ähtnamanyň ähmiýetine dolanmak bilen, 
bu resminamanyň Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň 
arasynda energetika pudagy ýaly strategik taýdan möhüm 
ugurdaky hyzmatdaşlygynda hil taýdan täze tapgyry 
açýandygyna ünsi çekdi. 

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 Hazar sebitinde berk parahatçylyk, 
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Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
mejlisi

22-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly 
Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. 
Mejlisde döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara 
alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem ýurdumyzy durmuş-
ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň 
taýýarlanylan taslamalaryna garaldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
G.Müşşikow «Aşgabat şäherinde ýerleşýän käbir binalary 
hususylaşdyrmak hakyndaky» Kararyň taslamasy hem-
de Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar 
baradaky komitetde alnyp barylýan işler barada hasabat 
berdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň garamagyna Aşgabat şäherinde 
ýerleşýän degişli söwda dükanlaryny, restorany we söwda 
öýüni olaryň işiniň esasy ugurlaryny we iş ýerlerini saklap 
galmak şertinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 
agzalaryna göni (salgyly) hususylaşdyrmak baradaky 
Kararyň taslamasy hödürlenildi. 

Hasabatyň dowamynda Merkezi bankyň Gymmat 
bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky 
komitetiniň işi barada habar berildi. Bu komitet Gymmat 
bahaly metallaryň hem-de gymmat bahaly daşlaryň 
çig mal, bölekler we taýýar önümler görnüşinde 
hasaba alynmagyny, saklanylmagyny hem-de gaýtadan 
işlenilmegini üpjün edýär. Şeýle hem ol Gymmat bahaly 
metallardan we gymmat bahaly daşlardan zergärçilik hem-
de beýleki önümleri taýýarlaýan we öz işinde peýdalanýan 
fiziki hem-de ýuridik şahslaryň işine gözegçilik edýär. 

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna bu döwlet 
edarasyny Merkezi bankyň Gymmat bahaly metallar 
we gymmat bahaly daşlar gaznasy diýip atlandyrmak 
baradaky teklip hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ýurdumyzda durmuş ugurly ykdysadyýetiň 
okgunly ösdürilýändigini belledi. Munuň özi eýeçiligiň 
dürli görnüşlerine esaslanýar hem-de bazar gatnaşyklaryna 
tapgyrlaýyn geçmegi göz öňünde tutýar. 

Milli Liderimiz bu ugurda amala aşyrylýan çäreleriň 
milli ykdysadyýetimiziň döwlete dahylsyz ulgamynyň 
paýynyň artmagyna ýardam edýändigini belledi. Döwlet 
Baştutanymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän käbir 
kärhanalary hususylaşdymak hakyndaky Karara gol çekip, 
ony wise-premýere elektron resminama dolanyşygy arkaly 
iberdi we degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Merkezi bankyň Gymmat bahaly metallar we gymmat 
bahaly daşlar gaznasy diýip atlandyrmak meselesine ünsi 
çekip, bu teklibi makullady hem-de wise-premýere degişli 
edaralar bilen bilelikde, zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M . M e r e d o w  m i l l i  L i d e r i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedowa nebitgaz toplumynyň kärhanalarynyň 
önümçilik kuwwatyny pugtalandyrmak, uglewodorod 
çig malynyň çykarylýan hem-de gaýtadan işlenilýän 
mukdaryny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada 
hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 
turbalary satyn almak barada Kararyň taslamasy 
hödürlenildi. 

Şeýle hem Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin 
öndürýän ikinji zawodyň gurluşygynyň taslamasynyň 
üstünde alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. 

Mundan başga-da, wise-premýer Türkmenistan-
Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň türkmen 
böleginiň gurluşygynyň barşy hem-de gözegçilik edýän 

hoşniýetli goňşuçylyk, özara düşünişmek hem-de 
hyzmatdaşlyk esaslaryny döretmäge Türkmenistanyň 
we Azerbaýjanyň goşandyny we ikitaraplaýyn 
gyzyklanmalaryny aýratyn belledi. 

Nygtalyşy ýaly, iki ýurduň soňky onýyllygyň 
dowamyndaky ýokary syýasy hem-de diplomatik işjeňligi 
netijesinde, Hazarýaka döwletleriniň sammitleri we 
beýleki ýokary derejeli maslahatlary yzygiderli esasda 
geçirmek mümkin boldy.

Kenarýaka ýurtlarynyň şu günki hem-de geljekki 
ösüşine laýyk gelýän, Hazar deňzinde howpsuzlyk, 
ykdysadyýet we ekologiýa ýaly möhüm ugurlarda 
köptaraplaýyn gatnaşyklaryň esasy ugurlaryny kesgitleýän 
halkara-hukuk binýady döredildi.

Umuman, türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň 
ýagdaýyna ýokary baha berýärin hem-de ikitaraplaýyn 
özara gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini we 
sazlaşykly ösýändigini bellemek isleýärin diýip, milli 
Liderimiz aýtdy.

Çykyşynyň ahyrynda, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Ilham Aliýewi 
şu günki taryhy waka bilen ýene bir  gezek gutlap, 
oňa berk jan saglyk, köptaraply döwlet işinde mundan 
beýläk-de üstünlik, Azerbaýjanyň doganlyk halkyna 
bolsa parahatçylyk, bagt, abadançylyk we gülläp ösüş 
arzuw etdi.

Öz gezeginde Azerbaýjan Respublikasynyň 
Prezidenti Ilham Aliýew bu günki geçirilen gol 
çekmek dabarasynyň ýurtlarymyzyň garaşsyzlygyny, 
özygtyýarlylygyny we ykdysady kuwwatlyklaryny 
berkitmek boýunça köpýyllyk netijeli tagallalarynyň 
net i jes idigini  bel lemel i  d iýip  aýtdy.  Bu gün 
Türkmenistan we Azerbaýjan halkara giňişliginde 
garaşsyz daşary we içeri syýasaty barada giňden beýan 
etmäge doly haklydyr. Munuň özi, gynansak-da, dünýä 
ýüzünde ýygy-ýygydan gabat gelýän ýagdaý däl diýip, 
Prezident Ilham Aliýew nygtady.

“Biz şu gün Hazardaky ýatagyň uglewodorod serişdelerini 
bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek 
hakyndaky Ähtnama gol çekmek bilen çäklenmän, eýsem, 
gatnaşyklarymyzyň geljekki ösüşine tarap möhüm ädim 
ätdik” diýip, Azerbaýjanyň baştutany aýtdy. 

Iki döwletiň Baştutanlary onlaýn dabarasynyň 
ahyrynda mähirl i  hoşlaşyp, Azerbaýjanyň we 
Türkmenistanyň halklaryna parahatçylyk, hoşniýetlilik 
hem-de abadançylyk arzuw etdi. 

   ***
Şol gün Daşary işler ministrliginde türkmen- azerbaýjan 

Daşary işler ministrlikleriniň syýasy geňeşmeleri 
hem  geçirildi. Onda däp bolan dostlukly döwletara 
gatnaşyklarynyň şu günki ýagdaýy hem-de geljegi ara 
alnyp maslahatlaşyldy. 

Duşuşykda söwda-ykdysady ulgamy, nebitgaz hem-de 
ulag-aragatnaşyk toplumlary ýaly strategik ugurlardaky  
özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek barada pikir 
alşyldy. Hususan-da, şu gün gol çekilen wajyp Ähtnamany 
iş ýüzünde durmuşa geçirmäge degişli meseleler 
ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu iki ýurduň energetika 
hyzmatdaşlygynda täze tapgyra badalga berdi.  

Şonuň ýaly-da, Owganystan-Türkmenistan-
Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe ugry boýunça Ýewropa 
çykýan (“Lapis Lazuli”) halkara üstaşyr-ulag geçelgesiniň 
mümkinçiliklerini ulanmak boýunça anyk ädimleriň 
birnäçesi bellenildi. 

Şunuň bilen birlikde, däp bolan ynsanperwer 
gatnaşyklaryny mundan beýläk-de berkitmegiň, bilim, 
ylym hem-de medeniýet, sport we syýahatçylyk 
ulgamlarynda netijeli gatnaşyklary dowam etdirmegiň 
ähmiýeti bellenildi. 
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Lebap welaýatynda eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň 
30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi göz öňünde 
tutulýan desgalardaky işleriň ýagdaýy  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, nebitgaz senagatyny 
mundan beýläk-de okgunly ösdürmegiň wezipelerine 
ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz 
hünärmenlerimiziň hem-de alymlarymyzyň Ahal 
welaýatynda tebigy gazy gaýtadan işläp, benzin 
öndürýän ikinji zawodyň taslamasyny taýýarlamaga 
ýapon hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde gatnaşmagynyň 
maksadalaýyk boljakdygyny belledi hem-de bu babatda 
degişli ýolbaşçylara tabşyryklary berdi. 

Döwlet Baştutanymyz “Türkmennebit” döwlet 
konserniniň dürli ölçegli buraw turbalaryny satyn almagy 
hakyndaky” Karara gol çekip, ony elektron resminama 
dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi we degişli 
tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Hazar deňzindäki “Dostluk” 
ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, 
işläp geçmek we özleşdirmek boýunça Türkmenistanyň 
Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň 
arasynda özara düşünişmek hakynda gol çekilen 
Ähtnamanyň ähmiýetini aýratyn belledi.

Döwlet Baştutanymyz munuň biziň ýurtlarymyzyň we 
halklarymyzyň durmuşyndaky hakyky taryhy wakadygyny 
nygtady. Bu waka Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň 
energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygynyň täze 
tapgyryny alamatlandyrýar. 

Hazar sebitine iri daşary ýurt maýasynyň çekilmegi 
üçin goşmaça oňaýly şertler döredilýär,  milli 
ykdysadyýetleriň okgunly ösüşine, täze iş orunlarynyň 
döredilmegine, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň 
has-da ýokarlandyrylmagyna kuwwatly itergi berer diýip, 
milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni 
dowam etdi.  

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň Lebap welaýatyna gözegçilik edýän 
orunbasary hökmünde wise-premýer M.Meredowa 
ýurdumyzyň gündogar sebitinde ulanylmaga beriljek täze 
önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygyny 
berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda, hususan-
da, elektroenergetika we gurluşyk pudaklarynda 
işleriň ýagdaýy barada hasabat berip, paýtagtymyzda 
abadançylyk işleriniň barşy barada hem aýdy. 

Şanly sene mynasybetli Energetika ministrligi boýunça 
ýene-de bir möhüm desgany – Lebap welaýatynda 
kuwwaty 432 megawatt bolan gaz turbinaly elektrik 
bekedini hem-de Türkmenistan-Owganystan-Pakistan 
howa elektrik geçirijisiniň türkmen bölegini ulanmaga 
bermek göz öňünde tutulýar.

Mundan başga-da, Ahal-Balkan hem-de Balkan-
Daşoguz welaýatlarynyň arasynda gurluşygy alnyp 
barylýan halkalaýyn elektrik ulgamynyň we podstansiýalar 
toplumynyň Ahal-Balkan aralygynyň birinji tapgyryny 
ulanmaga tabşyrmagy meýilleşdirýär. Wise-premýer 
goşmaça ylalaşyklary baglaşmak hakynda Kararyň 
taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 
hödürledi. 

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 Türkmenistany 2020-2025-nji ýyllarda 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda 
kesgitlenilen wezipelere laýyklykda, ýurdumyzyň 
elektroenergetika ulgamyny mundan beýläk-de 
kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleriň örän 
wajypdygyny nygtady. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
ýurdumyzyň energiýa ulgamynyň ygtybarlylygyny 
ýokarlandyrmak üçin zerur bolan enjamlary, serişdeleri 
we awtomobil tehnikalaryny satyn almak barada goşmaça 
ylalaşyklary baglaşmak hakyndaky Karara gol çekip, ony 
elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere 
iberdi hem-de onuň ýerine ýetirilişine berk gözegçiligi 
üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Öwezow  Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti 
ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet 
maksatnamasyny hem-de ony amala aşyrmak boýunça 
ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyny taýýarlamaga 
rugsat almak meselesi barada hasabat berdi. 

Täze Maksatnamanyň kabul edilmegi “Elektron 
hökümeti” ulgamyny döretmek boýunça ýerine ýetirilmeli 
wezipeleri kesgitlemegi, sanly bilim we sanly lukmançylyk 
ulgamyny kämilleşdirmegi, bu ugurlarda hünärmenleri 
taýýarlamagy, şeýle hem döwlet hyzmatlar portalyna sanly 
hyzmatlary tapgyrlaýyn ýerleşdirmegi göz öňünde tutýar. 

Ş e ý l e  h e m  w i s e - p r e m ý e r  Wa t a n y m y z y ň 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli ulag-aragatnaşyk 
toplumynda hem-de gözegçilik edýän Balkan welaýatynda 
ulanylmaga beriljek desgalarda işleriň ýagdaýy barada 
hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere geçirilýän işleriň 
depginini çaltlandyrmagy hem-de bu ugurda bellenilen 
çäreleriň amala aşyrylmagyny berk gözegçilikde saklamagy 
tabşyrdy, şeýle hem watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 
ýyllygynyň hormatyna gözegçilik edýän toplumynda 
hem-de Balkan welaýatynda ulanylmaga berilmegi 
meýilleşdirilen desgalarda işleriň barşyny hemişe 
gözegçilikde saklamagyň möhümdigini aýtdy.  

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjow dokma önümleriniň elektron söwda binýadyny 
döretmek barada geçirilýän işler hakynda hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, häzirki wagtda elektron binýady 
döretmek işleri dowam edip, onuň sahypalarynda 
dokma nyşanlary, marketing hyzmatlary barada degişli 
maglumatlary ýerleşdirmek, şol sanda çykarylýan dürli 
dokma önümlerini satyn almak üçin elektron görnüşdäki 
sargytlary resmileşdirmek göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem birinji tapgyrda sargyt edilen dokma 
önümleriniň ýurdumyz boýunça eltilmegini, geljekde bolsa 
daşary ýurtlara iberilmegini guramak meýilleşdirilýär. 

Bu taslamany Dokma senagaty ministrliginiň “Altyn 
asyr” harytşynaslyk merkeziniň hem-de Senagatçylar 
we telekeçiler birleşmesiniň bilelikdäki tagallalary bilen 
amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Şeýle hem wise-premýer mil l i  Liderimize 
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli 
Söwda toplumynda hem-de gözegçilik edýän Ahal 
welaýatynda ulanylmaga beriljek desgalarda işleriň barşy 
hakynda hasabat berdi.

Milli Liderimiz çykarylýan önümleriň hilini, 
görnüşlerini artdyrmaga we gowulandyrmaga üns 
bermegiň möhümdigini aýdyp, dokma önümleriniň 
elektron söwda binýadyny döretmek boýunça işleri 
çaltlandyrmagyň möhümdigine ünsi çekip, bu babatda 
wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň dürli künjeklerinde 
telekeçileriň guran ýyladyşhanalaryny ýaz paslynyň ilkinji 
aýynda ulanmaga bermegiň azyk bolçulygynyň üpjün 
edilmegine ýardam eder diýip, döwlet Baştutanymyz  
şol dabaralaryň çäginde güneşli ülkämiziň sahawatly 
topragynyň bereketi bolan oba hojalyk önümleriniň 
– gök-bakja, miwe önümleriniň we ir-iýmişleriň giň 
gerimli sergisiniň guralmagynyň möhüm ähmiýetiniň 
boljakdygyny belledi. 
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Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinýazow mil l i  Lider imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedowa “Türkmenistanda 2021-2025-nji 
ýyllarda  bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de 
ösdürmegiň Maksatnamasynyň” hem-de ony amala aşyrmak 
boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň 
taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça geçirilen işler 
barada hasabat berip, degişli Kararyň taslamasyny döwlet 
Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hödürlenen taslamany makullap, Karara gol çekdi hem-de 
ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere 
iberip, onda kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek 
boýunça anyk görkezmeleri berdi. 

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri  
N. Amannepesow daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda 
Germaniýanyň öňdebaryjy klinikalary we olaryň tejribeli 
professor-lukmanlary bilen ýola goýlan gatnaşyklar 
barada hasabat berdi. 

Hasabatyň çäklerinde Türkmenistan öz çäklerinde 
“Sputnik V” sanjymynyň ulanylmagyny resmi taýdan 
oňlan Merkezi Aziýadaky ilkinji döwlet bolup, bu sanjymy 
bellige alan ýurtlaryň ilkinji onlugyna girdi. Habar berlişi 
ýaly, häzirki wagtda bu sanjymyň synag işlerini geçirmäge 
girişildi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, türkmen-
german forumynyň möhüm ähmiýete eýedigini nygtady. 

Milli Liderimiz Russiýanyň Türkmenistanda bellige 
alnan “Sputnik V” sanjymy barada durup geçip, ýokanç 
keselleriň garşysyna göreşmek we olaryň öňüni almak 
boýunça işleri dowam etmegiň möhümdigini aýtdy. 

Bu babatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynda üstünde 
işlenilýän “EpiWakKorona” diýen täze sanjymyny, şeýle 
hem beýleki hyzmatdaş ýurtlaryň derman serişdelerini 
we sanjymlaryny Türkmenistanda bellige almak boýunça 
işleri dowam etmek babatda saglygy goraýyş we derman 
senagaty ministrine birnäçe tabşyryklary berdi. 

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistanda 
ynsan saglygynyň pugtalandyrylmagy, adamlaryň 
döredijilikli zähmet çekmegi we ýokary derejeli dynç 
almagy üçin amatly şertleri üpjün etmek durmuşa geçirilýän 
döwlet syýasatynyň hemişe ileri tutulýan ugry bolar.  

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 
ýyllygy mynasybetli döredijilik bäsleşiklerini yglan etmek 
boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Şu ýyl geçiriljek halkara çäreleriň hatarynda daşary 
döwletleriň estrada aýdymçylarynyň gatnaşmagynda 
meşhur türkmen aýdymyny ýerine ýetirmegiň ussatlygy 
boýunça halkara bäsleşigini, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 
ýaş dizaýnerleriniň arasynda bezeg işleri boýunça halkara 
bäsleşigini yglan etmek göz öňünde tutulýar.

2021-nji ýylda türkmen paýtagtynda geçiriljek halkara 
sport ýaryşlaryny ýokary derejede alyp görkezmek we 
teswirlemek işlerini ýola goýmak maksady bilen, şu ýylyň 
maý aýynda sport ýaryşlaryny teswirleýjileriň arasynda 
bäsleşik yglan etmek meýilleşdirilýär.  

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, täze zehinleri ýüze çykarmakda 
döredijilik bäsleşiklerini geçirmegiň ähmiýetini nygtady 
we wise-premýere degişli çäreleri türkmeniň ruhuna 
mahsus ýagdaýda ýokary guramaçylyk derejesinde 
geçirmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew  welaýatlarda möwsümleýin oba 
hojalyk işleriniň dowam edýändigi barada hasabat 
berdi we Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Kararyň 
taslamasyny hödürledi, oňa laýyklykda, şu ýyl 620 müň 

gektar meýdanda gowaça ekip, 1 million 250 müň tonna 
hasyl ýygnamak meýilleşdirilýär.

Şeýle hem wise-premýer obasenagat toplumynda hem-
de gözegçilik edýän Mary welaýatynda gurulýan desgalarda 
işleriň barşy hakynda hasabat berdi. Hususan-da, Aşgabat 
şäherinde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň 
we Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň 
merkeziniň hem-de  Halkara “Türkmen alabaý itleri” 
assosiasiýasynyň  binalar toplumynyň we ýurdumyzyň 
ähli welaýatlarynda onuň şahamçalarynyň gurluşyk 
işleriniň barşy, şeýle hem şu ýyl Mary welaýatynda 
geçirilmegi meýilleşdirilen Türkmen bedewiniň milli 
baýramyny ýokary derejede guramak boýunça alnyp 
barylýan işler barada aýdyldy. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, meýdan 
işlerini bellenilen möhletlerde we ýokary hilli geçirmek 
üçin agrotehniki kadalaryň berjaý edilmegine uly  üns 
bermegi tabşyrdy. Şunda döwlet Baştutanymyz oba 
hojalygynda bugdaýyň, pagtanyň we beýleki ekinleriň 
bereketli hasylyny almaga ýardam edýän ylmyň soňky 
gazananlaryny hem-de döwrebap tehnologiýalary işjeň 
ornaşdyrmagyň möhümdigine aýratyn üns berdi.  

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanda 2021-nji 
ýylda gowaçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek hakynda» 
Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy 
arkaly wise-premýere iberdi we degişli görkezmeleri berdi.   

Döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasynyň 
amala aşyrylmagyny, şol sanda şanly baýramçylyk 
mynasybetli obasenagat toplumynda hem-de gözegçilik 
edýän Mary welaýatynda ulanmaga tabşyrylmagy 
meýilleşdirilen möhüm desgalaryň gurluşyk işlerini  berk 
gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

Milli Liderimiz  halkymyzyň asyrlar aşyp, biziň 
günlerimize gelip ýeten buýsanjyny we milli mirasyny 
– ahalteke bedewlerini hem-de türkmen alabaý itlerini 
ösdürip ýetişdirmek üçin ähli şertleriň döredilmelidigine 
degişli ýolbaşçylaryň ünsüni çekdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler minisrti R. Meredow Türkmenistanda Ýewropa 
Bileleşiginiň BOMСA we CADAP Maksatnamalarynyň 
ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlykda parahatçylyk 
we howpsuzlyk, durnukly ykdysady ösüş, saglygy 
goraýyş, bilim, ylym we medeniýet ulgamlarynda sebit 
we milli derejede amala aşyrylýan uzak möhletleýin 
maksatnamalar we taslamalar möhüm ähmiýete eýedir.

Olaryň hatarynda 2003-nji ýyldan bäri durmuşa 
geçirilýän «Merkezi Aziýada we Owganystanda serhetleri 
dolandyrmak» atly (BOMCA) maksatnamasyny hem-de 
«Merkezi Aziýada neşe serişdelerine garşy göreşmek» 
(СADAP) maksatnamasyny görkezmek bolar. 

BOMCA maksatnamasynyň çäklerinde geljekki 5 
ýylyň dowamynda serhet we gümrük howpsuzlygyny 
ýokarlandyrmak boýunça Merkezi Aziýa döwletleriniň we 
Owganystanyň arasynda hyzmatdaşlygy berkitmek babatda 
ýardam bermek; serhetýaka sebitlerde ýerli ykdysady ösüş 
arkaly ilatyň durmuş şertlerini gowulandyrmak;serhet 
dolandyryşy ulgamynda öňdebaryjy halkara tejribeleri 
we maglumat-tehniki usullary ornaşdyrmak; transmilli 
jenaýatçylygy ýüze çykarmak we derňemek üçin hukuk 
goraýjy edaralara goldaw bermek; harytlaryň serhetlerden 
geçirilmeginiň sanly amallaryny kämilleşdirmek we 
bu babatda sebit söwdasyny pugtalandyrmak boýunça 
çäreleriň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär.

CADAP maksatnamasynyň çäklerinde indiki 5 
ýylyň dowamynda amala aşyryljak çäreler halkara 
tejribelere esaslanyp, neşe serişdeleriniň bikanun 
dolanyşygyna garşy göreşmek boýunça milli kanunçylygy 
kämilleşdirmäge we durmuşa geçirmek babatda goldaw 
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bermäge; sagdyn jemgyýet howpsuzlygyny berkitmek 
üçin neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygynyň öňüni 
almaga; sebit derejesinde neşe serişdeleriniň bikanun 
dolanyşygyna garşy göreşmek boýunça bitewi maglumat 
ulgamyny döretmäge, milli maglumat torlary emele 
getirmäge; ýurdumyzyň Ýewropa Bileleşigi, Birleşen 
Milletler Guramasynyň Neşeler we jenaýatçylyk baradaky 
müdirligi, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy 
we beýleki halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy 
giňeltmäge gönükdirilendir.

Wise-premýer, daşary işler ministri  döwlet 
Baştutanymyzyň garamagyna 2021-2025-nji ýyllara 
gönükdirilen СADAP maksatnamasynyň 7-nji tapgyry 
we BOMCA maksatnamasynyň 10-njy tapgyry boýunça 
maliýe ylalaşyklarynyň taslamalaryny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň 
arasyndaky gatnaşyklaryň okgunly ösýändiginiň 
ähmiýetini nygtady we hödürlenen teklipleri makullap, 
wise-premýere, daşary işler ministrine bu babatda anyk 
tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzda 
amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk 
binýadyny kämilleşdirmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş 
şertlerini gowulandyrmak hem-de Türkmenistanyň 
Prezidentiniň daşary syýasat başlangyçlaryny öňe 
ilerletmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri 
barada maglumat berdi. 

Şeýle hem milli parlamentiň ýolbaşçysy Halk 
Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna guramaçylykly 
taýýarlyk görmek boýunça Mejlisiň alyp barýan işleri 
barada maglumat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
durmuş-ykdysady özgertmelerini depginli ösdürmäge, 
türkmen jemgyýetini demokratiýalaşdyrmaga, ýurdumyzy 
innowasion taýdan ösdürmäge gönükdirilen möhüm 
wezipeleri çözmek bilen baglylykda, kanynçykaryjylyk 
işiniň ähmiýetini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň agzalarynyň 
saýlawlary barada durup geçmek bilen, ony ýokary 
guramaçylyk derejesinde geçirmegiň möhümdigini belledi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet 
howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzda 
jemgyýetçilik durnuklylygyny saklamak, giň gerimli 
harby özgertmeleriň durmuşa geçirilişiniň barşy barada 
hasabat berdi. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedowa  ýurdumyzda 27-nji ýanwarda 
bellenilýän Watan goragçylarynyň gününi baýram etmäge 
taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, halkymyzyň 
parahat,  asuda durmuşynyň we döredijilikli zähmetiniň 
kepili bolan Ýaragly Güýçleriň goranyş kuwwatyny 
yzygiderli pugtalandyrmagyň hem-de harby mümkinçiligi 
artdyrmagyň örän wajypdygyny nygtap, Garaşsyz 
Türkmenistanyň öz Bitaraplyk derejesine hemişe ygrarly 
bolandygyny we şeýle boljakdygyny belledi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Hökümetiň agzalaryna ýüzlenip, ata Watanymyzyň 
mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly ýubileý 
ýylynyň ähmiýetini belledi. 

Geçen 30 ýylyň içinde mähriban halkymyzyň giňden 
goldamagynda eziz Diýarymyzda köp işler amala aşyryldy. 
Köpsanly möhüm wezipeler çözüldi, şäherlerimiz we 
obalarymyz döwrebap derejede düýpli özgerdi. 

Döwlet Baştutanymyz bu taryhy we uzak maksatlary 
nazarlaýan tutumly işleri durmuşa geçirmekde her bir 
ýolbaşçynyň mynasyp goşandynyň bardygyny belläp, 
olaryň işine mynasyp baha bermegiň hem-de baýramçylyk 

mynasybetli tapawutlananlary döwlet sylaglary bilen 
sylaglamagyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu işlere 
dogry baha bermek üçin, her bir ýolbaşçynyň işjeňlik 
we zähmet sypatlaryny, şeýle hem Garaşsyz, Bitarap 
döwletimiziň ösüşine goşan hakyky goşandyny anyk 
görkezýän häsiýetnamany  taýýarlamagy tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Mejlisinde döwlet durmuşyna 
degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy, olar 
boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 

	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 
Resminama laýyklykda,  Maliýe we ykdysadyýet 
ministrligine satylmagy bellenen degişli söwda 
dükanlaryny, restorany we söwda öýüni olaryň işiniň 
esasy ugurlaryny we iş ýerlerini saklap galmak 
şertinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 
agzalaryna bellenen tertipde göni (salgyly) satmak arkaly 
hususylaşdyrmak tabşyryldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti  Karara gol 

çekdi. Resminama laýyklykda,  «Türkmennebit» 
döwlet konsernine degişli möçberde dürli ölçegli 
buraw  turbalaryny satyn almak barada Hytaý Halk 
Respublikasynyň «Honghua International Co., Ltd.» 
kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Energetika ministrliginiň 
«Türkmenenergo»  döwle t  e l ek t roenerge t ika 
korporasiýasyna «Ahal-Balkan» we «Balkan-Daşoguz» 
ýokary woltly asma elektrik geçirijisiniň we beketleriniň 
gurluşygy üçin zerur bolan enjamlary, materiallary 
we awtotehnikalary satyn almak barada baglaşan 
şertnamalaryna ýurdumyzyň energoulgamynyň 
ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin zerur bolan 
enjamlary, materiallary we   awtotehnikalary satyn 
almak barada daşary ýurt kompaniýalary bilen  goşmaça 
ylalaşyklary baglaşmaga ygtyýar berildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda,  Türkmenistanda 2021-2025-
nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň 
hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy, şu Maksatnamany 
amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň 
Meýilnamasy tassyklanyldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti  Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy 
goramak  ministrligine, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap 
we Mary welaýatlarynyň häkimliklerine ýerleriň 
kärendeçileriniň, peýdalanyjylarynyň we eýeleriniň 
işini ýokary derejede guramak arkaly 2021-nji ýylda 
Türkmenistan boýunça degişli möçberde pagta 
öndürilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen 
wideoduşuşyklar

   
BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň wekilleri 

bilen geçirilen nobatdaky onlaýn-duşuşygyň 
çäklerinde “Türkmenistanyň Statistika baradaky 
döwlet komitetiniň statistika we maglumat-
tehniki mümkinçiliklerini pugtalandyrmak” atly 
täze bilelikdäki taslamany işe girizmek boýunça 
guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
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2021-2023-nji ýyllaryň dowamynda täze taslamanyň 
çäklerinde ýurdumyzyň maglumat-tehniki kuwwatyny 
has-da berkitmek boýunça bilelikdäki işleri geçirmek 
bellenildi, milli statistika – 2008 usulyýetine geçmek, 
şeýle hem Durnukly ösüşiň maksatlaryny ölçemek üçin 
statistika hasabatlylygyny düzmek boýunça bilimleri 
artdyrmak babatda işler dowam etdiriler.

Şeýle hem üç ýyllyk taslamanyň çäklerinde statistika 
işewürlik – belgisi boýunça programma üpjünçiligini 
işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak  boýunça işler dowam 
etdiriler. 

   ***
 Halkara pul gaznasynyň wekilleri bilen onlaýn-

duşuşyk geçirildi. 
Duşuşygyň barşynda ýurdumyzyň, şeýle hem jemi 

içerki önümiň ösüş depginine oňyn täsirini ýetiren milli 
ykdysadyýetimiziň käbir pudaklarynyň makroykdysady 
ösüşi ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Dünýäniň ähli ýurtlarynyň ykdysadyýetleriniň ösüşini 
üýtgeden koronawirus pandemiýasynyň (COVID-19) 
ýaramaz täsirine garamazdan, Türkmenistanyň halk 
hojalyk toplumy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň öz wagtynda kabul eden çözütleri, 
öňüni alyş çäreleri  netijesinde ozalky ýagdaýynda işleýär, 
bu bolsa beýleki döwletlere garanda jemi içerki önümiň 
ýokary ösüş depginini saklamaga mümkinçilik berýär.

Munuň şeýle bolmagyna köp babatda soňky ýyllarda 
işe girzilen iri, orta we kiçi kärhanalar ýardam edýär, 
olarda içerki sarp ediş üçin niýetlenen,   daşary ýurtlara 
iberilýän dürli önümler öndürilýär, iş orunlarynyň 
müňlerçesi döredildi. 

Hususy telekeçilik milli ykdysadyýetimiziň durnukly 
ösmeginde uly orun eýeleýär. Import we eksport 
önümleriniň önümçiligini artdyrmaga gönükdirilen döwlet 
maksatnamalarynyň yzygiderli amala aşyrylmagy eýýäm 
öz miwelerini berýär. 

SAGLYGY GORAÝYŞ 

Türkmenistan “Sputnik V”  
sanjymyny bellige aldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Saglygy goraýyş  
we derman senagaty ministrligi Russiýanyň göni maýa 
goýumlary gaznasynyň goldaw bermeginde Gamalei 
adyndaky ylmy-barlag merkeziniň alymlary tarapyndan 
döredilen “Sputnik V” sanjymyny bellige aldy hem-de 
degişli şahadatnamany berdi.  

Şeýlelikde, Türkmenistan Merkezi Aziýada bu 
sanjymy öz çäginde ulanmagy resmi taýdan makullan 
ilkinji döwlet boldy hem-de ony hasaba alan döwletleriň 
birinji onlugyna girdi.

Bu ýagdaý ýokanç kesellere garşy göreşmekde hem-
de köptaraplaýyn ylmy-lukmançylyk gatnaşyklaryny 
berkitmekde nobatdaky ädim boldy. Milli Liderimiz şol 
gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly üns bermek bilen, bu 
ulgamda halkara başlangyçlaryny öňe sürüp, Birleşen 
Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen düzümleri, şol 
sanda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen işjeň 
hyzmatdaşlygy saklaýar.

Türkmenistan täze howpa garşy göreşmekde beýleki 
döwletleriň tejribesine uly hormat bilen garaýar 
hem-de pandemiýanyň ýaramaz täsirlerinden üstün 
çykmakda toplan tejribesi bilen paýlaşýar. Şeýle hem 
Türkmenistan beýleki ýurtlar we halkara guramalary 
bilen bilelikdäki tagallalarynyň netijeliligini gazanmak 
maksady bilen üstünlikli taýýarlan işlerini paýlaşmaga 
taýýardyr. 

Bu tejribe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň Bütindünýä saglygy goraýyş 
guramasynyň baştutanyna iberen hatynda beýan edildi. 
Şol hat BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisiniň 
resminamasy hökmünde ýaýradyldy.

Türkmen we nemes lukmanlary 
hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek meselesini 
ara alyp maslahatlaşdylar 

S a g l y g y  g o r a ý y ş  w e  d e r m a n  s e n a g a t y 
ministrliginiň Halkara okuw merkezinde Germaniýa 
Federatiw Respublikasynyň Essen uniwersitetiniň 
hassahanasynyň ýanyndaky ýokanç keselleriniň barlag 
merkeziniň ýolbaşçysy Adalbert Krawçigiň hem-
de “Tükmendermansenagat” birleşiginiň, Ylymlar 
akademiýasynyň we beýleki ugurdaş saglygy goraýyş 
edaralarynyň hünärmenleriniň gatnaşmagynda göni 
wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi. 

Duşuşykda ýokanç keselleri bejermekde hyzmatdaşlyk 
etmegiň hem-de buýan köküni we onuň düzüminde bar 
bolan gliserrizin kislotasyny ulanmagyň wajyp meseleleri 
ara alyp maslahatlaşyldy.  

Şunuň bilen baglylykda, buýan köküniň gadymy 
döwürlerden bäri ylmy we halk lukmançylygynda 
üsgelewügi, böwregi, ýokarky dem alyş ýollarynyň hem-
de oniki barmak içegäniň kesellerini bejermegiň serişdesi 
hökmünde ulanylýandygy nygtaldy. 

Şeýle hem tebigy “ýaşyl”  dermanhananyň dermanlary, 
himiki dermanlardan tapawutlylykda, adamyň bedeninde 
aňsatlyk bilen özleşdirilýär we ýaramaz täsirini ýetirmän, 
özüniň melhemlik häsiýetlerini doly saklap galýar. 

Iş duşuşygynyň barşynda ylmy diplomatiýa ugry 
boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, 
lukman-alymlaryň, bilermenleriň we hünärmenleriň 
arasynda yzygiderli pikir alyşmak üçin şertleri döretmek 
meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Saglygy goraýyş boýunça  
IX türkmen-german forumy

21-nji ýanwar  Saglygy goraýyş we derman senagaty 
ministrliginiň Halkara ylmy-okuw merkezinde saglygy 
goraýyş boýunça IX türkmen-german forumy öz işine 
başlady. 

Milli Liderimiz  Gurbanguly Berdimuhamedowyň   
başlangyjy boýunça geçirilýän forum türkmen we 
nemes kärdeşleriniň arasyndaky üstünlikli ösdürilýän 
hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga, Türkmenistanyň saglygy 
goraýyş ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça 
bilelikdäki taslamalary işläp taýýarlamaga, öňdebaryjy 
tehnologiýalary hem-de enjamlary ornaşdyrmaga, 
ylmy işgärleri hem-de ýokary derejeli hünärmenleri  
taýýarlamaga mümkinçilik berýär. 

Bu teleköpri Mýunhen uniwersitetiniň Grossharden 
klinikasynyň tanymal alym-professorlaryny hem-de 
ýurdumyzyň döwlet düzümleriniň we ylmy-kliniki 
merkezleriniň, Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk 
uniwersitetiniň, şonuň ýaly-da saglygy goraýyş ulgamynyň 
welaýatlardaky hem-de paýtagtymyzdaky düzümleriniň  
ýolbaşçylaryny we wekillerini birleşdirdi. 

Nemes lukmanlarynyň adyndan hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň saglygy 
goraýyş  ulgamynda düýpli özgertmeleri durmuşa 
geçirmäge işjeň gatnaşýan GFR-li hyzmatdaşlara bildirýän 
ýokary ynamy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirildi. Şol 
özgertmeler bolsa  ilaty halkara ölçeglerine laýyk gelýän 
ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlarynyň giň görnüşi  bilen 
üpjün etmäge gönükdirilendir. 
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Şu gezekki onlaýn duşuşykda urologiýa we ginekologiýa  
şol sanda çagalar urologiýasy  we ginekologiýasy  
meselelerine üns berildi. Lukmançylygyň bu ugurlarynyň 
Türkmenistandaky hem-de Germaniýadaky ýagdaýy 
baradaky   çykyşlar diňlenildi, öňüni alyş çäreleri beýan 
edildi, işgärleri okatmagyň häzirki zaman çözgütleri hem-
de aýratynlyklary barada gürrüň edildi. 

Şonuň ýaly-da, adam doglandan tä garraýança 
urologiýa skrininginiň çäreleri; böwrek keselleriniň 
patofiziologiýasy, anyklanylyşy, bejeril işi  we 
gaýraüzülmeleriniň öňüniň alnyşy;  erkeklerde howply 
täze döremeler   (karsinoma): anyklaýyş hem-de  bejeriş  
we beýleki mowzuklara garaldy. Nemes alymlary tejribe 
alyşdylar hem-de keselleri bejermegiň täze usullaryny 
ulanmagyň netijeleri barada gürrüň berdiler. 

Halkara lukmançylyk merkezleri müdirliginiň  
halkara iç keselleri merkeziniň iň gowy iş tejribesiniň 
mysalynda peşew bilen bagly daş keselleri anyklamak 
we öňüni almak, ony bejermek  barada pikir alşyldy. Bu 
merkeziň  hünärmenleri nemes kärdeşleri bilen ýakyndan 
hyzmatdaşlyk saklaýarlar. 

Çykyşlaryň dowamynda slaýd-tanyşdyrmalaryň, 
wideomateriallaryň  ulanylmagy Türkmenistanyň we 
Germaniýanyň klinikalarynda işe girizilen, näsaglaryň 
ömrüni halas etmäge hem-de saglygyny dikeltmäge 
ýardam edýän täzelikleriň birnäçesine baha bermäge  
mümkinçilik berdi. 

Biziň ýurdumyzda bu meselä, şol sanda keselleri 
öz wagtynda ýüze çykarmak bilen baglylykda, uly üns 
berilýär. Milli Liderimiziň ýurdumyzyň saglygy goraýyş 
ulgamyny hut şu ugra gönükdirýändigini, munuň bolsa 
lukmanlara keselleriň irki tapgyrlarynda has netijeli 
bejergileri saýlap almaga ýardam edýändigini bellemek 
gerek.  

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   tagallalary netijesinde, Germaniýa 
bilen saglygy goraýşyň esasy ugurlary boýunça 
hyzmatdaşlygyň berk binýady goýuldy, bu gün   bilelikdäki 
uly hem-de yzygiderli işler özüniň oňyn netijelerini berýär.  

Ikitaraplaýyn tejribe alyşmagyň netijesinde, 
ýurdumyzyň lukmançylyk tejribesine anyklaýşyň, 
bejerişiň, juda az derejede täsir etmek arkaly hirurgiýa 
çäresiniň täze usullary ornaşdyryldy. Germaniýanyň iri 
klinikalarynyň professorlarynyň gatnaşmagynda türkmen 
lukmanlary üçin ylmy-tejribe maslahatlary hem-de okuw 
seminarlary, olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak 
boýunça okuwlar yzygiderli geçirilýär. 

Forumyň ikinji  gününiň çäklerinde ýokary 
töwekgelçilikli göwrelilikde öňüni alyş lukmançylygy, 
göwrelilikde ýokanç keseller, ginekologiýa  keselleri we 
beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. 

YKDYSADYÝET 

Welaýatlary toplumlaýyn ösdürmek maksady 
bilen iş tejribesi alşyldy

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy 
boýunça welaýatlaryň häkimleri, şeýle hem beýleki käbir 
ýolbaşçylar Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, 
dürli ugurlarda iş tejribesi bilen tanyşdylar.

Mälim bolşy ýaly, düýn geçirilen sanly wideoaragatnaşyk 
arkaly iş maslahatynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sebitleriň işini guramakda oňyn 
tejribäni öwrenmegiň we ulanmagyň möhümdigine ünsi 
çekip, bu babatda degişli ýolbaçylara görkezmeleri berdi. 

Welaýatlaryň häkimleri, medeniýet ministri,  Türkmen 
döwlet binagärlik we gurluşyk institutynyň rektory 

paýtagtymyzda, soňra Mary welaýatynyň  häkimliginde 
milli Liderimiziň öňde goýan degişli wezipelerini 
toplumlaýyn ýerine ýetirmek boýunça işleriň esasy 
ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Iş saparyna gatnaşyjylar Maryda “Türkmeniň ak 
öýi” binasyna baryp gördüler. Onuň binagärlik keşbinde 
gadymy türkmen öýüni dikeltmek pikiri öz beýanyny 
tapdy, şeýle hem döwrebap dizaýnerçilik çözgütleri 
ulanyldy.

Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiziň başlagyçlary 
bilen “Türkmeniň ak öýi” binasy beýleki welaýatlarda-
da gurulýar. Şunuň bilen baglylykda, Maryda bu ajaýyp 
desgany guran binagärler we telekeçiler şeýle desgalaryň 
gurluşygyny alyp barýan  kärdeşleri bilen tejribe alyşdylar.

Binalaryň daşky we içki bezeg işleriniň her welaýatyň 
aýratynlyklaryna laýyk gelmegine aýratyn üns berildi.

Soňra Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň pomidor 
ösdürilip ýetişdirilýän ýyladyşhanasynyň işi bilen tanyşlyk 
guraldy. Bu ýerde geçirilen söhbetdeşlige ýurdumyzyň 
ähli welaýatlarynyň oba hojalyk önümlerini öndürmek 
bilen meşgullanýan telekeçileri hem gatnaşdylar.

Ýyladyşhana hojalygynyň ýolbaşçysy döwletimiz 
tarapyndan kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek maksady 
bilen berilýän ýeňillikli karz pul serişdelrinden peýdalanyp, 
giň möçberli ýyladyşhanany gurandygy, onda döwrebap 
enjamlaryň gurnalandygy barada gürrüň berdi. 

Oba hojalyk önümleriniň bolçulygyny üznüksiz 
üpjün etmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli 
we maksatnamalaýyn işler döwlet Baştutanymyzyň 
öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli çözülmeginiň bir 
mysaly hökmünde “Erkingurluşyk” hususy kärhanasynyň 
alyp barýan işlerini görkezmek bolar. Tejribe alyşmak 
saparynyň dowamynda bu hojalyga hem barlyp görüldi. 

Bu ýerde ösdürilip ýetişdirilen miweli baglardan 
almanyň bereketli hasyly alynýar. Geçen ýyl hormatly 
Prezidentimiz bu hojalyga baryp, onuň işine ýokary baha 
berendigini bellemek gerek.

Milli Liderimiziň tabşyrygy boýunça Mary welaýatyna 
amala aşyrylan iş sapary sebitleri ösdürmegiň dürli 
ugurlarynda işleri guramak boýunça oňyn tejribe alyşmaga 
ýardam edýän möhüm çärä öwrüldi. 

BIRŽA TÄZELIKLERI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal 
biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 35-si baglaşyldy. 

Birleşen Arap Emirliklerinden,  Owganystandan gelen 
telekeçiler daşary ýurt puluna Türkmenbaşydaky nebiti 
gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar 
kerosinini, gidro usul bilen arassalanan dizel ýangyjyny 
satyn aldylar. Şeýle hem Şotlandiýadan BAE-den we  
Owganystandan gelen işewürler “Türkmengaz” döwlet 
konserninde öndürilen ECO-93 awtomobil benzinini, 
Gonkongyň we Şweýsariýanyň işewür toparlarynyň 
wekilleri bolsa, “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde 
öndürilen karbamidi  satyn aldylar.  

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Russiýa, BAE, 
Türkiýe, Gyrgyzystan, Özbegistan döwletleriniň işewür 
wekillerine reňksiz aýna, nah ýüplük, tekiz boýalan 
žakkard hem-de tüýjümek önümler, jinsi matasy satyldy. 
Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň  25 million 554 
müň dollaryndan gowrak boldy. 

Beýik Britaniýanyň,  Birleşen Arap Emirlikleriniň, 
Türkiýäniň, Ermenistanyň işewürleri umumy bahasy 13  
million 413 müň manatlyk nah ýüplügi satyn aldylar.  

Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin umumy 
bahasy 232 müň manatlykdan gowrak pagta süýümini 
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:


