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TÜRKMENISTAN:
HEPDÄNIŇ WAK AL ARY

Hormatly raýatlar!
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky,
«Owerdraft karty» atly täze bank kartynyň
amatlyklaryndan peýdalanmaga çagyrýar!
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky, «Altyn asyr» bank
kartyny saklaýjy müşderilerine bank tarapyndan hödürlenilýän gysga
möhletli karzlar üçin «Owerdraft karty» atly täze bank kartynyň ulanyşa
girizilendigini habar berýär.
«Owerdraft karty», nagt däl görnüşinde hasaplaşyklar geçirilende
müşderiniň «Altyn asyr» bank kart hasabyndaky pul serişdeleri ýeterlik
bolmadyk halatynda baglaşylan şertnama laýyklykda onuň «Owerdraft
kart» hasabyna kesgitlenen çäklerde awtomatiki usulda gysga möhletli
karzlary resmileşdirmäge mümkinçilik berýär.
Müşderiniň aýlyk zähmet haky geçýän «Altyn asyr» bank kart hasabyna
serişde gelip gowşanda bellenilen tertipde karz yzyna gaýtarylýar.

Şeýle hem, degişli şertnamanyň
hereket edýän döwründe karz
gaýtarylandan soňra, goşmaça
şertnama baglaşmazdan
«Owerdraft karty» hasabyna
karzy gaýtadan ulanmak
mümkinçiligi döredilen.

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň Merkezi
edarasy boýunça habarlaşmak üçin telefon belgisi: 44-03-04
Şahamçalaryň salgylary we telefon belgileri bankyň www.tnbk.tm
resmi internet sahypasynda görkezilen.
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RESMI BÖLÜM

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça
iş saparyny amala aşyrdy

25-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de onuň töweregi
boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm
desgalaryň gurluşygy we onuň durmuş düzümini
toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrylmagy boýunça
taýýarlanan taslamalar bilen tanyşdy. Şeýle hem döwlet
Baştutanymyz halkymyzyň milli buýsanjy hasaplanylýan
alabaý itleri we olary ösdürip ýetişdirmegiň dünýä
nusgalyk ýörelgeleriniň döwrebap derejede dowam
etdirilişi bilen gyzyklandy.
Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň
buýurmasy esasynda gurulýan desgalar toplumynda
alnyp barylýan işler barada ýurdumyzyň senagat we
gurluşyk önümçiligi ministri, Halkara türkmen alabaý
itleri assosiasiýasynyň ýolbaşçysy S.Berdimuhamedow
hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy
D.Hudaýberdiýew hasabat berdiler.
Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň garamagyna Halkara türkmen alabaý
itleri assosiasiýasynyň toplumynyň baş meýilnamasy, onuň
şekil taslamasy, toplumyň baş girelgesiniň görnüşleriniň
taslamalary, bu ýerde oturdylmagy meýilleşdirilýän
alabaýlaryň şekilleri, tomaşaçylar münberiniň
görnüşleriniň, alabaý itleriniň sergi meýdançasynyň,
päsgelçilikleriň görnüşleriniň taslamalary we toplumyň
desgalarynda ulanylýan bezeg serişdeleriniň görnüşleri
hödürlenildi.
Döwlet Baştutanymyz görkezilen taslamalar bilen içgin
tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri
girizdi. Gurulýan desgalaryň taslamalary taýýarlananda
we olaryň gurluşygynda ýokary hil derejesine möhüm
ähmiýet bermelidigini, olaryň halkymyzyň asyrlar aşyp
gelýän milli binagärlik ýörelgelerine kybap gelmelidigini
belledi.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
Türkmen alabaý itleriniň baýramynyň Türkmen
bedewiniň milli baýramy bilen utgaşdyryp geçirilmeginiň
maksadalaýyk boljakdygyny belledi we ýurdumyzyň
hem-de halkymyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan
şanly sene mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary
guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow şanly sene mynasybetli alabaý
itleriniň bäsleşiginiň netijeleri boýunça ýeňijini
kesgitleýän eminler toparynyň döredilmeginiň, onuň
düzüminde bu ugurda ýeterlik tejribesi we bilim
derejesi bolan hünärmenleriň bolmagynyň wajypdygyna
ünsi çekdi. Şeýle hem dabaranyň dowamynda
heýkeltaraşlaryň, suratkeşleriň we zergärleriň alabaý
itlerine bagyşlanan eserlerinden guralýan sergide alabaý
itleriniň özboluşlylygy, wepadarlygy, gaýduwsyzlygy öz
beýanyny tapmalydyr.
Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip,
gözellik bäsleşiginiň jemleri boýunça ýeňiji diýlip yglan
edilen alabaýa “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” diýen
derejäniň berilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny, bu
jümlede alabaýlara mahsus häsiýetleriň jemlenendigini
belledi.
Mundan başga-da, dabaranyň dowamynda halkymyzyň
alabaý itlere ideg etmegiň usullaryny häzirki döwürde
döwrebap derejede kämilleşdirmek boýunça alnyp
barylýan işler yzygiderli dowam etdirilmelidir.

Soňra milli Liderimiz paýtagtymyzyň gözel
künjekleriniň birinde bina edilýän we Watanymyzyň
mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy
mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän
Söwda we dynç alyş merkezli desgalar toplumynyň
gurluşygynyň alnyp barylýan ýerine geldi.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
ilki bilen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, olaryň bezeg
aýratynlyklary bilen tanyşdy. Bellenilişi ýaly, bu ýerde
öýleriň we otaglaryň hemmesi ýaşaýjylaryň sargytlary
esasynda abadanlaşdyrylýar. Ýaşaýyş jaýlarynyň käbir
öýleriniň meýdany 638 inedördül metre barabardyr. Ýeri
gelende aýtsak, ýaşaýyş jaýlarynda köp çagaly maşgalalar
üçin niýetlenen 6 we 7 otagly öýleriň bardygyny aýratyn
bellemeli.
Şeýle hem aşhanalaryň, myhman otagynyň,
ýatylýan otaglaryň, çagalar üçin niýetlenen otaglaryň
abadanlaşdyrylyşy, şol sanda otaglary sanly ulgam bilen
enjamlaşdyrmak, mebeller bilen üpjün etmek gönüdengöni ýaşaýjylaryň sargytlary esasynda amala aşyrylýar.
Döwlet Baştutanymyz bu toplumyň ady bilen
baglanyşykly degişli nyşany taýýarlamak, onuň gözellik,
ykjamlylyk we amatlylyk ýaly ugurlary özünde jemlemegi
bilen baglanyşykly meseleleri göz öňünde tutmak babatda
degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz şu ýagdaýlardan ugur alyp,
şäheriň gözel künjekleriniň birinde bina edilýän we
birnäçe durmuş maksatly desgalary özünde jemleýän
bu toplumyň “Aşgabat” diýlip atlandyrylmagynyň
maksadalaýyk boljakdygyny belledi, munuň
paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna
mynasyp sowgat boljakdygyny aýdyp, bu şanly sene
mynasybetli medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda
döredijilik bäsleşiginiň guralmagynyň maksadalaýyk
boljakdygyny aýtdy.
Bäsleşigiň ýeňijileriniň Türkmenistanyň Prezidentiniň
“Türkmeniň Altyn asyry” döredijilik bäsleşiginiň ýeňijisi
hökmünde yglan edip, ýurdumyzyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi tarapyndan sylaglanmalydyny
belledi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyz boýunça guran
iş saparynyň dowamynda şäheriň işewürlik we durmuş
ulgamyna degişli merkezleriň kemala gelen ýeri bolan
günorta künjegine geldi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
“Türkmenbaşy” Döwlet täjirçilik bankynyň, “Senagat”
paýdarlar täjirçilik bankynyň täze binalarynyň
gurluşygynda işler bellenilen meýilnama laýyk derejede
alnyp barylýandygy bilen tanşyp, olarda häzirki zaman
ösen tejribeleriniň ulanylmagynyň, bankyň işine döwrebap
sanly ulgamyň ornaşdyrylmagynyň möhüm talap bolup
durýandygyny aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
paýtagtymyz boýunça guralan iş saparynyň jemini jemläp,
gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesine eýe bolmagynyň,
olaryň bellenilen möhletlerde tamamlanmagynyň möhüm
talap bolup durýandygyny belledi.
Şunlukda, desgalaryň ýanaşyk ýerleriniň
abadanlaşdyrylmagyna, şol birwagtyň özünde binalaryň
inženerçilik-tehniki düzümleriniň we yşyklandyryş
ulgam ynyň gurluşygyna örän jogapkärçilikli
çemeleşilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow birnäçe desgalaryň
gurluşyklaryny gözden geçirdi

26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny
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amala aşyryp, köpugurly işewürler merkezli kaşaň
“Garagum” myhmanhanasynyň we onuň golaýynda
ýerleşen seýilgähiň hem-de Aşgabat-Türkmenabat
awtobanynyň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen
tanyşdy.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
garamagyna A.Nyýazow we Hoja Ahmet Ýasawy
köçeleriniň ugrunda gurluşygy alnyp barylýan we
gurluşygy meýilleşdirilen binalaryň şekil taslamasy,
“Garagum” işewürlik merkezli myhmanhananyň baş
meýilnamasy hem-de seýilgähiň şekil taslamasy we baş
meýilnamasy, söwda dynç alyş merkeziniň taslamalary,
ýerasty geçelgeleriň şekil taslamalary hödürlenildi.
Döwrebap seýilgähiň ýer böleginiň umumy meýdany
9,75 gektara barabardyr. Onuň uzynlygy 320 metr, ini
bolsa 310 metre deňdir. Seýilgähde suw çüwdürimleriniň
9-sy, şol sanda merkezde 1 uly we 8 sany kiçi suw
çüwdürimler bu ýere gelýänleriň göwnüni joşdurar.
Şeýle hem bu ýerde suw howdanlarynyň 3-sini gurmak
meýilleşdirildi.
Taslama laýyklykda, gurluşygy alnyp barylýan
ýerasty geçelgeler bolsa pyýadalaryň howpsuzlygy
üçin niýetlenendir. Geçelgeleriň jemi 4-si bolup,
uzynlygy 25,1 metre, ini 8,1 metre we beýikligi 4,8
metre deňdir. Ýoluň uzynlygy 704 metre barabar bolup,
ini 18 metrdir.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow ýerine ýetirilýän işleriň ýokary
hil derejesinde alnyp barlyp, milli öwüşginleri özünde
jemlemelidigi barada nygtap, seýilgähiň döwrebap
atlandyrylmalydygyna ünsi çekdi we şunuň bilen
baglylykda, ony “Laçyn” diýip atlandyrmagy teklip
etdi. Milli Liderimiziň bu teklibi paýtagtymyzyň
ganatlaryny ýaýyp duran laçynyň şekilindäki
Halkara howa menziliniň bu ýerde ýerleşmegi bilen
baglylykda, ýerine düşen teklipdir.
Soňra şu ýerde Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew gurluşygy alnyp
barylýan Söwda-dynç alyş merkeziniň taslamasy barada
hasabat berdi.
Söwda-dynç alyş merkeziniň gurluşyk meýdançasynyň
umumy meýdany 8,92 gektara barabar bolup, binalaryň
gurluşyk meýdany hem-de abadanlaşdyrylýan ýerleriň
jemi meýdany degişlilikde, 28 müň 331,6 inedördül metre
we 60 müň 888,4 inedördül metre barabardyr. Binanyň
beýikligi 40 metre deňdir. Bu ýerde meýilleşdirilen köp
gatly awtoduralganyň meýdany 54 müň 381,67 inedördül
metrdir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Söwda-dynç alyş
merkeziniň gurluşygynda hil babatda halkara ölçeglerine
bildirilýän ähli talaplaryň ýerine ýetirilmelidigini, şol
sanda onuň içki we bezeg işlerinde milli aýratynlyklaryň
öz beýanyny tapmalydygyny, alyjylar hem-de dynç
almaga geljekler üçin hemme amatly şertleriň
döredilmelidigini tabşyrdy.
Soňra milli Liderimiz şu ýerde Garaşsyzlygymyzyň
30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi
meýilleşdirilýän köpugurly işewürlik merkezli “Garagum”
myhmanhanasyny synlady.
6,9 gektar meýdanda ýerleşýän 9 gatly myhmanhananyň
binasynda, taslama laýyklykda, kaşaň otaglaryň 87-si, şol
sanda standart, sýut, lýuks hem-de super lýuks otaglar göz
öňünde tutuldy. Mundan başga-da, restoranlar, banket
zaly, suwda ýüzülýän howuzlar, dürli trenažýorlar bilen
üpjün edilen fitnes-zal, tennis meýdançasy we beýlekiler
myhmanlaryň hyzmatynda bolar. Işewürler merkezinde
işewürlik duşuşyklaryny geçirmek üçin oňaýly şertler
dörediler.
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Milli Liderimiz bu myhmanhananyň zallarynyň
we otaglarynyň içki bezegleriniň milli derejede özara
utgaşmalydygyna ünsi çekdi we şol işleriň halkara
ülňülerine doly laýyk gelmelidigini belledi. Bu ugurda
ýerine ýetirilýän işlerde iň döwrebap we täzeçil
tehnologiýalar ulanylmalydyr.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z i ň n y g t a ý ş y ý a l y,
myhmanhanada iň ýokary halkara derejesindäki
maslahatlary we beýleki çäreleri geçirmek üçin hemme
döwrebap şertler döredilmelidir.
Ýurdumyzyň ähli myhmanhanalarynda bolşy ýaly,
bu ýerde hem hyzmatlar ýokary derejede we birkemsiz
üpjün edilmelidir, munuň özi türkmen halkynyň gadymy
myhmansöýerlik däplerine kybap gelmelidir diýip,
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz Aşgabat boýunça iş saparyny
dowam edip, ýokary tizlikli Aşgabat-Türkmenabat
awtomobil ýoluna tarap ugrady. Onuň taslamasyny
düzmek we gurluşygyny amala aşyrmak Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup
durýan “Türkmen Awtoban” ýapyk görnüşli paýdarlar
jemgyýetine tabşyryldy.
Uzynlygy 600 kilometre golaý bolan bu iri awtomobil
ýolunyň işe girizilmegi ýurdumyzyň ýol ulgamynyň
geçirijilik ukybyny giňeltmäge mümkinçilik berer.
Aşgabat-Türkmenbaşy ýoly bilen birleşmeginiň
netijesinde ýurdumyzyň gündogar sebitini onuň
merkezi bilen birleşdirýän awtoban ýük awtoulaglaryna
Türkmanbaşydaky Halkara deňiz portuna göni çykalgany
üpjün eder, ondan aňryk deňiz ýoly arkaly Kawkaza,
Ýewropa tarap, Russiýanyň günortasyna, Eýranyň
demirgazygyna, Pars we Oman aýlaglaryna çykmaga
mümkinçilik döreder.
Taslamanyň baş potratçysy hökmünde çykyş
edýän “Türkmen Awtoban” ýapyk görnüşli paýdarlar
jemgyýetiniň buýurmasy boýunça ýanaşyk ýerleri
abadanlaşdyrmak bilen birlikde, iň häzirki zaman
awtomobil ýoluny gurmak boýunça işleri “Nusaýýollary”
we “Hyzmat merkezi” hususy kärhanalar, “Edermen” we
“Altyn nesil” hojalyk jemgyýetleri amala aşyrýarlar.
Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda,
taslamany üç tapgyrda amala aşyrmak göz öňünde tutulýar.
Awtobanyň birinji bölegini – Aşgabat-Tejen aralygyny şu
ýyl, Tejen-Mary bölegini–2022-nji ýylyň dekabrynda we
üçünji – Mary - Türkmenabat bölegini – 2023-nji ýylyň
dekabrynda ulanyşa tabşyrmak maksat edinilýär.
Awtomobil ýoly hereket etmegiň esasy üç ugruny
özünde jemlär we her tarapdan bir goşmaça ugur bolar.
Ýoluň ini 34,5 metre barabar bolar. Awtoban AşgabatDaşoguz awtomobil ýolunyň 24-nji kilometrinde guruljak
çatrykdan başlanar. Şu ýerde elektron hasaplaşygyny
hem göz öňünde tutýan töleg merkezleri, ýol gözegçiligi
gullugynyň bölümi, dynç almak üçin meýdançalar
ýerleşdiriler.
Ýol hereketini awtomatik ulgam dolandyrar. Şol ulgam
üznüksiz wideo gözegçiligiň kömegi bilen ulag akymy
boýunça hemme maglumatlary ýygnaýar we saklaýar
hem-de ýol gözegçiligi gullugyna iberýär. Şeýle hem
şu ýere howanyň ýagdaýyna gözegçilik edýän beketden
çyglylyk, aralygy görüp boluş ýagdaýy ýaly ölçegleri
özünde jemleýän maglumatlar we beýlekiler iberiler.
Şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow halkara ölçeglerine kybap gurulýan
bu ýoluň hyzmatyndan peýdalanjak sürüjileriň töleg
terminallary arkaly töleg geçirenlerinde töleglerini kart
we çip bilen amala aşyrmalydyklaryna, daşary ýurtlardan
gelip-geçýän sürüjileriň bolsa, daşary ýurt walýutasynda
hasaplaşmalydyklaryny tabşyrdy.
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Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
iş saparynyň dowamynda ýolbaşçylaryň ýurdumyzyň
mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygy
mynasybetli açylyp ulanylmaga tabşyryljak desgalardaky
gurluşyklaryň barşy barada hasabatyny diňledi.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow alnyp barylýan işleri yzygiderli
gözegçilikde saklamagy tabşyryp, ýurdumyzyň baş
baýramyna ajaýyp sowgada öwrüljek desgalaryň öz
wagtynda hem-de ýokary hilli tabşyrylmagyny üpjün
etmegiň möhümdigine ünsi çekdi.
Hormatly Prezidentimiz abadanlaşdyryş işlerini
bildirilýän talaplara laýyklykda ýerine ýetirmegiň
paýtagtymyzyň ýaşamak üçin iň amatly we owadan şäher
derejesini pugtalandyrmakda möhüm ähmiýete eýedigini
belledi we şunuň bilen baglylykda, häkime birnäçe degişli
tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz ýurdumyzyň Gurluşyk we binagärlik
ministrliginiň esasy wezipesiniň paýtagtymyzda we
ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bina edilýän desgalaryň
gurluşygynyň hiline gözegçilik etmekden ybaratdygyny
belledi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi.
Soňra döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip,
telekeçileriň öz ulag parkyny döretmek barada tabşyryk
berdi. Bellenilişi ýaly, satyn alynjak awtobuslarda
ýolagçylar üçin hemme amatly şertler döredilmelidir.
Awtobanyň ugrunda gyssagly jaňlar hem-de kömek
bermek üçin dolandyryş merkezi bilen birleşdirilen telefon
aragatnaşygynyň ýörite bölümleri ýerleşer.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
bu taslama durmuşa geçirilende degişli halkara guramalar
we maksatnamalar bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmek
gerek diýip belledi.
Munuň özi, ilkinji nobatda, milli awtoulag
birleşmeleriniň we guramalarynyň bähbitlerini birleşdirýän
Halkara awtomobil ulaglary birleşigi, “Ýewropa-KawkazAziýa” ulag geçelgesini gurmak boýunça Ýewropa
Bileleşigi bilen hyzmatdaş ýurtlaryň arasyndaky
Halkara hyzmatdaşlyk maksatnamasy bolan TRASEKA
hem-de bütin dünýä boýunça ýük daşamak bilen
meşgullanýan logistika guramasy bilen hyzmatdaşlygy
ýola goýmaga degişlidir. Bularyň ählisi esasan transmilli
ulag geçelgesiniň üpjün edilmegi bilen baglylykda aýratyn
möhümdir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň
telekeçiligi ösdürmekden, Diýarymyzda öndürilýän
önümleriň eksport edilişiniň mukdaryny artdyrmakdan,
gyzyklanma bildirýän hemme hyzmatdaşlar bilen daşary
ykdysady gatnaşyklary giňeltmekden ybaratdygyny
nygtady.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ýerli çig malyň
esasynda gurluşyk serişdeleriniň köp dürli görnüşlerini
çykarýan häzirki zaman önümçilik toplumlaryny döretmek
boýunça işleri işjeňleşdirmegiň zerurdygyny belledi.
Soňra döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň Çoganly
ýaşaýyş toplumyna tarap ugrady. Bu ýerde 3 we 4 otagly
kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy alnyp
barylýar. Milli Liderimiz häzirki wagtda gurluşygy
ýaýbaňlandyrylan ýaşaýyş jaýlaryny synlady. Şolarda
ýaşaýjylar üçin hemme zerur bolan durmuş üpjünçiligi
döredilmelidir diýip aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz şu ýyl 25-nji maýda
belleniljek Aşgabat şäheriniň gününde paýtagtymyzyň
döredilmeginiň 140 ýyllygy hem-de Garaşsyzlygymyzyň
şanly 30 ýyllygy mynasybetli 140 hojalygyň täze
öýlerde jaý toýuny toýlamagynyň olar üçin hakyky toý
sowgady boljakdygyny aýdyp, bu babatda wise-premýer
Ş.Durdylyýewe degişli görkezmeleri berdi.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk
geňeşiniň mejlisi
27-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti,
ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet
howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi.
Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda
2021-nji ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň
jemlerine, jemgyýetimizde tertip-düzgüni berkitmek,
degişli düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny
pugtalandyrmak bilen baglanyşykly wezipelere we bu
ugra degişli beýleki birnäçe wajyrp meselelere garaldy.
Mundan başga-da, harby düzümleriň maddyenjamlaýyn binýadyny berkitmek, Garaşsyz döwletimizde
mundan beýläk-de howpsuzlygy, parahatçylygy üpjün
etmek boýunça olaryň alyp barýan işlerini kämilleşdirmek
meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Ýaragly
Güýçleriniň we beýleki goşunlaryň ygtyýarynda bar bolan
harby tehnikalardan ýokary derejeli baş alyp çykýan, öz
işine ökde ýokary hünärli harby gullukçylary taýýarlamak
meselelerine möhüm ähmiýet bermegi tabşyrdy.
Bu tehnikalaryň we enjamlaryň ulanylan görnüşleri
babatda kadalaşdyryjy namalara gaýtadan seretmegiň
wajypdygy, zerurlyk bolsa, olary döwrüň talabyna laýyk
getirmek boýunça zerur işleri geçirmek bellenildi.
Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary
“Türkmenistan–parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany” şygary astynda geçýän ýylyň ilkinji aýynda
ýerine ýetirilen işleriň we öňde goýlan wezipeleri amala
aşyrmak boýunça ýaýbaňlandyrylan çäreleriň netijeleri
barada hasabat berdiler.
Baş prokuror B.Atdaýew hormatly Prezidentimiziň
tabşyrygy boýunça dürli ugurlarda, şol sanda Döwlet
serhet gullugynda geçirilen prokuror barlaglarynyň
netijeleri barada hasabat berdi.
Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent
Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow prokuror
barlaglarynyň netijeleri boýunça degişli Permana gol
çekip, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin Ş.Dyrdyýewi
Döwlet serhet gullugynyň başlygy Serhet goşunlarynyň
serkerdebaşysy wezipesinden boşatdy. Şeýle hem ol
degişli Permana laýyklykda general-maýor harby adyndan
podpolkownik harby adyna çenli peseldildi.
Wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde
goýberen kemçilikleri üçin Döwlet serhet gullugynyň
başlygynyň orunbasary – baş karargähiň serkerdesi
I.Ilamanowa we Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugynyň başlygynyň terbiýeçilik işleri boýunça
orunbasary A.Çaryýewe berk käýinç yglan edildi hemde olara ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde
düzetmek soňky gezek duýduryldy. Bu barada aýtmak
bilen, döwlet Baştutanymyz degişli resminamalara gol
çekdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet
howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň
harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň bitrinji
aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerini umumylaşdyryp,
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bu ugurda durmuşa
geçirýän çäreleri utgaşdyrmak boýunça amala aşyran işleri
barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine gatnaşyjylara
ýüzlenip, her ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanda
Watan goragçylarynyň gününiň baýram edilýändigini
belledi.
Bu baýram ýurdumyzyň edermen harby gullukçylaryna
we harby hem-de hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerine
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bildirilýän hormatyň, olar hakyndaky yzygiderli aladanyň
aýdyň nyşany bolup durýar.
Mejlisiň çäklerinde Ýaragly Güýçleriň Belent
Serkerdebaşysy Permanlara gol çekdi, oňa laýyklykda,
ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň
harby gullukçylarynyň we işgärleriniň bir topary
Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglandy, şeýle
hem olaryň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy
hem-de hünär derejeleri berildi.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly
wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny
geçirdi

28-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly
iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň käbir orunbasarlary, Lebap welaýatynyň we
Aşgabat şäheriniň häkimleri, şeýle hem Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministri gatnaşdylar.
Iş maslahatynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmek, obasenagat toplumynda düýpli
özgertmeleri amala aşyrmak bilen baglanyşykly hem-de
eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň şu ýyl belleniljek
şanly 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga beriljek
desgalardaky işleriň ýagdaýy baradaky meselelere garaldy.
Hormatly Prezidentimiz ilki bilen göni
wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary E.Orazgeldiýewi çagyrdy.
Wise-premýer hasabatynyň çäklerinde alabaý itleriniň
bäsleşiginiň jemleri boýunça ýeňiji diýlip yglan ediljek
alabaýa “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” diýen derejäniň
berilmegi bilen baglylykda, ýeňijä gowşuryljak medalyň
taýýarlanan şekil taslamalaryny döwlet Baştutanymyz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna hödürledi.
Şekil taslamalarda sekizburçlugyň içinde “Ýylyň
türkmen edermen alabaýy” diýen ýazgy aýlaw görnüşde
ýerine ýetirilipdir we onuň aşagynda 2021 diýen ýyl
ýazgysy ýerleşdirilipdir. Medalyň ýüz tarapyndaky bu
görnüşleriň merkezini alabaýyň şekili bezeýär.
Medalyň arka tarapynda aýlaw görnüşde “Halkara
türkmen alabaý itleri assosiasiýasy” diýen ýazgy bar.
Onuň merkezinde bolsa Ýer togalagynyň şekiliniň
ýüzünde türkmen alabaýynyň kellesi – bu assosiasiýanyň
nyşany ýerleşdirilipdir. Medal alajalar bilen berkidiler.
Şeýle hem toplumdaky alabaý itleriniň sergi
meýdançasynyň, olara baha berjek emin agzalarynyň
oturjak ýeriniň taslamalarynyň üstünde hormatly
Prezidentimiziň görkezmelerine laýyklykda işlenilişi
barada habar berildi.
Milli Liderimiz hödürlenen taslamalara, hususan-da,
alabaý itleriniň bäsleşiginiň geçiriljek meýdançasynyň
taslamasyna käbir düzedişlerini girizip, bu babatda degişli
tabşyryklary berdi.
Şeýle hem milli Liderimiz “Ýylyň türkmen edermen
alabaýy” diýen derejä eýe boljak ýeňijä gowşuryljak
medalyň hödürlenen şekil taslamasyny makullap, ony hasda kämilleşdirmek boýunça belliklerini aýdyp, medalyň
Düzgünnamasyny taýýarlamak barada wise-premýere
anyk tabşyryklary berdi.
Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjow paýtagtymyzda
alnyp barylýan işler, gurluşygy dowam edýän desgalardaky
işleriň ýagdaýy, ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar
baglarynyň gyş döwründe talabalaýyk ýyladylyşy, ilatyň
elektrik energiýasy bilen üpjün edilişi barada hasabat
berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş.Durdylyýew ady rowaýata öwrülen Şükür bagşynyň
hormatyna dikeldilen ýadygärlik binasynda döwlet
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Baştutanymyzyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi
boýunça hasabat berdi.
Şeýle hem wise-premýer Garaşsyzlygymyzyň 30
ýyllyk baýramy mynasybetli ulanylmaga berilmegi
meýilleşdirilýän paýtagtymyzyň Tähran köçesiniň
ugrunda gurulýan Söwda we dynç alyş merkezli desgalar
toplumynda milli Liderimiziň beren görkezmelerini ýerine
ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, Şükür bagşynyň heýkeli oturdylan
ýol çatrygyndaky ýadygärlikde we onuň töwereginde
bagy-bossanlyklaryň döredilip, abadanlaşdyryş
işleriniň ýaýbaňlandyrylmalydygyna wise-premýer
Ş.Durdylyýewiň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi
Ý.Gylyjowyň ünsüni çekdi. Bu ýeriniň adamlaryň gelimgidimli ýerine öwrülmegini gazanmak, şol sanda medeniköpçülikleýin çäreleriň geçirilmegi üçin hemme şertleriň
döredilmegi barada birnäçe tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz bu toplumyň ady bilen
baglanyşykly hödürlenen taslama şekiline birnäçe
düzedişleri girizip, onuň gözellik, ykjamlylyk we
amatlylyk, yşyklarynyň öwüşginlilik ýaly ugurlary özünde
jemlemegi bilen bagly meseleleri göz öňünde tutmak
babatda birnäçe tabşyryklary berdi.
Şeýle hem Aşgabat dünýäde ak mermer bilen örtülen
binalaryň has köp toplanan şäheri hökmünde Ginnesiň
rekordlar kitabyna girizildi. Milli Liderimiz Aşgabat
şäheriniň 140 ýyllygyny ýokary derejede geçirmek
boýunça çäreleri guramak barada tabşyryk berdi.
Şeýle hem şäheriň seýilgählerinde baýramçylyk
çärelerini guramak, sungat ussatlarynyň çykyşlaryny,
sergileri, taryhy-rejelemek işlerini geçirmek
meýilleşdirilmelidir. Hormatly Prezidentimiz medeniýet
we sungat işgärleriniň arasynda şanly sene mynasybetli
geçiriljek döredijilik bäsleşiginiň maksadalaýyk
boljakdygyny belledi.
Aşgabat barada wideofilmleri taýýarlamak, şäherde
täze gurulýan binalary we desgalary dabaraly açyp,
ulanmaga bermek bilen bagly dabaralary degişli
derejede geçirmeli. Dürli sport ýaryşlaryny, aýlawda at
çapyşyklaryny guramaly.
Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň
döredilmeginiň 140 ýyllygyny belläp geçmek boýunça
toparyň düzümini we bu şanly sene mynasybetli geçiriljek
çäreleriň meýilnamasyny taýýarlap, ýakyn wagtda
Ministrler Kabinetine seretmäge bermegi tabşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş.Durdylyýew Halkara fiziologiýa-ylmy kliniki merkezi
barada hasabat berdi.
Bu ýerde ýurdumyzda we sebitde köp duş gelýän
keselleri, şol sanda süýjüli diabet, dem alyş ýollarynyň
we gan aýlanyş ulgamynyň, madda çalşygynyň
kesellerini, aralýaka sebitiň adamyň saglygyna oňaýsyz
täsirini, dermanlyk ösümlikleriň melhemlik täsirini,
allergologiýanyň we immunologiýanyň, kadaly
iýmitlenmegiň, fiziki işjeňligiň, sportuň we zähmetiň
fiziologiýasyny öwrenmek, şeýle hem bu ugurlar boýunça
kliniki, okuw, ylmy we barlaghana işlerini alyp barmak
meýilleşdirilýär.
Bu merkeziň düzüminde ylmy-kliniki barlaghana,
fiziologiýa, diabet we umumy bölümler hem-de Myrat
Garryýew adyndaky Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň
degişli kafedralary üçin okuw otaglary we beýleki
bölümleri göz öňünde tutulýar.
Bu merkez bäş gatdan ybarat bolup, onuň gurluşyk
meýdany 6 gektara barabar bolar. Halkara fiziologiýa
ylmy-kliniki merkezi ýurdumyz boýunça arid zolagyň
meselelerini öwrenýän merkezi bejeriş-öňüni alyş edarasy
bolup hyzmat eder.
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Soňra wise-premýer Ş.Durdylyýew paýtagtymyzda
gurulmagy meýilleşdirilýän nobatdaky saglygy goraýyş
desgasy – Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň taslamasy
boýunça hasabat berdi.
Bu taslama bilen baglylykda, saglygy goraýyş we
derman senagaty ministri N.Amannepesow bu taslamanyň
amala aşyrylmagy babatda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowa bu lukmançylyk
edarasynyň öňünde durýan wezipeler barada hasabat
berdi. Hususan-da, 7 gatly merkeziň gurluşyk meýdany
6 gektara barabar bolar.
Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň düzüminde
ýürek-damar, nerw, endokrin, iýmit siňdiriş, daýançhereket ediş we beýleki beden agzalarynyň dowamly
kesellerinden we operasiýadan soň uly ýaşly adamlaryň
hem-de çagalaryň saglygyny ýatymlaýyn we gatnaw
şertlerinde dikeltmek üçin aýratyn binalarda ýerleşdirilen
bölümler, okuw hem-de kömekçi-hojalyk bölümleri göz
öňünde tutulýar.
Bu merkezde derman serişdelerini ulanmazdan häzirki
zaman lukmançylygynyň iň döwrebap tehnologiýalary
adamlaryň saglygyny berkitmekde ulanylar.
Döwlet Baştutanymyz hödürlenen desgalaryň şekil
taslamalaryny tassyklap, olary gurmak boýunça halkara
bäsleşigini yglan etmek barada görkezme berdi.
Soňra saglygy goraýyş we derman senagaty ministri
ýurdumyzda ýokanç keselleriň ýaýramagyna we olaryň
öňüni almaga gözegçilik etmek boýunça toplumlaýyn
çäreleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi.
Ministr Türkmenistanyň bellige alan “Sputnik
V” sanjymynyň ähmiýeti barada aýdyp, Keselleriň
ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň
öňüni alyş çärelerini geçirmek boýunça alyp barýan işleri
barada habar berdi.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýokanç
keselleriň garşysyna göreşmek we olaryň öňüni almak
boýunça işleri dowam etmegiň, öňümizde ýetip gelýän
ýaz-tomus pasyllary bilen baglylykda, zerur bolsa
güýçlendirmegiň möhümdigini aýtdy.
Bu babatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow BSGG tarapyndan ykrar edilen derman
serişdelerini we sanjymlaryny bellige almak boýunça
işleri dowam etmek babatda saglygy goraýyş we derman
senagaty ministrine birnäçe tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz keselleriň öňüni almak ugrunda
ýaýbaňlandyrylan maksatnamalaýyn çäreleriň barşynda
üç halkalaýyn düzgüniň berk berjaý edilişini hemde agyz-burun örtükleriniň halkara kadalaryna laýyk
gelmegini hem-de bellenilen möhletine çenli ulanylyşyny
berk gözegçilikde saklamak hem-de bu babatda ilatyň
arasynda düşündiriş işlerini yzygiderli alyp barmak barada
tabşyryklary berdi.
Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow raýatlarymyza hem-de daşary döwletlere
okamaga gitjek talyplarymyza barýan ýurtlarynda
ulanylýan sanjymlara görä, sanjym geçirmegiň üpjün
edilmegini hem-de Türkmenistana gelýän daşary ýurtly
raýatlaryň öz ýurtlarynda degişli sanjym alandyklaryny
tassyklaýan güwänamany olardan talap etmegi tabşyrdy,
şeýle hem isleg bildirýän sanjymlaryny biziň ýurdumyzda
hem ulanar ýaly mümkinçiligi döretmegiň möhümdigi
barada degişli ýolbaşçylara görkezmeleri berdi.
Şunda döwlet Baştutanymyz keseli bejereniňden, onuň
öňüni almagyň has möhümdigi barada aýtmak bilen,
häzirki döwürde ýokanç keselleriň öňüni almagyň ileri
tutulýan wezipeleriň hatarynda durýandygyna ünsi çekdi.
Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew
welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk
işleri, ilaty elektrik energiýasy, tebigy gaz we agyz suwy

bilen üpjün etmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat
berdi.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, welaýatda
ýazky ekiş möwsümine taýýarlyk görmegiň, şol sanda
gowaça ekiljek meýdanlary möwsüme taýýarlamak
işlerini talaba laýyk geçirmegiň, ýazlyk ýeralmanyň we
gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini, tohumlary hem-de
ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryň we gurallaryň
möwsüme doly taýýarlanylmagynyň möhümdigine ünsi
çekdi.
Döwlet Baştutanymyz welaýatda ýaşaýyş jaýlarynyň,
mekdepleriň we çagalar baglarynyň ýyladyş ulgamlarynyň
kadaly işlemegini üpjün etmegi, şeýle hem etraplarda,
şäherlerde we şäherçelerde elektrik energiýasynyň, tebigy
gazyň we agyz suwunyň bökdençsiz üpjün edilmegini berk
gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M.Meredow Lebap welaýatyna bolan iş saparynyň
netijeleri barada hasabat berip, Garaşsyzlygymyzyň
şanly 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga tabşyrylmagy
meýilleşdirilen “Türkmeniň ak öý binasynyň”, sagatda
100 ýolagça hyzmat etmäge niýetlenen döwrebap Kerki
howa menziliniň hem-de Çärjew etrabynda gazturbinaly
elektrik bekediniň gurluşyklarynda alnyp barylýan işleriň
ýagdaýy barada habar berdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, desgalaryň
gurluşygynyň iş depginini artdyrmagyň möhümdigini
belledi hem-de wise-premýere we häkime gurluşyklaryň
ýokary hil derejesinde we bellenen möhletlerinde
ulanylmaga tabşyrylmagyny üpjün etmek barada degişli
tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz sanly wideoaragatnaşyk boýunça
geçiren iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk
jan saglyk, işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň mejlisi

29-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň
sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini
geçirdi. Onda döwletimiziň durmuşyna degişli birnäçe
möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir
resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip,
ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
G. Müşşikowa söz berdi. Ol Türkmenistanyň Merkezi
bankynyň gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly
daşlar baradaky komitetini şu düzümiň Gaznasy diýip
atlandyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren
tabşyrygyna laýyklykda geçirilen işler barada hasabat
berdi we degişli Kararyň taslamasynyň taýýarlanandygyny
aýtdy.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa
harytlaryň gelip çykan ýerleri bilen baglanyşykly
meseleleri tertipleşdirmek boýunça geçirilen işler barada
hasabat berildi. Munuň özi milli önüm öndürijileriň
we sarp edijileriň bähbitleriniň hukuk goraglylygynyň
ýokarlanmagyny üpjün eder.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, ýurdumyzyň bank-maliýe ulgamynyň
işini döwrebaplaşdyrmak boýunça häzirki zaman
ýagdaýlaryny we halkara ülňülerini nazara alyp, amala
aşyrylýan işleriň wajypdygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz hödürlenen Karara gol
çekip, Merkezi bankyň gymmat bahaly metallar we
gymmat bahaly daşlar baradaky komitetini degişli
Gazna öwürmek barada aýdyp, resminamany elektron
resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi we
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onuň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamagy
tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz harytlaryň gelip çykan ýerleri
bilen baglanyşykly meseleleri tertipleşdirmek barada
aýdyp bu ugurda alnyp barylýan işleri yzygiderli dowam
etmek boýunça wise-premýere birnäçe görkezmeleri
berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M.Meredow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp
barylýan işleriň ýagdaýy, şeýle hem “2030-njy ýyla
çenli döwür üçin nebitgaz senagatyny ösdürmegiň
maksatnamasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda
ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.
Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän
zawodyň EСO-93 kysymly benzini orta möhletleýin
esasda daşarky bazarlara ýerlemek we daşary ýurtly
hyzmatdaşlar bilen degişli şertnamalary baglaşmak
boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi.
Döwlet Baştutanymyz nebitgaz toplumynyň işini
mundan beýläk-de köpugurly esasda ösdürmek, onuň
düzümlerini täzeçil usulda döwrebaplaşdyrmak,
ýurdumyzda we daşary döwletlerde uly islegden
peýdalanýan nebithimiýa önümleriniň önümçilik
möçberlerini artdyrmak babatda wise-premýere birnäçe
anyk tabşyryklary berdi.
Şeýle hem milli Liderimiz iri maýa goýum
taslamalarynyň, şol sanda Türkmenistan-OwganystanPakistan-Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygynyň
bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilişine yzygiderli
gözegçiligi ýola goýmagy tabşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp
barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, gurluşyk we
senagat toplumyna degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn
dolandyryş edaralarynyň düzüminde “Maglumat
howpsuzlygy we sanly tehnologiýalar” bölümini açmak
boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, sanly ulgamy ähli düzümlere giňden
ornaşdyrmak boýunça wise-premýerler Ş.Durdylyýewe
hem-de B.Öwezowa tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
B.Öwezow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan
işleriň ýagdaýy, “Türkmenhowaýollary” agentliginiň
işini mundan beýläk-de kämilleşdürmek maksady bilen
durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, howa
ulaglary düzüminiň dolandyrylyşyna häzirki zamanyň
täzeçil usullaryny giňden ornaşdyrmak meselelerine
ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz
wise-premýere bu pudakda alnyp barylýan işleriň ýokary
derejesini üpjün etmek we iş meýilnamalaryny ýerine
ýetirmek bilen baglanyşykly meselelere gözegçiligi
güýçlendirmegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ç.Gylyjow azyk we oba hojalyk önümleriniň önümçiligini
artdyrmagyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň
taslamasyny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler
barada hasabat berdi.
Azyk we oba hojalyk önümleriniň öndürilişini
artdyrmagyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň
çäklerinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
önümçilik taslamalarynyň 88-sini amala aşyrmak
meýilleşdirilýär. Munuň özi diňe bir içerki bazarlary
ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek bilen çäklenmän,
eýsem, onuň eksport möçberini artdyrmaga-da
mümkinçilik berer.
Döwlet Baştutanymyz başy başlanan işiň netijeli
dowam etmegi zerurdyr diýip belledi we bu babatda
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wise-premýerler Ç.Gylyjowa hem-de E.Orazgeldiýewe
anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz söwda toplumyny mundan beýläkde döwrebaplaşdyrmak, ilatyň azyk önümlerine bolan
isleglerini öwrenmek we ony doly kanagatlandyrmak,
alyjylara edilýän hyzmatlaryň medeniýetini
ýokarlandyrmak boýunça wise-premýere birnäçe
görkezmeleri berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M. Geldinyýazow ýurdumyzyň ylym ulgamyny mundan
beýläk-de ösdürmek, hususan-da 2021-nji ýylda
aspirantura we alymlyk derejelerine dalaşgärlige hem-de
kliniki ordinatura kabul etmegiň meseleleri boýunça alnyp
barylýan işler barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz täze zehinli we has zerur
ulgamlar boýunça ýöriteleşen alymlaryň täze nesliniň
taýýarlanmagynyň wajypdygyny belläp, wise-premýere
ylma bolan gatnaşyklary höweslendirmek, zehinli ýaşlary
ösdürmek, olaryň hünär ukyplaryny işjeňleşdirmek üçin
zerur şertleri döretmegi tabşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M.Mämmedowa döwlet Baştutanymyz Gurbanguly
Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň
30 ýyllyk baýramy, Magtymguly Pyragynyň şygryýet
güni, şeýle hem paýtagtymyzda akyldar şahyryň täze
ýadygärliginiň açylmagy mynasybetli wideoaragatnaşyk
arkaly medeni çäreleri geçirmäge taýýarlyk işleri barada
hasabat berdi.
Aşgabadyň günortasyndaky ajaýyp künjekleriniň
birinde ebedileşdirilen Magtymguly Pyragynyň
ýadygärliginiň açylyşy mynasybetli, Daşary işler
ministrligi bilen bilelikde daşary ýurtlaryň medeniýet
we sungat ussatlary bilen onlaýn-tertibinde birnäçe
duşuşyklar meýilleşdirildi.
Dünýäniň dürli ýurtlarynda oturdylan Magtymguly
Pyragynyň ýadygärliginiň ýanynda şahyrlaryň,
terjimeçileriň, ylmy işgärleriň gatnaşmagynda edebi
okaýyşlary, ylmy maslahatlary, türkmen edebiýatynyň
nusgawy şahyrynyň ömri we döredijiligi bilen baglanyşykly
çäreleri guramak göz öňünde tutulýar.
Döwlet Baştutanymyz daşary ýurtlaryň wekilleriniň
gatnaşmagynda çäreleriň geçirilmeginiň Magtymgulynyň
bahasyz edebi we pelsepewi mirasynyň giňden wagyz
edilmegine we umuman, dünýäniň halklarynyň arasynda
özara düşünişmek gatnaşyklarynyň ösdürilmegine
möhüm goşanda öwrüljekdigini belläp, wise-premýere
bu çäreleri hem-de şanly seneleriň hormatyna guraljak
beýleki dabaralary ýokary derejede geçirmek babatda
anyk görkezmeleri berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
şu ýyl paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň belleniljekdigini
aýdyp, bu şanly sene mynasybetli, dürli filmleriň
döredilmegini, mowzuklaýyn sergileri we döredijilik
bäsleşikleri guramagy tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň sebitlerinde ýazky
ekiş möwsümine görülýän taýýarlyk işleri barada
hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna
“Welaýatlar boýunça 2021-nji ýylda oba hojalyk ekinlerini
ýerleşdirmek hem-de önümleri öndürmek hakyndaky”
Kararyň taslamasy hödürlenildi.
Umuman, ýurdumyz boýunça dürli görnüşli oba
hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin bölünip berlen
ýer bölekleriniň mukdary 1 million 390 müň 120 gektara
barabardyr.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
welaýatlaryň toprak-howa şertlerine laýyklykda oba
hojalyk ekinlerini ýerleşdirmek hem-de önümleri
öndürmek hakyndaky Karara gol çekip, ony elektron
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resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi we
bu babatda degişli görkezmeleri berdi.
Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli Parlamentiň
kanun çykaryjylyk işi, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän
durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny
kämilleşdirmek, jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmak
we täzeçil ösüşi üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan
çäreler barada maglumat berdi.
Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde Mejlisde täze kanun
taslamalary işlenip taýýarlanylýar, saýlaw toparlary
bilen bilelikde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň
agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri alnyp barylýar.
Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly
Berdimuhamedow Mejlisiň ýurdumyzda medeniýet
syýasatynyň ýokarlanmagyna, raýatlyk edaralarynyň we
demokratik gymmatlyklaryň berkidilmegine gönükdirilen
işleriniň esasy ugurlaryna ünsi çekdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary
işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň 2021-2025-nji
ýyllar üçin Aral milli maksatnamasyny işläp taýýarlamak
we onuň durmuşa geçirilmegine gözegçilik etmek
boýunça Pudagara toparyny döretmek boýunça durmuşa
geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.
Bu Konsepsiýa ilatyň ýaşaýşy üçin amaty şertleri
döretmek, suw serişdelerini dolandyrmagyň we
peýdalanmagyň ulgamyny kämilleşdirmek, tokaý
zolaklaryny döretmek we biodürlüligi goramak ýaly wajyp
wezipeleri öz içine alýar.
Aral sebitinde ykdysady abadançylygy ýokarlandyrmak,
oba hojalygy ösdürmek we ýerden peýdalanmagyň häzirki
zaman usullaryny ornaşdyrmak ýaly ugurlary öz içine
alýan ýörite senagat zolagyny döretmek boýunça çäreler
göz öňünde tutulýar.
Tassyklanan ugurlaryň hatarynda ýaşaýyş jaýlaryny
we durmuş maksatly desgalary gurmak, daşky gurşawy
goramakda täzeçil we döwrebap tehnologiýalary
peýdalanmak, ylmy-barlag işlerini geçirmek we ilatyň
ekologiýa ugry boýunça sowatlylygyny ýokarlandyrmagyň
usullaryny kämilleşdirmek ýaly wezipeler bar.
Bu konsepsiýa esaslanyp, Pudagara toparyny döretmek
teklip edilýär. Ol hemişelik esasda hereket etmelidir.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň
garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
hödürlenen Karara gol çekdi we ony elektron resminama
dolanyşygy arkaly wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna
iberdi we 2021-2025-nji ýyllarda Aral boýunça Milli
Maksatnamany taýýarlamak babatda Pudagara toparynyň
netijeli işini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.
Ministler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,
daşary işler ministri hasabatyň dowamynda Birleşen
Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň hormatly
Prezidentimiziň başlangyjy boýunça kabul edilen
Kararnamasynda yglan edilen Halkara parahatçylyk
we ynanyşmak ýylynyň açylyş dabarasyny geçirmäge
görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz bu wakanyň wajypdygyny
belläp, Bitarap Türkmenistanyň BMG bilen strategik
hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny
aýtdy.
Türkmenistan mundan beýläk-de Birleşen Milletler
Guramasynyň parahatçylyk döredijilikli tagallalaryna
mynasyp goşant goşar diýip, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we öňde boljak
dabaranyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi
tabşyrdy.
Soňra wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy şu ýylyň
30-njy ýanwarynda geçirilmegi meýilleşdirilýän
Türkmenistanyň ÝUNEСKO-nyň işi boýunça Milli

toparynyň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk işleri
barada hasabat berdi. Onuň gün tertibine BMG-niň bu iri
ýöriteleşdirilen edarasy bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde
ýerine ýetirilen çäreler we şu ýyl üçin meýilleşdirilen işler
bilen baglanyşykly meseleleriň toplumy girizildi.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
ÝUNESKO-nyň işi boýunça Milli toparynyň durmuşa
geçirýän çäresiniň köpýyllyk ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy
ösdürmekde ähmiýetlidigini belledi hem-de onuň
nobatdaky mejlisiniň ýokary guramaçylyk derejesini
üpjün etmegi we däp bolan hem-de täze ugurlardaky
netijeli gatnaşyklary giňeltmek işlerini dowam etmegi
tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet
howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow harby we
hukuk goraýjy edaralarynda ýurdumyzda parahatçylygy,
asudalygy we durnuklylygy saklamak boýunça alnyp
barylýan işler barada hasabat berdi.
Şeýle hem ýakynda Watan goragçylarynyň gününiň
giňden bellenendigi hem-de harby özgertmeleriň durmuşa
geçirilişi hakynda hasabat berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, Garaşsyz Türkmenistanyň öz Bitaraplyk
derejesine we halkymyzyň ynsanperwerlik, hoşniýetli
goňşuçylyk ýaly ýokary ahlak ýörelgelerine hemişe
ygrarlydygyny belledi. Ýurdumyzyň tutuşlygyna goranyş
we parahatçylyk söýüjilik häsiýetine esaslanýan Harby
doktrinasy hut şu ýörelgelere esaslanýar.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, döwletimiziň harby we
hukuk goraýjy düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadynyň
berkidilmegine, harby gullukçylar baradaky aladanyň
hemmetaraplaýyn häsiýete eýe bolmagyna mundan
beýläk-de üns berler hem-deWatan goragçylarynyň ýokary
derejeli gulluk etmegi we amatly ýaşaýşy üçin ähli zerur
şertler dörediler.
Soňra milli Liderimiz hökümetimiziň öňünde durýan
wajyp wezipeleri kesgitledi – şanly ýylda jemi içerki
önümiň durnukly ösüş depginini ýokary derejede üpjün
etmekden ybaratdyr.
Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, şu maksat
bilen, ähli ýolbaşçylar bu derejä ýetmäge we dünýä
ykdysadyýetindäki ýaramaz täsirleri azaltmaga
gönükdirilen çäreleri işläp düzmelidirler.
Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna
ýüzlenip, bolup biljek ykdysady ýitgileriň öwezini dolmak
hem-de milli ykdysadyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmek
boýunça zerur çäreleriň görülmelidigini belledi. Durnukly
pul dolanyşygyny gazanmak we durnukly makroykdysady
ýagdaýy saklamak üçin ähli zerur şertler döredilmelidir.
Hormatly Prezidentimiz beýleki döwletlerden
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda
öndürmek boýunça önümçilikleri döretmek işlerini
çaltlandyrmagy, şeýle hem içerki we daşarky bazarlarda
uly isleg bildirilýän ýerli önümleriň eksport edilýän
möçberlerini artdyrmagy talap etdi.
Bellenilişi ýaly, zähmet bazary bilen bagly işler hemişe
üns merkezinde saklanylmalydyr. Emele gelýän ýagdaýlar
bilen baglylykda, zähmet gorlary döredilmelidir hem-de
maksadalaýyk dolandyrylmagy üpjün edilmelidir.
Milli statistiki ulgamy döwrebap ýagdaýa getirmeli
hem-de statistiki hasabatyň görnüşlerini tükellemeli. Olary
umumylaşdyryp, möhleti geçen we möhüm bolmadyk
görnüşlerini gysgaltmaly. Sanly ulgam arkaly iş alyp
barmaga geçmek boýunça çäreleri dowam etmeli hem-de
dünýä tejribesinde bu ugurda gazanylan oňyn netijeleri
peýdalanmaly.
Şeýle hem mejlise gatnaşyjylaryň öňünde ýurdumyzyň
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk ýubileýi mynasybetli
gurlup, ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan senagat
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we durmuş maksatly desgalaryň hem-de binalaryň
öz wagtynda maliýeleşdirilmegini berk gözegçilikde
saklamak wezipesi goýuldy.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
häzirki zaman bank hyzmatlaryny, elektron tölegleri
ornaşdyrmagy çaltlandyrmaga ünsi çekdi. Bellenilişi ýaly,
nagt däl hasaplaşyk ulgamyny giňeltmeli. Durnukly pul
dolanyşygy üçin zerur şertleri döretmeli. Bank ulgamyna
ynamy we onuň özüne çekijiligini ýokarlandyryp,
berilýän karzlaryň netijeli bolmagyny hem-de wagtynda
gaýtarylmagyny üpjün etmeli.
Hususy pudagyň fiziki we ýuridiki şahslaryň pul
goýumlaryny çekmegiň we olary bermegiň tertibini
ýönekeýleşdirmeli. Şeýle hem banklaryň arasynda
bäsleşigi döretmek arkaly hyzmatlar üçin töleglere
gaýtadan seretmeli diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni
dowam etdi.
Şeýle hem hökümet agzalaryna pudaklara walýuta
serişdeleriniň gelip gowuşmagyny hem-de olaryň
ýurdumyzyň daşary söwda dolanyşygyna edýän täsirini
her aýda seljermek tabşyryldy.
Halkara maliýe edaralaryndan (Halkara täzeleniş
we ösüş banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky,
Aziýanyň ösüş banky) hem-de halkara gaznalaryndan
kiçi we orta telekeçiligi goldamak üçin pul serişdelerini,
karzlary çekmek boýunça çäreler toplumyny amala
aşyrmak bellenildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
döwlet – hususy pudak hyzmatdaşlygy arkaly, garyşyk
maliýe ýörelgeleri esasynda maýa goýumlarynyň
beýleki çeşmelerini ösdürmek boýunça işleri has-da
güýçlendirmegi tabşyrdy.
Milli Liderimiz «Dördünji senagat rewolýusiýasynyň»
ykdysadyýetimiziň syýasy, ykdysady we durmuş ulgamyna
täsir edip başlamagyna üns bermegi, şuny nazara alyp,
ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda durmuş-ykdysady
wezipeleri çözmäge bütinleý täzeçe çemeleşmegi tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz döwletiň düzgünleşdiriji
ornuny göz öňünde tutup, bazar edaralaryny we usullaryny
doly derejede ösdürmegiň üpjün edilmelidigini, döwlet
eýeçiligine degişli desgalary hususylaşdyrmak boýunça
netijeli çäreleriň işlenip taýýarlanylmalydygyny aýtdy.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki
döwürde jemi içerki önümiň ösüş depgininde döwlete
dahylly bolmadyk pudagyň paýy 70 göterime barabardyr.
Şunuň bilen baglylykda, ykdysadyýetiň döwlete dahylly
bolmadyk pudagyny ösdürmek üçin ähli zerur şertleri
döretmek, 2021-nji ýylda jemi içerki önümiň düzüminde
bu pudagyň paýyny 70,6 göterime ýetirmek üçin zerur
tagallalar edilmelidir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly
geçirilen mejlisini tamamlap, oňa gatnaşyjylara berk jan
saglygyny, maşgala abadançylygyny we işlerinde uly
üstünlikleri arzuw etdi.

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen,
köp ýyllaryň dowamynda çeken göreldeli zähmetini
we hünär ussatlygyny nazara alyp, Türkmenistanyň
Adalat ministri, ýustisiýanyň geňeşçisi Begmurat
Rahmangulyýewiç Muhamedowa «Türkmenistanyň at
gazanan ýuristi» diýen hormatly ady dakyldy we oňa
möhletinden öň ýustisiýanyň uly geňeşçisi hünär derejesi
berildi.

Türkmenistanyň Prezilentiniň Permany
bilen, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň
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başlygy, maýor Maksat Agamyradowiç Hudaýkulyýewe
podpolkownik harby ady dakyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň
Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly
Berdimuhamedow Permana gol çekdi, oňa laýyklykda
gazanan uly üstünliklerini nazara alyp, şeýle hem Watan
goragçylarynyň güni mynasybetli, Türkmenistanyň harby
we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we
işgärleriniň bir topary Türkmenistanyň döwlet sylaglary
bilen sylaglandy.

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň
Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly
Berdimuhamedow Permana gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Garaşsyz Watanymyzyň
goranyş kuwwatyny, jemgyýetde kanunylygy we
hukuk düzgün-tertibini pugtalandyrmakda, şeýle Watan
goragçylarynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň harby we
hukuk goraýjy edaralarynyň gullukçylarynyň hem-de
işgärleriniň bir toparyna ýörite atlar dakyldy hem-de hünär
derejeleri berildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi
bankynyň Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly
daşlar baradaky komitetiniň ady üýtgedilip, ol Gymmat
bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznasy diýlip
atlandyryldy hem-de onuň Düzgünnamasy tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, welaýatlar boýunça 2021-nji
ýylda oba hojalyk ekinlerini ýerleşdirmegiň meýilnamasy
tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň 2021-2025-nji
ýyllar üçin Aral milli maksatnamasyny işläp taýýarlamak
we onuň durmuşa geçirilmegine gözegçilik etmek
boýunça Pudagara topary döredildi.
Şeýle hem resminama bilen Türkmenistanyň 20212025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasynyň
Konsepsiýasy, ýokarda agzalan Pudagara toparyň düzümi
hem-de Düzgünnamasy tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Dewisiň Kubogy ugrundaky
halkara ýaryşynyň tapgyryny 2021-nji ýylyň 6-12-nji
sentýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa
şäherjiginiň Tennis toplumynda geçirmäge ygtyýar berildi.

WEZIPÄ BELLENILDI
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlary bilen:
podpolkownik Ýazgeldi Bäşimowiç Nuryýew Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň başlygy Serhet goşunlarynyň serkerdebaşysy wezipesine bellenildi
we oňa möhletinden öň polkownik harby ady berildi;
polkownik Muhammetgeldi Babageldiýewiç
Agageldiýew - Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk
institutynyň rektory wezipesine bellenildi.


HALKARA HYZMATDAŞLYGY

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen
wideoduşuşyk
			
***
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde
türkmen-belarus geňeşmeleri geçirildi. Oňa Belarus
Respublikasynyň daşary syýasat edarasynyň
ýolbaşçysy Wladimir Makeý gatnaşdy.
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Duşuşygyň gün tertibine syýasy-diplomatik, söwdaykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp meseleleri girizildi.
Şunda däbe öwrülen dostlukly döwletara gatnaşyklaryny
pugtalandyrmakda ýokary derejedäki özara gatnaşyklaryň
ähmiýeti aýratyn nygtaldy.
Geňeşmeleriň dowamynda BMG, ÝHHG, GDA ýaly
abraýly sebit we halkara düzümleriniň ugry boýunça
gatnaşyklaryň netijejeliligi bellenildi. Hususan-da, dürli
ugurlarda hyzmatdaşlygyň netijeli ugry bolan Garaşsyz
Döwletleriň Arkalaşygynyň çäklerinde özara gatnaşyklar
meselesi barada aýdyldy.
Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläkde ösdürmegiň meseleleri hem gyzyklanma bidirilip
ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda,
Türkmenistanyň hem-de Belarus Respublikasynyň haryt
dolanyşygynyň möçberlerini we görnüşlerini artdyrmakda
bilelikdäki hökümetara toprarynyň we söwda öýleriniň
alyp barýan işleriniň eýeleýän orny nygtaldy.
Gepleşikleriň jemleri boýunça «Türkmenistanyň
Daşary işler ministrligi bilen Belarus Respublikasynyň
Daşary işler ministrliginiň arasynda 2021-2022-nji
ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna» gol
çekildi.
			
***
Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde
Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) Baş
sekretary Hadi Soleýmanpur bilen onlaýn görnüşinde
duşuşyk geçirildi.
YHG-niň binýadynda hyzmatdaşlygyň häzirki
ýagdaýyny hem-de ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp
maslahatlaşyp, duşuşyga gatnaşyjylar ählumumy howplar
ýagdaýynda gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň ähmiýetini
nygtadylar.
Bellenilişi ýaly, Türkmenistan sebitde söwdaykdysady, iri ulag we energetika taslamalarynyň
başlangyçlary bilen çykyş edip, Ykdysady hyzmatdaşlyk
guramasynyň maksatlaryna ýetilmegine düpli derejede
ýardam edýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň energetika, ulag we aragatnaşyk
ýaly pudaklary goşmak bilen goňşy Owganystanyň
ykdysadyýetiniň möhüm ulgamlaryny ösdürmekdäki işjeň
orny munuň aýdyň mysallarynyň biridir.
Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň daşary syýasat
edarasynyň we YHG-niň Baş sekretary sebit ykdysady
goşulyşmagyny çuňlaşdyrmakda giň hyzmatdaşlygyň
ähmiýetini bellediler.
			
***
Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde onlaýn
görnüşde Halkara pul gaznasynyň (HPG) bilermenler
topary bilen duşuşyk geçirildi. Bilermenler toparyna
Natalýa Tamirisan ýolbaşçylyk edýär.
Pikir alyşmalaryň dowamynda HPG-niň bilermenleri
bilen ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň we
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň
hem-de işgärleriniň arasynda geçirilen on günlük
duşuşygynyň netijeleri jemlenildi. Şolarda ykdysady
ösüşiň orta möhletli geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy,
türkmen ykdysadyýetiniň şu günki ýagdaýyna seljerme
berildi.
Halkara pul gaznasynyň hünärmenleri maglumat
taýdan netijeli gatnaşyklar üçin Türkmenistanyň
döwlet edaralaryna hoşallyk bildirip, milli Liderimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň
rowaçlygyna, onuň raýatlarynyň abadançylygyna
gönükdirilen durmuş ugurly syýasatynyň amala
aşyrylmagyna mundan beýläk-de goldaw bermäge
taýýardygyny aýtdylar.

MEDENI MIRAS

UNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň
milli toparynyň mejlisi

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Daşary
işler ministrliginde UNESKO-nyň işleri barada
Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisi
geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň we
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de Aşgabat
şäher häkimliginiň hem-de habar beriş serişdeleriniň
ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri gatnaşdylar.
Mejlisiň dowamynda Birleşen Milletler Guramasynyň
iň iri ýöriteleşdirilen edarasy bilen hyzmatdaşlyga degişli
giň gerimli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Esasy
meseleleriň hatarynda “Ýüpek ýoly: Zarawşan-Garagum
geçelgesi” ulgamlaýyn nominasiýasy boýunça milli
ýadygärlikleriň birnäçesini ÝUNESKO-nyň Bütindünýä
mirasynyň sanawyna girizmäge teklip etmek baradaky
mesele boldy.
Hususan-da, bular Amul galasy, Mansaf rabadi,
Könegala, Akjagala, Gyzyljagala kerwensaraýlary, atTahmalaj duralgasy, Kuşmeýhan orta asyr şäheridir.
Bu kerwen ýoly gadymyýetde Amyderýanyň goşandy
bolan Zarawşan derýasynyň ýokary akymlaryndan
başlanyp, Täjigistanyň, Özbegistanyň we Türkmenistanyň
çäklerinden geçipdir.
Şunuň bilen baglylykda, mejlise gatnaşyjylar
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Täjigistan
Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň hem-de
Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň
arasynda “Ýüpek ýoly: Zarawşan-Garagum geçelgesi”
ulgamlaýyn nominasiýasy boýunça milli ýadygärlikleriň
birnäçesini “UNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň
sanawyna girizmäge teklip etmek hakynda ylalaşyga” gol
çekilmeginiň möhümdigini bellediler.
Şunuň bilen baglylykda, Zarawşan-Garagum
geçelgesini UNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň
sanawyna hödürlemek maksady bilen, teklip edilýän
desgalar boýunça resminamalar toplumynyň gutarnykly
görnüşini taýýarlamak bilen birlikde degişli işler alnyp
barylýar. Türkmenistanyň bu teklibine UNESKO-nyň
Bütindünýä mirasy Komitetiniň 2021-nji ýylyň sentýabr
aýynda geçiriljek nobatdaky mejlisinde garamak
meýilleşdirilýär.
Şeýle hem mejlisiň barşynda Aşgabat şäherini
UNESKO guramasynyň Şäherleriň döredijilk toruna
girizmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp
maslahatlaşyldy.
Aşgabat sebitiň iri işewür, medeni we sport merkezi
bolup, depginli ösýän şäheriň – geljegiň şäheriniň ajaýyp
nusgasyny özünde jemleýär. Bu ýerde gözellik we
amatlylyk, binagärligiň we inženerçilik-tehniki pikiriň
öňdebaryjy gazananlary hem-de milli binagärçiligiň
gadymy däpleri sazlaşykly utgaşýar diýip, milli Liderimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär.
Şunuň bilen birhatarda, mejlisiň dowamynda
ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde UNESKO-nyň
kafedralaryny döretmek hem-de UNESKO-nyň mekdepler
assosiasiýasyna ýurdumyzyň umumybilim berýän orta
mekdepleriniň käbirlerini girizmek boýunça görlen çäreler
ara alnyp maslahatlaşyldy.
Döwlet Baştutanymyzyň kesgitlän wezipeleri bilen
baglylykda, “Türkmenistan – parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçýän 2021nji ýylda Toparyň iş meýilnamasy bellenildi.
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DÖWLET GULUŞYGY

Geljekki saýlawlara milli synçylar bellige
alyndy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň
agzalarynyň saýlawlary boýunça dowam edýän
jemgyýetçilik-syýasy çäräniň çäklerinde Türkmenistanyň
Saýlaw kodeksiniň 6-njy maddasyna laýyklykda milli
synçylar bellige alyndy, olar sol pursatdan başlap öz
ygtyýarlyklarynyň çäklerinde saýlawlaryň gidişine syn
ederler. Synçylara olaryň ygtyýarlyklaryny ykrar edýän
şahsyýetnama gowşuryldy.
Syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň,
raýatlar toparlarynyň we dalaşgärleriň milli synçylary
bellemäge haky bardyr.
Häzirki wagta çenli Türkmenistanyň Demokratik
partiýasyndan, Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan,
Agrar partiýadan, jemgyýetçilik guramalaryndan we
raýatlar toparlaryndan synçylaryň 436-sy, şol sanda Ahal
welaýaty boýunça – 61-si, Balkan welaýaty boýunça
– 88-si, Daşoguz welaýaty boýunça–80-si, Lebap
welaýaty boýunça – 83-si, Mary welaýaty boýunça – 92si we Aşgabat şäheri boýunça – 32-si bellenildi. Milli
synçylar üçin guralan seminarlarda olar milli saýlaw
kanunçylygyna girizilen üýtgetmeler, wezipe borçlary
we geljekki saýlawlary geçirmegiň düzgünleri bilen doly
tanyşarlar.
Saýlaw kodeksine laýyklykda, möwsüme syn edýän
milli synçylaryň hukuklary olaryň bellige alnan gününden
güýje girýär we saýlawlaryň netijeleriniň resmi taýdan çap
edilen gününden tamamlanýar.
Synçylar saýlaw toparlarynyň mejlislerine,
welaýatlaryň, etraplaryň, şäherleriň halk maslahatlarynyň
degişli mejlislerine gatnaşarlar, saýlawlara taýýarlygyň
barşyna we olaryň geçirilişine, Türkmenistanyň saýlaw
kanunlarynyň berjaý edilişine syn ederler. Milli Geňeşiň
Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary Berkarar
döwletiň bagtyýarlyk döwründe döwlet Baştutany
Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda
durmuşa geçirilýän oňyn özgertmeleriň üstünlikli durmuşa
geçirilmeginiň ygtybarly binýady bolan demokratik
ýörelgeleri pugtalandyrmagyň ýolunda nobatdaky
ähmiýetli ädim bolar.

JEMGYÝET

Adam hukuklaryny üpjün etmek boýunça
pudagara toparyň mejlisi

Geçen hepdede Daşary işler ministrliginiň maslahatlar
zalynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara
borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň
ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara
toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Mejlisiň, käbir
ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň,
jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Gün tertibine bu düzümiň 2020-nji ýylda ýerine ýetiren
işleriniň netijelerini hem-de iş meýilnamasyny ara alyp
maslahatlaşmak girizildi.
Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe ýurdumyzy has-da
demokratiýalaşdyrmaga hem-de döwletiň hukuk esaslaryny
berkitmäge gönükdirilen çäreleriň birnäçesi amala
aşyryldy. Milli parlament hakynda konstitusion kadalaryň
kämilleşdirilmegi munuň subutnamasy bolup durýar.
Pudagara toparyň hasabatynda gender deňligi,
şeýle hem döwlet ýaşlar syýasaty babatda kanunçylyk

kepilliklerini netijeli durmuşa ornaşdyrmaga gönükdirilen
milli maksatnamalaryň hem-de olary amala aşyrmak
boýunça hereketleriň meýilnamalarynyň taslamalaryny
işläp taýýarlamaga aýratyn üns berildi.
Şeýle hem Mejlisde Halkara ynsanperwer hukugynyň
ornaşdyrylmagy babatyndaky 2018-2020-nji ýyllar
üçin Meýilnamasynyň ýerine ýetirilişiniň netijeleri
jemlenildi hem-de 2021-2023-nji ýyllar üçin bu ugurda
iş meýilnamasynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.

MASLAHATLAR

Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna
resmi taýdan badalga berildi

Paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen
Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň degişli
Kararnamasy bilen yglan edilen Halkara parahatçylyk we
ynanyşmak ýylynyň başlanmagy mynasybetli dabaraly
çäre geçirildi.
Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynda geçirilen dabara daşary ýurtly diplomatlar,
ýurdumyzda işleýän abraýly halkara guramalarynyň
wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.
Şol sanda BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik
utgaşdyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji,
ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky wekili hanym Kristina
Weýgand, BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa
boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni
alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň baştutany
hanym Natalýa German, ÝHHG-niň Aşgabatdaky
merkeziniň baştutany, ilçi Natalýa Drozd hem-de Mejlisiň
deputatlary, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň
rektorlary we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Maslahatyň çärlerinde wideoaragatnaşyk arkaly
BMG-niň, beýleki abraýly sebit hem-de halkara
guramalarynyňýolbaşçylarynyň çykyşlary diňlenildi.
BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik
utgaşdyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji,
ÝUNISEF-iň wekili Kristina Weýgand dabarany açmak
bilen, parahatçylygy, durnuklylygy hem-de halklaryň
arasyndaky özara düşünişmegi goldamakda Halkara
parahatçylyk ynanyşmak ýylynyň ähmiýetini, onuň
durnukly ösüşiň girewidigini belledi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary
işler ministri türkmen tarapynyň adyndan çykyş edip, şu
gün resmi taýdan badalga berilýän uly ähmiýetli syýasy
waka – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň
başlanmagy mynasybetli başlangyja goldaw berendikleri
üçin dabara gatnaşyjylara tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.
Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň öň
ýanynda diňe bir milli çäklerde däl, eýsem, geçen ýylyň
möhüm dünýä wakasyna öwrülen Türkmenistanyň
hemişelik Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygynyň
bellenilmeginiň özboluşly çuňňur syýasy manysy bardyr.
Parahatçylygy, durnuklylygy hem-de howpsuzlygy
goldamakda Bitaraplygyň wajyp hem-de ykrar edilen
gurallaryň biri hökmündäki mümkinçilikleri bu gün barha
giňden goldanylýar. Türkmenistan Halkara parahatçylyk
we ynanyşmak ýylynda hem özüniň parahatçylyk
döredijilik mümkinçiliklerini hem-de tejribesini ulanmak
arkaly, onuň çäklerinde bellenilen maksatlary hem-de
wezipeleri ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary eder.
Nygtalyşy ýaly, öňde durýan döwürde hemmeleriň
birnäçe möhüm ugurlar boýunça tagallalary güýçlendirmegi
zerurdyr.
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Birinjiden, bu halkara hukugynyň
p u g t a l a n d y r y l m a g y d y r, B M G - n i ň ä h l u m u m y
parahatçylygy we howpsuzlygy goldamakdaky
öňbaşçylyk ornunyň tassyklanylmagydyr, onuň köpugurly
ygtyýarnamaly hem-de hukukly ýeke-täk gurama
hökmündäki ornunyň berkidilmegidir.
Ikinjiden, bu strategiki durnuklylygy saklamakdan
we onuň aýrylmaz bölekleri bolan ýaragsyzlanmak hemde köpçülikleýin gyryş ýaraglarynyň ýaýradylmagynyň
öňüni almak işlerini goldamakdan ybaratdyr.
Üçünjiden, bu halkara terrorçylygy, serhetüsti
guramaçylykly jenaýatçylyk bilen barlyşyksyz
göreşmekdir. Şunda BMG-niň global terrorçylyga garşy
strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi aýgytlaýjy faktor
bolup çykyş edýär.
Beýleki ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda jedelleriň
hem-de gapma-garşylyklaryň öňüni almakda, energetika,
ulag, suw, azyk howpsuzlygyny üpjün etmekde,
bosgunlaryň hem-de migrantlaryň meselelerini çözmekde
möhüm gural hökmünde Öňüni alyş diplomatiýasyny
goldamak we berkitmek bar.
Elbetde, wirus pandemiýasyna garşy göreşmekde
hem-de onuň täsirlerini ýok etmekde halkara tagallalaryny
birleşdirmek şu ýylyň möhüm wezipesidir.
Şu we beýleki global wezipeler binýatlaýyn şertde
– hoşniýetli erkiň, özara ynanyşmagyň, jogapkärçiligiň
hem-de öňdengörüjiligiň bar wagtynda amala aşyrylyp
bilner.
Dabaranyň dowamynda wideoaragatnaşyk arkaly
maslahata gatnaşýan beýleki daşary ýurtlylara, şol sanda
BMG-niň ýanyndaky dürli döwletleriň wekillerine söz
berildi.
Çykyşlarda Bitarap Türkmenistanyň halkara
parahatçylygyny, howpsuzlygyny hem-de durnuklylygyny
berkitmek, häzirki döwrüň wajyp meseleleriniň
oýlanyşykly çözgütlerini işläp düzmek işinde umumy
tagallalary birleşdirmekdäki işjeň orny nygtaldy.
ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň baştutany,
ilçi Natalýa Drozdyň çykyşynda Owganystanyň
parahatçylykly ýol bilen durmuş-ykdysady taýdan
täzeden dikeldilmegine Bitarap Türkmenistanyň goşýan
goşandyna ýokary baha berildi.
Dabaranyň barşynda Halkara parahatçylyk we
ynanyşmak ýylynyň çäklerinde bilelikdäki çäreleri
geçirmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy,
sebit we halkara guramalarynyň binýatlaryndaky
işleri giňeltmegi goşmak bilen, ýurtlaryň arasyndaky
hyzmatdaşlygy ösdürmek hakynda pikir alşyldy.
Maslahatyň jemleri boýunça Halkara parahatçylyk we
ynanyşmak ýylyny geçirmegiň Ýol kartasy kabul edildi.

SAGLYGY GORAÝYŞ

Türkmenistan ýokanç keselleriň öňüni almak
üçin sanjymlary hasaba almak işini dowam
edýär

Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda,
ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly

Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ýokanç
keselleriň öňüni almak üçin sanjymlary bellige almak
babatda daşary ýurtly önüm öndürijiler bilen gepleşikler
geçirilýär.
Hususan-da, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrliginiň ýanyndaky dermanlyk
serişdelerini bellige almak we döwlet hil gözegçiligi
merkeziniň seljermeleriniň netijeleri boýunça Russiýanyň
“EpiWakKorona” ikinji sanjymyny bellige almak hakynda
şahadatnama gowşuryldy.
Bu sanjym Russiýa Federasiýasynyň sarp edijileriň
hukuklaryny we adamlaryň abadançylygyny goramak
babatda gözegçilik boýunça “Wektor” Federal gullugyň
wirusologiýa we biotehnologiýa döwlet ylmy merkeziniň”
federal býujet edarasynda işlenip taýýarlanyldy.
Sanjyma bellige alyş şahadatnamasynyň gowşurylmagy
bu serişdäniň ýurdumyzda satyn almaga we peýdalanmaga
ygtyýar berilýär.
“EpiWakKorona” täze sanjym synagdan geçirilip,
onuň ýokary howpsuzlyk derejesine eýedigi tassyklanyldy.
Şonda onuň netijeliligi 100 göterime deň boldy.
“Sputnik V” sanjymyndan tapawutlylykda, ol peptid
häsiýetlidir. Bu serişdede hereketiň başga ugry emele
gelýär: serişde emeli sintizirlenen gysga belokly peptid
koronawirus serişdelerinden ybaratdyr. Onuň üsti
bilen immuno ulgamy öwrenilýär, soňra ol ýokanjy
ýok edýär.
Türkmenistan Russiýa Federasiýasyndan soň,
“EpiWakKorona” sanjymyny bellige alan dünýäde ilkinji
döwlet bolup durýar. Şeýle hem Türkmenistan öz çäginde
Merkezi Aziýada resmi taýdan “Sputnik V” sanjymyny
bellige alan döwletleriň onlugyna girýär.

BIRŽA TÄZELIKLERI
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal
biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Hytaýyň, Beýik Britaniýanyň,
Türkiýäniň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan
işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit koksuny
satyn aldylar.
Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasynyň, Birleşen
Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Türkiýäniň,
Özbegistanyň telekeçileri daşary ýurt puluna reňksiz
aýnany we nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň umumy
bahasy ABŞ-nyň 9 million 918 müň dollaryndan gowrak
boldy.
Manat serişdelerine BAE-niň, Beýik Britaniýanyň,
Türkiýäniň, Şotlandiýanyň, Gazagystanyň işewür
toparlarynyň wekilleri umumy bahasy 21 million 248 müň
manatlykdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumynda öndürilen polipropileni, polipropilen
haltalary we polipropilen plýonkasyny, şeýle hem el
haly işlerini, pagta süýümini, plastik önümleri satyn
aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy 105 million 29 müň
manatlykdan gowrak boldy.
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