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RESMI BÖLÜM

Türkmenistanyň Prezidenti sanly
wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny
geçirdi
1-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň
hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň
gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş
maslahatyny geçirdi.
Iş maslahatynda welaýatlary durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmek, geçiriljek ekiş möwsümine taýýarlyk
görmek meselelerine, möwsümleýin oba hojalyk
işleriniň barşyna garaldy hem-de welaýatlaryň
ýolbaşçylarynyň hepdäniň dowamynda alnyp barlan
işler baradaky hasabatlary diňlenildi.
Welaýatlaryň häkimleri sebitlerde alnyp barylýan
işler barada hasabat berip, gowaça ekiljek meýdanlaryň
ekiş möwsümine taýýarlanylyşy, oba hojalyk
tehnikalarynyň we gurallarynyň abatlanylyp, möwsüme
doly taýýar etmek, pagta öndürijileri ekiş möwsümine
çenli zerur mukdarda tohum bilen üpjün etmek ugrunda
görülýän çäreler barada habar berdiler. Şeýle hem gök
ekinleriň ekişiniň, bildirilýän talaplara laýyklykda,
bugdaýa ideg edilişini üpjün etmäge gönükdirilen işler
barada aýdyldy.
Häkimler ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda
hem-de Oba milli maksatnamasynda şu ýyl üçin
bellenilen işleriň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine
ýetirilmegini gazanmak ugrunda yzygiderli tagallalaryň
görülýändigini habar berdiler.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, “ak altyn”
ekiljek meýdanlary ekiş möwsümine talaba laýyk
taýýarlamagyň, sürüm we tekizleýiş işlerini bellenen
möhletlerde geçirmegiň möhümdigine ünsi çekdi.
Şunuň bilen bir hatarda, gowaça ekişini agrotehniki
möhletlerde we ýokary hilli geçirmek üçin ulanyljak
tehnikalar we gurallar abatlanylyp, möwsüme doly
taýýar edilmelidir, pagtaçylary tohum bilen doly üpjün
etmek üçin ekiş möwsümine çenli zerur bolan gowaça
tohumlary taýýarlanylmalydyr.
Döwlet Baştutanymyz ýazlyk ýeralmanyň, soganyň
we beýleki gök ekinleriň ekişiniň ähli agrotehniki
talaplara laýyklykda geçirilmegi üçin zerur bolan
çäreleri görmegiň möhümdigini aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz bugdaýy mineral
dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny
tutmak işlerini agrotehniki ylmynyň talaplaryna we
möhletlerine laýyklykda geçirmek barada görkezme
berdi.
Milli Liderimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna we Oba milli
maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl meýilleşdirilýän
ähli işleriň doly möçberde ýerine ýetirilmegini
gazanmagy tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz ýazlyk ýeralmanyň, soganyň
we beýleki gök ekinleriň ekişiniň bellenen agrotehniki
möhletlerde geçirilmegi üçin hemme çäreleri görmegiň
zerurdygyna ünsi çekdi.
Hormatly Prezidentimiz ylmyň öňdebaryjy
gazananlaryny ekerançylygyň baý milli tejribesi

bilen sazlaşykly utgaşdyryp işjeň peýdalanmagyň
möhümdigi barada aýdyp, bu ugurda Türkmen oba
hojalyk institutynyň alymlary bilen bilelikde işlemegiň
zerurdygyna ünsi çekdi.
Milli Liderimiz alymlaryň oba hojalyk ekinleri,
aýratyn hem ýeralma boýunça işläp, bu azyklyk önümiň
hilini, önümliligini we ýokumlylygyny artdyrmaga
aýratyn üns bermekleriniň maksadalaýyk boljakdygyny
aýtdy.
Şol ekinleriň ýerli toprak-howa şertlerine laýyk
gelýän görnüşlerine möhüm ähmiýet berilmelidir.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Merkezi Aziýa
sebitinde ekologiýa degişli esasy wezipeleriň biri
bolup durýan Araly halas etmek bilen bagly alnyp
barylýan işlerde bu institutyň hünärmenleriniň
hem öz mynasyp goşantlaryny goşmagyny
gazanmagynyň zerurdygy barada aýdyp, degişli
görkezmeleri berdi.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30
ýyllygy mynasybetli welaýatda açylyp ulanylmagy
maksat edinilýän dürli ähmiýetli desgalaryň gurluşyk
işleriniň bellenen möhletlerde tamamlanmagyny üpjün
etmek barada görkezme berdi.
Welaýatlarda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň,
çagalar baglarynyň ýyladylyşyny we elektrik energiýasy
bilen üpjün edilişini berk gözegçilikde saklamak barada
hem häkimlere tabşyryk berildi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary
E.Orazgeldiýew döwlet Baştutanymyzyň ozal beren
tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, oba hojalyk pudagyny
ösdürmek ugrunda öňde goýlan wezipeleri berjaý etmek
babatda bellenen çäreleriň durmuşa geçirilişi hem-de
gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýy barada
aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
welaýatlardaky etrap tehniki hyzmat ediş kärhanalarynda
bar bolan ähli oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallaryň
abat ýagdaýda saklanylmagyny hem-de möwsümleýin
oba hojalyk işlerinde netijeli ulanylmagyny üpjün
etmegi tabşyrdy.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňde
boljak gowaça ekişine taýýarlyk görülmegi ýaly möhüm
meselä ünsi çekip, ekiş geçiriljek meýdanlarda sürüm
we tekizleýiş işlerini bellenen möhletlerde geçirmek
üçin bu ugurda oba hojalyk tehnikalarynyň doly
güýjünde işledilmeginiň zerurdygy barada görkezme
berdi.
Döwlet Baştutanymyz pagta arassalaýjy kärhanalarda
pagta çig malynyň ýokary hilli gaýtadan işlenilmegini
hem-de ekiş möwsümi üçin zerur bolan gowaça
tohumlarynyň taýýarlanylmagyny üpjün etmegi
tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz galla kärhanalarynda
azyklyk bugdaýyň talaba laýyk saklanylmagyny berk
gözegçilikde saklamagyň hem-de ýokary hilli un, çörek
we çörek önümleriniň öndürilmegini üpjün etmegiň
zerurdygyny nygtady.
Şunuň bilen bir hatarda, milli Liderimiz
ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilen ýeralma
we gök-bakja önümleri bilen ýeterlik möçberde
üpjün etmek üçin welaýatlaryň häkimlikleri bilen
bilelikde, zerur bolan işleri geçirmegi, bu ugurda
önüm öndürijileri ýokary hilli tohumlar bilen üpjün
etmegi tabşyrdy.
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Türkmenistanyň Prezidenti harby we hukuk
goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn
binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagy bilen
tanyşdy

1-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti,
ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow harby
we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn
binýadyny has-da berkitmek we döwrebaplaşdyrmak
boýunça işleriň barşy bilen tanyşdy.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
harby gullukçylar üçin lybaslaryň nusgalaryny gözden
geçirip, olar babatda birnäçe bellikleri aýtdy.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, döwrebap
harby lybaslar ýokary hilli, degişli aýratynlyklary
bolan matalardan taýýarlanylmalydyr hem-de
bildirilýän talaplara, şol sanda howa şertlerine doly
kybap gelmelidir. Bu olaryň niýetlenen maksadyny,
gelşikliligini nazara almak bilen, harby egin-eşikleriň
amatlylygyna degişlidir.
Hormatly Prezidentimiz harby we hukuk goraýjy
edaralaryň düzümini hem-de tehniki üpjünçiligini
yzygiderli döwrebaplaşdyrmak, harby gullukçylaryň
durmuşy we gulluk etmegi üçin ähli şertleri döretmek
bilen baglanyşykly meseleleri döwletimiziň hemişe üns
merkezinde saklajakdygyny aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz
toplumyny ösdürmek boýunça maslahat
geçirdi

2-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly
ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek
boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hemde ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylary
gatnaşdylar.
Döwlet ministri–“Türkmengaz” döwlet konserniniň
başlygy B.Amanow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowa tebigy gazy çykarmak, gaýtadan
işlemek hem-de onuň dünýä bazarlaryna iberilýän
mukdaryny artdyrmak ugrunda döwlet derejesinde
döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp,
özüniň ýolbaşçylyk edýän düzümi tarapyndan alnyp
barylýan işler barada hasabat berdi.
Hasabatyň çäklerinde daşary ýurtly hyzmatdaşlar
bilen ýerine ýetirilýän işler, “Galkynyş” gaz känini
özleşdirmek boýunça işleriň alnyp barylýandygy barada
habar berildi.
«Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy
G.Baýgeldiýew nebitiň çykarylyşyny artdyrmak
boýunça alnyp barylýan maksatnamalaýyn işler hemde döwlet Baştutanymyzyň pudagyň hemmetaraplaýyn
ösüşini üpjün etmek we önümçilige häzirki zamanyň
täzeçil usullaryny ornaşdyrmak boýunça beren
tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.
«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň
başlygy M. Rozyýew Diýarymyzyň dürli künjeklerinde
geofiziki barlaglaryny we düýpli barlag-gözleg buraw
işlerini geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada
hasabat berdi. Şol işler nebitiň we gazyň, gazylyp
alynýan mineral serişdeleriniň, agyz suwunyň täze
ýataklaryny hem-de beýleki tebigy serişdeleri ýüze
çykarmaga gönükdirilendir.
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TNGIZT-nyň ýolbaşçysy D.Çişiýew uglewodorod
çig malyny netijeli gaýtadan işlemek, dünýä
bazarlarynda bäsdeşlige ukyply nebit önümleriniň
öndürilýän mukdaryny artdyrmak hem-de şolaryň
görnüşlerini giňeltmek boýunça degişli çäreleriň
görülýändigi barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, hasabat döwründe nebiti gaýtadan
işlemegiň meýilnamasy 101,7 göterim berjaý
edildi. Şunda dürli görnüşdäki benzini öndürmegiň
meýilnamasy 104,5 göterim, dizel ýangyjyny
öndürmegiň meýilnamasy 104,4 göterim, polipropilen
öndürmegiň meýilnamasy 102,2 göterim berjaý edildi.
Suwuklandyrylan gaz öndürmekde ösüş 117,3 göterime
deň boldy.
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory
Ş.Abdrahmanow ýangyç-energetika toplumynyň
düzümleri üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak
boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada
hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow nebitgaz toplumynyň degişli
hünärmenlere bolan zerurlyklaryny seljermegiň, şoňa
laýyklykda, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagyň
maksatnamasyny işläp taýýarlamagyň wajypdygyna
ünsi çekdi. Milli Liderimiz uniwersitetiň ýanynda
mugallymlary, ylmy işgärleri, nebitgaz pudagy üçin
alymlyga dalaşgärleri taýýarlamak boýunça Merkezi
döretmegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz halkara bilim
edaralaryny, şol sanda ýurdumyzyň ygtybarly
hyzmatdaşlary bolan СNPС, Dragon Oil, Hyundai,
LG, Lukoýl, ARETI we beýleki köpsanly abraýly
kompaniýalaryň okuw merkezlerini işjeň çekmegiň
zerurdygyny nygtady.
Iş maslahatynyň dowamynda Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary M. Meredow nebitgaz
toplumyny ösdürmek, ýangyç-energetika toplumyna
ylmyň soňky gazananlaryny, häzirki zaman öňdebaryjy
tehnologiýalary we halkara tejribesini ornaşdyrmak,
daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek, tebigy gazyň,
nebitiň gazylyp alnyşynyň, olaryň gaýtadan işlenmegi
netijesinde alynýan önümleriň öndürilişiniň mukdaryny
artdyrmak barada döwlet Baştutanymyzyň beren
tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika
toplumynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak
hem-de eksport mümkinçiliklerini köpugurly esasda
ösdurmek we giňeltmek boýunça öňde durýan
wezipelere iş maslahatyna gatnaşýan ýolbaşçylaryň
ünsüni çekdi hem-de şolary ýerine ýetirmek ugrunda
zerur tagallalary etmegi tabşyrdy.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
belleýşi ýaly, nebitgaz toplumynyň maliýe-ykdysady
ýagdaýyny, önümçilik we hojalyk işlerini yzygiderli
seljerip, önümçilikleriň doly kuwwatynda hemde bökdençsiz işledilmegi üpjün edilmelidir.
Şunda önümçiligi dolandyrmagyň täze usullaryny
ornaşdyrmaga, ýokary derejeli hünärmenleri
taýýarlamaga uly üns berilmelidir.
Şeýle hem nebitgaz toplumyndaky edarakärhanalarda çykdajylaryň düzümini seljermek we
zerur bolmadyk çykdajylary aradan aýyrmak arkaly
önümiň özüne düşýän gymmatyny peseltmek işlerine
berk gözegçilik ýola goýulmalydyr.
Döwlet tarapyndan pudaga uly möçberde maýa
goýumlarynyň gönükdirilýändigini nazarda tutup,
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kärhanalaryň önümçilik netijeliligi we girdejiligi
artdyrylmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni
dowam etdi.
Döwlet haryt-sig mal biržasynda eksport maksatly
satylýan nebit önümleriniň bahalarynyň bäsleşik
esasynda ýokary bolmagy gazanylmalydyr. “NAPEСO”
milli nebitgaz kompaniýasynyň işiniň gerimini giňeldip,
täze ýataklary özleşdirmek işlerine çekmelidir.
Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly,
Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň,
Gyýanlydaky polimer zawodynyň doly taslama
kuwwatynda işledilmegi gazanylmalydyr. Önümçiligiň
üznüksizligini üpjün etmek üçin olaryň goşmaça
himiki reaktiwler, ätiýaçlyk şaýlary bilen öz wagtynda
üpjün edilmegi, şonuň ýaly-da dolandyrmagyň täze
usullarynyň ornaşdyrylmagy möhümdir.
Döwlet Baştutanymyz öndürilýän önümleriň
ýerlenilýän möçberini, hususan-da, erkin ýörgünli
daşary ýurt puluna ýerlenilýän möçberini artdyrmak
arkaly gelip gowuşýan maliýe serişdelerini köpeltmegi
tabşyrdy.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz
satyn alynýan import harytlarynyň, çig malyň
bahalaryny düýpli seljermegi we olaryň sebitdäki ýurtlar
üçin bahalardan ýokary bolmazlygyny gazanmagy,
ýangyç-energetika toplumy üçin harytlar satyn alnanda
önüm öndürijiler bilen göni hyzmatdaşlygy ýola
goýmagy tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz önümi paýlaşmak hakynda
ylalaşyklara laýyklykda, hyzmatdaş daşary ýurt
kompaniýalarynyň tebigy gazy çykarmagynyň
möçberiniň peselmeginiň sebäplerini seljermegi we bu
depgini kadaly ýagdaýda saklamak üçin dessin zerur
çäreleri görmegi tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow nebit çykarmakda döwrebap
tehnologiýalary we usullary ulanmak arkaly
çykarylýan çig nebitiň mukdaryny ýokarlandyrmak,
nebit çykarylýan guýulary abatlamak we durkuny
täzelemek işlerini öz wagtynda geçirmek, çig nebitiň
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumyna bökdençsiz ugradylmagyny gazanmak
babatda anyk görkezmeleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
ulgamyň edaralary üçin ýokary derejeli hünärmenleri
taýýarlamak işlerini tizleşdirmegi, täze ýataklaryň
üstüni açmak we özleşdirmek boýunça zerur çäreleri
geçirmegi tabşyrdy. Döwlet konsernleriniň we
korporasiýanyň işinde ylmy-barlag institutlaryň
alymlarynyň, ussat mugallymlaryň maslahatlaryndan
netijeli peýdalanylmalydyr.
Hormatly Prezidentimiz wise-premýer
G. Müşşikowa ýüzlenip, nebitgaz toplumynyň
maliýe-ykdysady ýagdaýyny yzygiderli seljerip,
pul serişdeleri bilen üpjünçiligini gowulandyrmaga,
algy-bergileri, daşary ýurt pulundaky bergilerini
tükellemegi tabşyrdy. Çykdajylaryň düzümi, karzlaryň
gaýtarylyşy, kuwwatlyklaryň ulanylyşy we iş depgininiň
peselmeginiň sebäpleri jikme-jik seljerilip, bu meseleler
gözegçilikde saklanylmalydyr.
Nebitgaz toplumy bilen bilelikde, gaz we nebit
çykaryjy kärhanalaryň, geologiýa-gözleg edaralaryň
maddy-enjamlaýyn üpjünçiligi gowulandyrylmalydyr.
Önümçilik desgalarynda geçirilmegi zerur abatlaýyş we
durkuny täzelemek işleriniň maliýe çeşmeleri barada

hem-de täze taslamalara daşary ýurt maýa goýumlaryny
çekmek barada anyk teklipler taýýarlanylmalydyr diýip,
döwlet Baştutanymyz belledi.

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk
toplumyny ösdürmek boýunça iş
maslahatyny geçirdi

3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
käbir orunbasarlarynyň, degişli ministrlikleriň hem-de
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň
we ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň
gatnaşmagynda oba hojalygyny ösdürmek boýunça
sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny
geçirdi. Hormatly Prezidentimiz ilki bilen oba
hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri
M.Baýramdurdyýewe söz berdi. Ministr pudagy
ösdürmek, onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny hasda pugtalandyrmak boýunça görülýän çäreler barada
hasabat berdi.
Hasabat döwründe ministrlik boýunça önümçilik
meýilnamasy 113,7 göterim, şol sanda pagta süýümini
öndürmegiň meýilnamasy 103,2 göterim, ösümlik ýagy,
şeker we un öndürmegiň meýilnamasy 100 göterim, çörek
we çörek önümleri boýunça meýilnama 151,4 göterim, et
önümleri boýunça meýilnama 102,2 göterim, süýt we süýt
önümleri boýunça meýilnama 102,1 göterim berjaý edildi.
Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy
G.Baýjanow pudagy ösdürmek, onuň maddy-enjamlaýyn
binýadyny berkitmek we suw üpjünçiligini gowulandyrmak
boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.
Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça
2020-nji ýylda önümçilik meýilnamasy 104,5 göterim
hem-de potrat işleri boýunça meýilnama 114,7 göterim
ýerine ýetirildi. Welaýatlarda goşmaça suw gorlaryny
toplamak maksady bilen täze suw howdanlaryny
gurmak hem-de bar bolanlarynyň göwrümini giňeltmek
boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar.
“Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň baş
direktory A.Berdiýew türkmen topragynda kemala
gelen behişdi bedewlerimiziň dünýädäki şanşöhratyny has-da belende galdyrmakda, olaryň baş
sanyny köpeltmekde, şeýle hem bu ugurda ýokary
derejeli hünärmenleri taýýarlamakda alnyp barylýan
işler barada habar berdi.
Maslahatyň barşynda welaýatlaryň häkimleri
sebitlerde işleriň ýagdaýy, ekerançylyk ýerlerinde
geçirilýän möwsümleýin işler, şol sanda ýazky
gowaçanyň, gök önümleriň ekişine toplumlaýyn
taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdiler.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynyň 2020nji ýylda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, şeýle hem
oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň
barşy barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowa hasabat berdi.
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi
boýunça önüm öndürmek, işleri we hyzmatlary berjaý
etmek boýunça meýilnama 113,7 göterim, Suw
hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 104,5
göterim, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça
106,1 göterim ýerine ýetirildi.
Oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznalary yzygiderli
döredilýär hem-de olar önüm öndürijilere paýlanyp
berilýär.
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Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow maslahaty jemlemek bilen,
ylmyň we tehnologiýalaryň iň soňky gazananlary
esasynda önümçilige sanly ulgamlary ornaşdyryp,
oba hojalyk toplumynyň önümçilik kärhanalarynda
zähmeti guramagyň netijeliligi ýokarlandyrylmalydyr.
Önümçilige daşary ýurt maýa goýumlary has köp
çekilmelidir - toplumyň bar bolan önümçilik kuwwaty
doly peýdalanylmalydyr diýip nygtady.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow wise-premýer E.Orazgeldiýewe
oba hojalyk toplumynyň edara-kärhanalarynyň maliýeykdysady ýagdaýyny, önümçilik we hojalyk işlerini
yzygiderli seljermegi tabşyrdy. Şonuň bilen birlikde,
azyk senagaty, oba hojalyk önümlerini gaýtadan
işlemek boýunça önümçilikleriň doly kuwwatynda we
bökdençsiz işlemegi üpjün edilmelidir.
Şeýle hem bellenilişi ýaly, «Öri meýdanlary
hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda,
öri meýdanlaryny durnukly dolandyrmagy üpjün
etmek, olary rejeli peýdalanmak we goramak, ekologik,
ykdysady we serişde mümkinçiligini ýokarlandyrmak
boýunça zerur çäreleri geçirmek möhümdir.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
daşary ýurtlardan naýbaşy tohumlary satyn almak
arkaly bugdaýyň, ýeralmanyň we beýleki oba hojalyk
ekinleriniň hasylyny ýurdumyzda öndürmegiň
gerimini giňeltmek barada tabşyryk berip, geljekde
daşyndan tohum satyn almagy çäklendirmeli diýip
aýtdy.
Şeýle hem döwlet tarapyndan ýeňillikli şertlerde
daşary ýurt pulunda satyn alynýan oba hojalyk
tehnikalarynyň maksadalaýyk we netijeli ulanylmagyny
berk gözegçilikde saklamagyň gerekdigi nygtaldy.
Hormatly Prezidentimiz azyk we oba hojalyk
önümçiliginde ulanylýan import harytlarynyň, çig
mallaryň, himiki we sarp ediş serişdeleriniň, ätiýaçlyk
şaýlarynyň amatly bahalardan satyn alynmagyny üpjün
etmegi tabşyrdy. Olaryň sebitdäki ýurtlar üçin hereket
edýän bahalardan ýokary bolmazlygy gazanylmalydyr.
Harytlar satyn alnanda önüm öndürijiler bilen göni
hyzmatdaşlyk ýola goýulmalydyr.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
mallaryň baş sanyny yzygiderli artdyrmak, olar üçin
ygtybarly ot-iým binýadyny we täze kaşarlary gurmak,
weterinariýa kömegini gowulandyrmak babatda degişli
tabşyryklar berdi.
Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny dowam
etmek bilen, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň
başlygy G.Baýjanowa birnäçe tabşyryklary berdi.
Bellenilişi ýaly, halkara tejribesinden ugur alyp, iri
suw geçirijileri, howdanlary we kölleri ulanmagyň iň
täze tilsimatlary önümçilige ornaşdyrylmalydyr. Suw
tygşytlaýjy (damjalaýyn, ýagyş ýagdyrma, akabalary
betonlama) usullary giňden ulanylmalydyr.
Suw serişdelerini tygşytly ulanyp, ilatly ýerleriň
we oba hojalygynyň suw bilen üpjünçiligini
gowulandyrmaly diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.
Ýurdumyzda atçylygy ösdürmäge uly üns
berip, onuň gadymy däplerini dikeltmeli diýip,
döwlet Baştutanymyz “Türkmen atlary” döwlet
birleşiginiň ýolbaşçysy A.Berdiýewe atçylyk sport
toplumlarynyň gazanýan girdejilerini artdyrmak,
goşmaça mümkinçiliklerden peýdalanmak boýunça
seljermeleri geçirmegi hem-de teklipleri taýýarlamagy
tabşyrdy.
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Welaýatlaryň häkimlerine oba hojalyk pudagynda
özgertmeleri geçirmek boýunça maksatnamalaýyn işleri
üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça anyk tabşyryklar
berildli.
Oba hojalygynyň netijeliligini artdyrmak, guşçulygy,
et-süýt önümçiligini, azyk we beýleki pudaklary
ösdürmegi üpjün etmek zerur bolup durýar.
Döwlet Baştutanymyz agrosenagat toplumynda
netijeli dolandyryşyň, innowasion tehnologiýalary
ornaşdyrmagyň hasabyna çykdajylary azaltmak
boýunça teklipleri taýýarlamagy hem-de ähli çäreleri
görmegi tabşyrdy.
Şeýle hem ýer kadastryny taýýarlamak
tamamlanylmalydyr. Dürli oba hojalyk ekinlerini
ösdürip ýetişdirmek boýunça usuly gollanmalar
taýýarlanymalydyr diýip bellenildi.
Hususy pudagyň we daýhan birleşikleriniň oba
hojalyk tehnikalaryny, enjamlaryny we şaýlaryny satyn
almagyny guramak, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary
giňden peýdalanyp, ulanylýan suw serişdeleriniň doly
hasaba alynmagyny üpjün etmek, halkara tejribesinden
ugur alyp, uly akabalary, howdanlary, kölleri ulanmagyň
iň täze tehnologiýalaryny ornaşdyrmak babatda birnäçe
anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlaryna
ýüzlenip, olara şu günki maslahatda ylmy babatda hem
meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylandygyny, şolaryň
esasynda gelejekde azyk howpsuzlygyny üpjün etmek
boýunça öz hünärine ökde ýaşlary taýýarlamak barada
tabşyryk berdi.
Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa oba hojalyk
toplumynyň maliýe-ykdysady ýagdaýyny yzygiderli
seljerip, maliýe üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça
teklipleri taýýarlamagy, pudagara algy-bergiler boýunça
hasaplaşyklaryň geçirilişini we karzlaryň gaýtarylyşyny
gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.
Şeýle hem oba hojalyk toplumynyň edarakärhanalarynyň kuwwatynyň ulanylyşyny we ösüş
depginiň peselmeginiň sebäplerini jikme-jik öwrenmek,
çykdajylaryň düzümini seljerip, ýer, suw, öri meýdanlary
üçin tölegleriň öz wagtynda we doly möçberde gelip
gowuşmagy boýunça zerur çäreleri geçirmek babatda
görkezmeler berildi.

Türkmenistanyň Prezidenti gurluşyk-senagat
toplumyny ösdürmek boýunça maslahat
geçirdi

4-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly
gurluşyk-senagat toplumyny ösdürmek boýunça iş
maslahatyny geçirdi.
Gurluşyk we binagärlik ministri R.Gandymow
ýolbaşçylyk edýän pudagynda alnyp barylýan işleriň
ýagdaýy, gurulýan dürli maksatly desgalardaky işleriň
depginleri, binalary öz wagtynda ulanmaga bermek we
gurluşyk işlerinde ýokary hil derejesini üpjün etmek
maksady bilen amala aşyrylýan çäreler barada hasabat
berdi.
Soňra senagat we gurluşyk önümçiligi ministri
S.Berdimuhamedow 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen
işler barada hasabat berdi.
2020-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlarynda
Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi
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ministrligi boýunça jemi öndürilen önümleriň we ýerine
ýetirilen işleriň ösüşi 107,9 göterime barabar boldy.
Sement zawodlary tarapyndan 1 million 940 müň
626 tonna sement öndürildi. Keramzit öndürmek
boýunça meýilnama 100,3 göterim, sozulan metal
öndürmek boýunça meýilnama 100 göterim, gurluşyk
aýnasy boýunça meýilnama 101,4 göterim ýerine
ýetirildi we ösüş 100,1 göterime deň boldy. Gurnama
beton önümlerini öndürmegiň meýilnamasy 103,9
göterim ýerine ýetirildi.
Şeýle hem ministr häzir Halkara türkmen alabaý
itleri assosiasiýasynyň toplumynyň gurluşygynda alnyp
barylýan işler barada aýdyp, bu desgalaryň mukaddes
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň hormatyna
ulanmaga beriljekdigini aýtdy.
Mundan başga-da, Senagat we gurluşyk önümçiligi
ministrliginde hem-de garamagyndaky edarakärhanalarda sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagyna
itergi bermek maksady bilen, “Türkmenistanda sanly
ykdysadyýeti ösdürmek boýunça 2020-2021-nji ýyllarda
ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasy” düzüldi.
Şeýle hem ministrlikde elektron resminama
dolanyşygy taýýarlanyldy hem-de degişli edaralar bilen
ylalaşyldy. Bu gün ministrligiň garamagyndaky 27
sany edara-kärhanalaryň arasynda elektron resminama
dolanyşygy ýola goýuldy hem-de ministrligiň websaýty taýýarlanyldy we Internet toruna ýerleşdirildi.
Energetika ministri Ç.Purçekowyň hasabatyna
görä, Energetika ministrligi boýunça geçen ýylyň
ýanwar-dekabr aýlarynda önüm öndürmegiň, işleri
we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 124
göterim berjaý edildi. Senagat önümçiligi boýunça
meýilnama bolsa 128,3 göterim berjaý edildi.
Elektrik energiýasynyň önümçiligi boýunça
meýilnama 108,4 göterim berjaý edildi hem-de 120,2
göterim ösüş gazanyldy. Elektrik energiýasyny eksport
etmegiň meýilnamasy iki esseden gowrak berjaý edildi.
Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik
geçirijisiniň taslamasynyň çäklerinde türkmen
böleginiň, Ahal-Balkan we Balkan-Daşoguz
welaýatlarynyň arasynda halkalaýyn energiýa ulgamyň,
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwaty 432
MWt bolan gaz turbinaly elektrik bekediniň, Aşgabat
şäheriniň Büzmeýin etrabynda Energetika enjamlaryny
abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň gurluşyklary batly
depginde dowam edýär.
“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygy
N.Nyýazlyýew ýolbaşçylyk edýän konserni tarapyndan
2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada
hasabat berdi.
2020-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlarynda jemi
öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň
meýilnamasy 132,2 göterim ýerine ýetirildi we ösüş
160,5 göterime barabar boldy.
Mineral dökünleri öndürmegiň meýilnamasy 103,4
göterim berjaý edilip, ösüş 137,1 göterim boldy. Tehniki
ýody öndürmegiň meýilnamasy 123,2 göterime, tehniki
uglerodyň öndürilişi 113,6 göterime barabar boldy.
Iş maslahatynyň dowamynda Aşgabat şäheriniň
häkimi Ý.Gylyjow geçen ýylda ýurdumyzyň baş
şäherini abadanlaşdyrmak boýunça ýerine ýeirilen işler
barada hasabat berdi.
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň
rektory B.Atamanow we Döwlet energetika institutynyň
rektory S.Nazarow institutlarda ýerine ýetirilen işler
barada hasabat berdiler.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän düzümlerinde geçen
ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat
berdi.
2020-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlarynda
ýurdumyzyň gurluşyk hem-de senagat toplumynda
önümçilik we iş meýilnamasy 118,4 göterim berjaý
edilip, 122,5 göterim ösüş gazanyldy.
Şeýle hem hasabat döwründe gözegçilik edýän
ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň görkezijileri barada hasabat berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow maslahaty jemlemek bilen,
ýurdumyzyň gurluşyk we senagat toplumynyň işini
gowulandyrmak üçin toplumyň bar bolan önümçilik
kuwwatlyklaryny has doly we netijeli peýdalanmagyň
zerurdygyny nygtady.
Ylmyň hem-de tehnologiýalaryň iň täze gazananlary
esasynda pudaklaryň önümçiligine sanly ulgamlar
giňden ornaşdyrylmalydyr. Önümçilik kärhanalarynda
zähmeti guramagyň oňat peýda berýän, has netijeli
usullary ulanylmalydyr. Bu önümçiliklere daşary
ýurt maýa goýumlaryny giňden çekmeli diýip, milli
Liderimiz aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz bellenen gaýragoýulmasyz
wezipeleri ýerine ýetirmek üçin maslahata gatnaşyjylara
anyk görkezmeleri berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş.Durdylyýewe gurluşyk we senagat toplumynyň
edara-kärhanalarynyň maliýe-ykdysady ýagdaýyny,
önümçilik hem-de hojalyk işlerini yzygiderli seljerip
durmak, önümçilikleriň doly kuwwatynda we
bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek tabşyryldy.
Dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaýlara baglylykda,
importyň ornuny tutýan ýerli senagat we gurluşyk
önümleriniň görnüşlerini hem-de möçberlerini
artdyrmak wajypdyr. Öndürilýän harytlar üçin täze
bazarlary we ýerlemegiň usullaryny tapmak arkaly
gelip gowuşýan erkin ýörgünli daşary ýurt pulundaky
serişdeleri artdyrmak möhümdir.
Milli Liderimiz ýurdumyzda gurluşygy köp
ýyllardan bäri tamamlanman duran we häzirki döwürde
alnyp barylýan desgalary seljerip, olaryň gurluşygyny
tamamlamak boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.
Wise-premýere Aşgabat şäherini durmuşykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen
maksatnamalaryň we maýa goýum taslamalarynyň
üstünlikli durmuşa geçirilişini gözegçilikde saklamak,
paýtagtymyzyň jemagat hojalygy gullugynyň
hem-de edara ediş düzümleriniň işini talabalaýyk
guramak, ilata edilýän jemagat hyzmatlarynyň,
elektrik energiýasynyň, tebigy gazyň tölegleriniň
hasaplaşygynda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak
boýunça işleri çaltlandyrmak tabşyryldy.
Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzy ösdürmegiň
17-nji tapgyry boýunça maýa goýum taslamasy, bahasy
we maliýeleşdiriş çeşmeleri boýunça teklipleri gyssagly
taýýarlamagy, döwlet Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk
ýubileýi mynasybetli ulanmaga berilmeli desgalarda
alnyp barylýan gurluşyk-gurnama işleriniň ýokary hil
ölçeglerine hem-de möhlet tertibine laýyklykda ýerine
ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow gurluşyk we binagärlik ministri
R.Gandymowa ýüzlenip, halkara tejribesinden
ugur alyp, gurluşykda nyrh emele getirmegi
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kämilleşdirmegiň, gurluşyk-gurnama hem-de abatlaýyş
işleriniň bahalarynyň esaslandyrylan bolmagyny
gazanmagyň, maýa goýum taslamalarynda bäsleşigi
üpjün etmek boýunça çäreleri gyssagly durmuşa
geçirmegiň hem-de gurluşyklaryň ýokary hilli ýerine
ýetirilmegine hemişe gözegçilik etmegiň zerurdygyny
nygtady.
Ministrligiň ýolbaşçysyna ýurdumyzyň
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk ýubileýi mynasybetli
gurluşygy tamamlanmagy meýilleşdirilýän senagat we
durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň, Ahal
welaýatynyň täze merkezinde gurulýan desgalaryň
ýokary hilli hem-de bellenen möhletinde ulanmaga
berilmegini berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy.
Ilatly ýerlerde şahsy kömekçi hojalygy alyp
barmak hem-de ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin
döredilen ýer gaznalary boýunça Baş meýilnamalary
taýýarlamagyň depginini güýçlendirmek,welaýatlarda
hem-de etrap-şäherlerde döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň
gurulmagyna aýratyn üns bermek möhümdir diýip,
döwlet Baştutanymyz nygtady. Şeýle hem ýurdumyzda
gurluşygy köp ýyllardan bäri tamamlanman duran we
häzirki döwürde alnyp barylýan desgalary seljerip,
olaryň gurluşygyny tamamlamak boýunça zerur işleri
geçirmek tabşyryldy.
Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri
S.Berdimuhamedowa önümçilik kärhanalarynyň
doly taslama kuwwatynda işledilmegini gazanmak,
ýurdumyzda importyň ornuny tutýan senagat önümleri
we gurluşyk harytlary bilen üpjünçiligi gowulandyrmak,
şeýle hem elektron senagatynda täze önümleriň
önümçiligini döretmegi dowam etmek tabşyryldy.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi
tarapyndan gurulmagy göz öňünde tutulan desgalaryň
taslamalarynydurmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan
işleriň depginini güýçlendirmegiň,ýurdumyzy 2019–
2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň
maksatnamasynda, Oba milli maksatnamasynda hemde beýleki maksatnamalarda we meýilnamalarda göz
öňünde tutulan desgalaryň ýerli gurluşyk serişdeleri
bilen üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça zerur işleri
geçirmegiň wajypdygyny nygtady.
Döwlet Baştutanymyz energetika ministri
Ç.Purçekowyň öňünde hem birnäçe anyk wezipeleri
goýdy. Oňa energiýa üpjünçilik kärhanalarynyň doly
taslama kuwwatynda işledilmegini gazanmak, sarp
edijileri elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün
etmek, kärhanalary döwrebaplaşdyrmak tabşyryldy.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
önümçilik maksatly import harytlarynyň, çig malyň,
ätiýaçlyk şaýlarynyň we sarp ediş serişdeleriniň
amatly bahalardan satyn alynmagyny gazanmagyň
möhümdigini belläp, bu harytlar satyn alnanda önüm
öndürijiler bilen göni hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň
zerurdygyny nygtady.
“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygy
N.Nyýazlyýewe himiýa senagatynyň önümçilik
kärhanalarynyň doly taslama kuwwatynda işledilmegini
gazanmak, tehniki möhlet tertibine laýyklykda olaryň
öz wagtynda durkuny täzeläp, önümçilik ugurlaryny
döwrebaplaşdyrmak barada görkezmeler berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi
Ý.Gylyjowa ýüzlenip, Aşgabat şäherini durmuşykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen
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maksatnamalaryň we maýa goýum taslamalarynyň
üstünlikli durmuşa geçirilmegini üpjün etmegi talap
etdi.
Ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryny, binalary
we seýilgähleri gurmagy dowam etmegiň wajypdygyny
belledi. Şunda şäherde ilatyň iş bilen üpjünçiligini we
durmuş taýdan goraglylygyny has-da gowulandyrmak,
täze iş orunlaryny döretmek, işewürlik gurşawyny
kämilleşdirmek, hyzmatlar ulgamyny talabalaýyk
guramak üçin zerur işleri geçirmegiň möhümdigi
nygtaldy.
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň
rektory B.Atamanowa, Döwlet energetika institutynyň
rektory S.Nazarowa gurluşyk, senagat we energetika
pudaklary üçin ýörite ugurlar boýunça zerur bolan
ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak, okatmagyň
häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak arkaly ýaşlara
berilýän bilimiň hilini we derejesini halkara ülňülerine
laýyklykda ýokarlandyrmak barada tabşyryklar
berildi.
Döwlet Baştutanymyz maslahatyň dowamynda
döwlet energetika institutynyň «Gaýtadan dikeldilýän
energiýa çeşmeleri» ylmy önümçilik merkezinde
Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän görnüşleri esasynda
energogurnawlar hünäri boýunça aspiranturany açmagy
tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow wise-premýer Ş.Durdylyýew hemde gurluşyk we senagat toplumynyň ýolbaşçylarynyň
ünsüni geçen ýyl 2019–2025-nji ýyllarda gurluşykda
milli çykdajy-ölçeg binýadyny taýýarlamak we nyrh
emele getiriş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça
Döwlet maksatnamasynda göz öňünde tutulan 24 sany
çäräniň diňe biriniň ýerine ýetirilendigine çekdi.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz
halkara tejribesi esasynda bu ulgamy kämilleşdirmek
boýunça çäreleri ýerine ýetirmegi çaltlandyrmagy
t a b ş y r d y. M u n d a n b a ş g a - d a , m a ý a g o ý u m
taslamalarynyň ýokary bäsleşige ukyply bolmagyny
üpjün etmek boýunça çäreler geçirilmelidir. Milli
Liderimiz gurluşyk-gurnama we abatlaýyş işleriniň
bahasynyň esaslandyrylmalydygyny hem-de gurluşyk
işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň hemişe
gözegçilikde saklanylmalydygyny aýtdy.
Önümçilik kärhanalarynyň doly taslama kuwwatynda
işlemegi üpjün edilmelidir. Import önümleriniň ornuny
tutýan ýerli senagat we gurluşyk harytlarynyň üpjünçiligi
artdyrylmalydyr. Innowasion tehnologiýalary we
ylmyň hem-de tehnikanyň iň täze gazananlaryny
ulanýan önümçilik kärhanalaryny döretmek arkaly
senagatyň düzümi kämilleşdirilmelidir diýip, hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow häzirki döwürde aýna we aýna
önümleriniň daşary ýurtdan getirilýändigini, walýutada
çykdajy edilýändigini belläp, «Türkmen aýna önümleri»
kärhanasynyň önümçilik kuwwatyny we önümleriniň
görnüşini köpeltmek, eksport edilýän möçberini
artdyrmak boýunça çäreleri görmegiň zerurdygyny
nygtady.
Şeýle hem ýurdumyzy elektrikleşdirmegi doly
tamamlamaly, elektrik energiýasynyň goňşy ýurtlara
iberilýän möçberlerini artdyrmaly. Şunuň bilen
baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow «Türkmenistan–Owganystan–
Pakistan» elektrik geçirijisiniň gurluşygyny
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tamamlamak boýunça hem öňde uly işler durýandygyna
ünsi çekdi.
Milli Liderimiz wise-premýer G.Müşşikowa
ýüzlenip, gurluşyk we senagat toplumynyň maliýeykdysady ýagdaýyny yzygiderli seljerip, pul
üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça teklipleri
taýýarlamagy tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanyň
Energetika ministrliginiň meseleleri hakyndaky»,
«Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň
meseleleri hakyndaky» we «Türkmenhimiýa» döwlet
konserniniň meseleleri hakyndaky» Kararlara gol
çekip, resminamalary ýerine ýetirmek boýunça anyk
görkezmeleri berdi.
Soňra wise-premýer Ş.Durdylyýew Aşgabat
şäheriniň demirgazygynda ýerleşýän “Altyn kölüň”
kenarynda paýtagtymyzy ösdürmegiň nobatdaky 17nji tapgyryny gurmak barada teklip edilýän şekilleri
görkezdi.
Durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän taslamalaryň
owadan şekilleri täze dynç alyş zolagyny has-da
ösdürmegiň geljegi barada düşünje almaga mümkinçilik
berdi. Olaryň hatarynda ähli amatlyklary bolan,
bezeginiň özboluşlylygy bilen tapawutlanýan kottej
toplumlarynyň 10-sy bar.
Şonuň bilen bir hatarda, edara ediş binasyny,
lukmançylyk we söwda-hyzmat ediş merkezlerini,
polisiýanyň we ýangyn howpsuzlygy gullugynyň
bölümini, 500 orunlyk 2 sany awtoduralgany,
seýilgähleri, köpçülikleýin medeni çäreleri geçirmek
üçin meýdançalary, beýleki degişli desgalary gurmak
hem-de zerur inžener-tehniki we ýol düzümini döretmek
göz öňünde tutulýar.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
hödürlenen taslamalary, umuman, makullap, olaryň
gurluşygynda bolşy ýaly, binagärlik aýratynlygynda,
kottež jaýlarynyň ýaşaýyş üçin amatlylyk derejesinde
häzirki zamanyň ösen tejribesiniň, täze tehnologiýalaryň
we nou-haularyň öz beýanyny tapmalydygyny belledi
hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe anyk
tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz gurluşyk işleriniň hiline hem-de
ulanylýan serişdeleri içgin saýlap almak meselelerine
aýratyn üns bermegi nygtady. Şolar ekologiýa hem-de
bezeg meselelerine laýyk gelmelidir.

Türkmenistanyň Prezidenti söwda toplumyny
ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
5-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş
maslahatyny geçirdi. Onda geçen ýyl ýurdumyzyň
söwda toplumyny ösdürmek ugrunda alnyp barlan
işleriň netijelerine garaldy.
Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri
O.Gurbannazarow Türkmenistanyň Prezidentiniň
ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş - ykdysady
taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny amala aşyrmagyň
çäklerinde geçen ýyl ýerine ýetirilen işleriň netijeleri
barada hasabat berdi.
Ministrligiň garamagynda kärhanalaryň jemi 157si bar. Hasabat döwründe söwda dolanyşygynyň ösüşi
106,6 göterime, önümçiligiň möçberi 116,1 göterime
barabar boldy.
Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda,
ilatymyzy azyk önümleri bilen durnukly üpjün etmek

maksady bilen, ýurdumyzda öndürilýän önümleri we
zerur harytlary daşary ýurtlardan getirmek arkaly sarp
ediş gorlaryny döretmek boýunça degişli işler alnyp
barylýar.
Şu güne çenli Söwda we daşary ykdysady
aragatnaşyklar ministrliginiň garamagyndaky
kärhanalara degişli desgalaryň 138-si kanunçylyga
laýyklykda tapgyrlaýyn hususylaşdyryldy. Şeýle hem
önümçilik kärhanalaryny paýdarlar jemgyýetlerine
öwürmek we hususy talaplar bilen bilelikde olary
döwrebaplaşdyryp, önümçiligi artdyrmak boýunça işler
alnyp barylýar.
Elektron söwda ulgamyny has-da giňeltmek,
dükanlaryň we söwda kärhanalarynyň hasabatyny
sanly ulgamyň üsti bilen ýola goýmak, onlaýn
söwda düzgünlerini halkara tejribeleri esasynda
kämilleşdirmek boýunça işler amala aşyrylýar.
Dokma senagaty ministri R.Rejebow 2020-nji ýylda
ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Ministrligiň
garamagynda edara-kärhanalaryň 60-sy hereket edýär.
Ýanwar-dekabr aýlarynda öndürilen önümleriň ösüşi
107,4 göterime barabar boldy diýip ol aýtdy.
Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy B.Çaryýew
daşary ykdysady gatnaşyklary berkitmek hem-de
ýurdumyzyň içerki lomaý bazaryny ösdürmek boýunça
geçirilýän işler barada hasabat berdi.
Häzirki wagtda Döwlet haryt-çig mal biržasynyň
ulgamynda 6 kärhana bar. 2020-nji ýylyň ýanwardekabr aýlarynda 283 sany birža söwdalary geçirildi.
Şeýle hem umumy bahasy 46 milliard 363 million
manada deň bolan şertnamalar bellige alyndy.
Girdejiniň ösüşi 108,4 göterime barabar boldy.
“Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň
işini kämilleşdirmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin
strategiýasyna” laýyklykda biržanyň işine sanly ulgamy
ornaşdyrmak boýunça işler alnyp barylýar.
“Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň başlygy
O.Işangulyýewa öz çykyşynda 2020-nji ýylyň ýanwardekabr aýlarynda pudakda önüm öndürmek boýunça
ösüş depgini 120,2 göterime barabar boldy diýip
belledi.
“Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň kärhanalarynda
28 müň 560 inedördül metr el haly we haly önümleri
dokaldy. Hasabat döwründe 2 müň 495 inedördül metr
haly eksport edildi. Ösüş 105,1 göterime deň boldy.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy
D.Hudaýberdiýew hem telekeçi halyçylaryň alyp
barýan işleri, dokaýan halylarynyň görnüşleri barada
hasabat berdi.
Hasabatyň çäklerinde Halaç etrabynda haly
önümçiliginiň ýola goýlandygy, mundan başgada, haly önümleriniň içerki we daşarky bazarlarda
ýerlenilişini artdyrmak maksady bilen, birnäçe işleriň
alnyp barylýandygy, hususan-da, Saud Arabystany
Patyşalygynda “Berkarar” söwda dükanynyň
işleýändigi, onda türkmen halylarynyň satylýandygy
barada habar berildi.
Soňra Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň
başlygy D.Rejebowa söz berildi. 2020-nji ýylyň
ýanwar-dekabr aýlarynda meýilnama 126,3 göterim
ýerine ýetirildi. TSSE-niň kärhanalary tarapyndan
ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüşi 102,7
göterime deň boldy. 2020-nji ýylyň dowamynda sanly
wideoaragatnaşyk arkaly sergileriň 8-si we işewürlik
maslahatlarynyň 31-si, “tegelek stoluň” başynda
duşuşyklar geçirildi.
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Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy
D.Hudaýberdiýew 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işler
barada hasabat berdi.
Senagat önümleriniň önümçiligi boýunça ösüş 103,5
göterime, oba hojalyk we azyk önümleri boýunça 134
göterime barabar boldy. Söwda-haryt dolanyşygy 103,7
göterime, ilata edilen hyzmatlar bolsa 110,1 göterime
deň boldy.
Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny
tutýan önümçiligi hem-de eksportuň mukdaryny
artdyrmak boýunça toplumlaýyn işler geçirilýär.
Hususy önüm öndürijilerimiz, söwda we hyzmatlar
ulgamynda iş alyp barýan kompaniýalar Internet
söwdasynyň gerimini günsaýyn giňeldýärler.
2020-nji ýylda Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary tarapyndan önümçilik we
durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň 44-siniň
gurluşygy tamamlandy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba
hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary
E.Orazgeldiýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowa dürli görnüşli oba hojalyk
ekinlerini, miweli baglary we üzümi ösdürip
ýetişdirmek, oba hojalyk önümlerini gaýtadan
işleýän senagat kärhanalaryny, ýyladyşhanalary,
maldarçylyk we guşçylyk toplumlaryny gurmak hemde beýleki önümçilik işlerini alyp barmak maksady
bilen, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalaryna uzakmöhletleýin peýdalanmak üçin ýer
bölekleriniň yzygiderli bölünip berilýändigi barada
hasabat berdi.
Azyk dükanlaryna çörek we undan taýýarlanylýan
önümleriň zerur bolan möçberleriniň goýberilýändigi
bellenildi.
Mundan başga-da, ýurdumyzyň dokma
kärhanalaryny pagta önümleri bilen ýeterlik mukdarda
üpjün etmek barada öňde goýlan wezipeleri ýerine
ýetirmek boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy
barada aýdyldy. Kärhanalarda pagta süýümini gaýtadan
işlemek hem-de öndürmek işleri dowam etdirilýär.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
G.Müşşikow döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna
laýyklykda, durnukly ösüş depginini saklap galmak
maksady bilen, söwda toplumynyň maliýe-ykdysady
ýagdaýyny yzygiderli seljermek boýunça öňde durýan
wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ç.Gylyjow söwda toplumynda 2020-nji ýylda alnyp
barlan işleriň netijeleri, şu ýyl geçiriljek işleriň
meýilnamasy barada hasabat berdi.
Şeýle hem azyk bolçulygyny üpjün etmek, eksport
ugurly senagat hem-de gaýtadan işleýän önümçilikleri
döretmek boýunça çäreler görülýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow maslahaty jemlemek bilen, şu
ýyl toplumda bar bolan önümçilik kuwwatyny doly
peýdalanmak, ylmyň we tehnologiýalaryň iň soňky
gazananlary esasynda pudaga sanly ulgamlary
giňden ornaşdyrmak, söwda toplumynyň önümçilik
kärhanalarynda zähmeti guramagyň netijeli usullaryny
ulanmak, önümçilige daşary ýurt maýa goýumlaryny
has köp çekmek wajypdyr diýip nygtady.
Milli Liderimiz söwda we daşary ykdysady
aragatnaşyklar ministri O.Gurbannazarowa dünýä
ykdysadyýetindäki ýagdaýlara baglylykda içerki
bazaryň azyk we ilkinji nobatda zerur bolan beýleki
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harytlar bilen üpjünçiligini berk gözegçilikde saklamagy
tabşyrdy.
Alyjylar birleşmesine degişli önümçilik we hyzmat
ediş desgalaryny tapgyrlaýyn esasda bäsleşikli söwda
arkaly hususylaşdyrmak boýunça geçirilýän işleri
güýçlendirmek boýunça degişli tabşyryklar berildi.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
dokma senagaty ministri R.Rejebowa ýüzlenip,
ýubileý ýylynda öndürilýän önümleriň möçberlerini,
görnüşlerini artdyrmak we hilini has-da ýokarlandyrmak,
içerki we daşarky bazaryň isleglerini yzygiderli
öwrenip, kärhanalaryň önümçiligini müşderileriň
buýurmalary esasynda dolandyrmagy ýola goýmagy,
dokma senagaty kärhanalary tarapyndan öndürilip,
içerki bazardan artýan we eksport edilýän önümleriň,
harytlaryň erkin ýörgünli daşary ýurt pulunda satylýan
möçberlerini artdyrmak barada görkezmeleri berdi.
Hormatly Prezidentimiz Döwlet haryt-çig mal
biržasynyň başlygy B.Çaryýewe ýüzlenip, ýurdumyzda
eksport maksatly önümleriň bahalarynyň Döwlet
haryt-çig mal biržasynda bäsleşik esasynda ýokary
bolmagyny gazanmak, biržanyň işine sanly ulgamy
we tehnologiýalary ornaşdyrmak, hyzmatlary Internet
ulgamynyň üsti bilen amala aşyrmak, elektron täjirçilik
bazaryny döretmek boýunça çäreleri gyssagly geçirmek
barada görkezmeleri berdi.
Mundan başga-da, eksport we import şertnamalaryny
biržada bellige almagyň tertibini hem-de nyrh emele
getirmegiň usulyny kämilleşdirmek, nyrhlar babatda
biržanyň elektron maglumatlar binýadyny döretmek we
onuň elýeterli bolmagyny üpjün etmek boýunça zerur
işleri geçirmek barada tabşyryklar berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary Ç.Gylyjowa ýüzlenip, söwda toplumynyň
edara-kärhanalarynyň maliýe-ykdysady ýagdaýyny,
önümçilik we hojalyk işlerini yzygiderli seljerip,
hyzmatlar ulgamynyň hem-de önümçilikleriň doly
kuwwatynda, bökdençsiz işledilmegini üpjün etmegi
talap etdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow pes görkezijili işleýän dokma
kärhanalaryny dolandyrmakda täzeçe usullary ulanyp,
olary paýdarlar jemgyýetine öwürmek we hususy
maýadarlary çekmek boýunça zerur işleri geçirmek
wajypdyr diýip belledi.
Şeýle hem wise-premýere daşary söwdany
ösdürmek we ýurdumyzda öndürilýän önümleriň
eksport edilýän möçberini has-da artdyrmak maksady
bilen, önüm öndürijiniň, biržanyň, söwda-senagat
edarasynyň we beýleki döwlet gulluklarynyň özara
sazlaşykly işlemegini guramak, harytlaryň eksportyny
ýeňilleşdirmek we talap edilýän resminamalaryň
zerurlygyny gaýtadan seljermek tabşyryldy.
Döwlet Baştutanymyz hemişelik ulanylýan kömekçi
serişdeleri, ätiýaçlyk şaýlaryny, himiki serişdeleri,
reňkleri we sarp ediş serişdelerini ygtybarly satyn almak
boýunça öndürijiler we ygtyýarnama berijiler bilen
hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi nygtady.
Daşary ýurtlardan getirilýän çig malyň we dokma
esbaplarynyň ornuny tutýan önümleri öndürýän
önümçiligi ýurdumyzda ýola goýmak, Döwlet
haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen ýerlenýän
eksport harytlary üçin nyrhlaryň ýokary derejede
bäsleşige ukyply bolmagyny gazanmak, esasy
eksport önümlerini iň ýokary birža nyrhlary boýunça
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ýerlemegi üpjün etmek wajypdyr diýip, milli
Liderimiz belledi.
Şunuň bilen baglylykda, pudaklara walýuta
serişdeleriniň gelip gowuşmagyny her aýda seljermek
tabşyryldy.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda kiçi we
orta telekeçiligi goldamaga gönükdirilen çäreleriň
dowam etdirilmelidigine, milli ykdysadyýetiň hususy
pudagyny ösdürmäge, häzirki zaman telekeçilik
ulgamyny döretmäge ýardam berilmelidigine,
öndürilýän önümleriň eksport edilýän möçberini
artdyrmakda usulyýet kömeginiň edilmelidigine,
hususy taraplara harytlary ýerlemegiň täze bazarlaryny
we görnüşlerini gözlemekde goldaw berilmelidigine
ünsi çekdi.
2020-2021-nji ýyllar üçin çökgünlige garşy
maksatnama laýyklykda, eksportyň möçberini artdyrmak
we 2021-2025-nji ýyllarda import harytlarynyň
ornuny tutýan önümleriň ýurdumyzda öndürilýän
önümçiliklerini döretmek boýunça maksatnamanyň
taslamasyny taýýarlamagy çaltlandyrmak wajypdyr.
Soňra hormatly Prezidentimiz wise-premýer
G.Müşşikowa söwda toplumynyň maliýe-ykdysady
ýagdaýyny yzygiderli seljerip, pul üpjünçiligini
gowulandyrmak boýunça teklipleri taýýarlamagy,
pudagara algy-bergiler boýunça hasaplaşyklaryň
geçirilişini we karzlaryň gaýtarylyşyny gözegçilikde
saklamagy tabşyrdy.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, söwda toplumynyň
edara-kärhanalarynyň kuwwatynyň ulanylyşyny,
söwda dolanyşygynyň ýagdaýyny we ösüş depgininiň
peselmeginiň sebäplerini jikme-jik seljermek wajypdyr.

Türkmenistanyň Prezidenti ulag-aragatnaşyk
toplumyny ösdürmek boýunça iş
maslahatyny geçirdi

6-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly
ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek
boýunça iş maslahatyny geçirdi.
“Türkmendemirýollary” agentliginiň başlygy
A.Atamyradow geçen ýyl ýerine ýetirilen işleriň jemleri
hem-de şu ýyl üçin meýilnamalar hakynda hasabat
berdi.
Agentligiň girdeji böleginiň 118,5 göterim ýerine
ýetirilendigi barada habar berildi. Ýük dolanyşygy
boýunça meýilnama 120,5 göterim berjaý edildi.
Hasabat döwründe demir ýollaryň 245 kilometrinde
abatlaýyş işleri geçirildi, relsleriň 32,7 kilometri
çalşyldy, demir ýol geçirijileriniň 90-sy hem-de demir
ýol köprüleriniň 22-si abatlanyldy. Şonuň ýaly-da,
ýük we ýolagçy wagonlarynyň 930-dan gowragynda
abatlaýyş işleri geçirildi, teplowozlaryň 25-siniň dizel
bölegi we çekiji elektro hereketlendirijileri abatlanyldy.
“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň başlygy
H.Hudaýgulyýew geçen ýyl ýurdumyzda telefon
nokatlarynyň 192 müň 238-si gurnalyp, meýilnama
112 göterim ýerine ýetirildi. 685 kilometr aragatnaşyk
ulgamlary çekildi, 266 müň 160 müşderi internet
ulgamyna birikdirildi diýip, habar berdi.
Ýurdumyzda 510 web-saýt döredildi we bellige
alyndy. Aragatnaşyk hyzmatlarynyň ähli görnüşleri
sanly ulgam arkaly hödürlenilýär we e.gov.tm döwlet
hyzmatlar portalynda ýerleşdirildi. Şonuň ýaly-da,
ýurdumyzda ilkinji “tmchat” milli onlaýn hat-habar

alyş-çalyş ulgamy we “sanly.tm” milli elektron poçtasy
işe girizildi.
Telekommunikasiýa we informatika institutynyň
binýadynda “Sanly çözgüt-IT meýdança” hojalyk
jemgyýeti döredilip, jemgyýetiň hünärmenleri
tarapyndan ýurdumyzda sanly ulgamy ornaşdyrmak
boýunça sargytlar kabul edilip, olar önümçilige
ornaşdyrylýar.
“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň başlygy
G.Akmämmedow geçen ýylyň dowamynda ýerine
ýetirilen işleriň netijeleri we şu ýylyň iş meýilnamasy
babatda hasabat berdi.
Hasabat döwründe agentlik boýunça ýük daşamagyň
meýilnamasy 104,5 göterim, ýük dolanyşygynyň
meýilnamasy bolsa 103,1 göterim berjaý edildi.
Ýolagçy gatnatmagyň meýilnamasy 100,1 göterim,
ýolagçy dolanyşygy boýunça meýilnama 101 göterim
amal edildi.
“Aşgabat-Daşoguz” awtomobil ýolunyň ugrunda
awtoulag kärhanalar toplumy we Awtomobil
mekdepleriniň birleşiginiň okuw-türgenleşik merkezi
ulanmaga berildi.
“Türkmenhowaýollary” agentliginiň başlygy
D.Saburow ýolbaşçylyk edýän pudagynda alnyp
barylýan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
Hasabat döwründe ýük daşamagyň meýilnamasy
106,1 göterim berjaý edildi. 2020-nji ýylyň 1-nji
sentýabryndan başlap, Türkmenbaşy we Türkmenabat
Halkara howa menzillerine daşary ýurt howa gämileriniň
tehniki uçuş-gonuş işleri amala aşyrylyp başlandy.
Şu ýylyň ýanwar aýyndan başlap, IL-76 kysymly ýük
howa gämisinde hepdede bir gezek Aşgabat-StambulAşgabat we Aşgabat-Abu-Dabi-Aşgabat ugurlary
boýunça yzygiderli ýük gatnawlary ýola goýuldy.
Häzir Aziýadan Ýewropa hem-de Ýewropadan Aziýa
sebitine Boeing-200LR kysymly howa gämisiniň bagaž
böleginde ýükleri daşamak boýunça degişli işler alnyp
barylýar.
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň başlygy
A.Haýytmyradow deňiz we derýa ulaglarynyň işini
ösdürmek, bu ugurda hödürlenýän hyzmatlaryň
gerimini giňeltmek we pudagy sanlylaşdyrmak boýunça
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.
Hasabat döwründe ýük daşamagyň we ýolagçy
gatnatmagyň meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişi,
Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň
kuwwatlyklaryny netijeli peýdalanmak barada hem
hasabat berildi.
Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary
institutynyň rektory A.Aşyrow, Telekommunikasiýalar
we informatika institutynyň rektory N.Kulyýew geçen
ýylda ýerine ýetirilýän işleriň netijeleri barada hasabat
berdiler.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
B.Öwezow ulag-aragatnaşyk toplumynyň düzümlerinde
2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we şu
ýyl üçin bellenen meýilnamalar barada hasabat berdi.
Şu döwürde toplumyň önümçilik meýilnamasy 123
göterim berjaý edildi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
G.Müşşikow ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumynyň
düzümleriniň maliýe-ykdysady ýagdaýy we pudagara
gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek boýunça amala alyrylýan
giň möçberli çäreler barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz maslahaty jemlemek
bilen, ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk toplumynyň
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işini netijeli ýola goýmak üçin ýygnananlaryň
ählisiniň zerur çäreleri görmelidigini aýtdy. Toplumyň
edara-kärhanalarynyň önümçilik görkezijilerini
ýokarlandyrmak, girdejilerini artdyrmak üçin zerur
tagallalaryň edilmelidigini ýatlatdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow “Türkmendemirýollary” agentliginiň
başlygy A.Atamyradowa ýüzlenip, ,ýurdumyzyň ulagüstaşyr mümkinçiliklerini ösdürmek maksady bilen,
gurlan döwrebap demir ýol üpjünçilik ulgamynyň
mümkinçiliklerinden doly peýdalanmaly, demir
ýollar boýunça ýük daşalmagyny mundan beýläk-de
artdyrmaly diýip, nygtady.
Maglumat tehnologiýalarynyň bütindünýä ösüşinden
yza galmazlyk üçin, aragatnaşyk hyzmatlarynyň hilini
we geçirijilik ukybyny has-da ýokarlandyrmaly. Pudaga
döwrebap tilsimatlary giňden ornaşdyrmaly. Halkara
tejribesinden ugur alyp, ilata edilýän hyzmatlaryň
görnüşlerini artdyrmaly. Internet hyzmatlarynyň
halk köpçüligi üçin elýeterli bolmagyny gazanmaly
diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň başlygy
H.Hudaýgulyýewe degişli tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz aragatnaşyk pudagynyň ýokary
taýýarlykly hünärmenler bilen üpjünçiligini
gowulandyrmagy, “Türkmen Älem 520” milli
emeli aragatnaşyk hemrasynyň transponderlerini
we mümkinçiliklerini doly ulanmagy, bu ugurda
mahabatlandyrma hem-de marketing işlerini
güýçlendirmegi tabşyrdy.
“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň başlygy
G.Akmämmedowa ýolagçylary gatnatmak
boýunça hyzmatlaryň möçberini artdyrmak, hilini
ýokarlandyrmak maksady bilen, orta görnüşli we
kiçi awtobuslary satyn almak boýunça işleri dowam
etdirmek, Agentligiň kärhanalarynyň awtobuslarynda,
ýeňil taksi we ýük awtoulaglarynda nagt däl elektron
töleg we JIPES/Glonass ulgamlaryny, Internet arkaly
hyzmatlary we ýol petekleriniň satylmagyny giňden
ornaşdyrmak tabşyryldy.
Awtomobil ulaglary arkaly daşalýan ýükleriň
möçberini has-da artdyryp, ýurdumyzdan geçýän üstaşyr
geçelgeleri ösdürmekde halkara hyzmatdaşlygyny
dowam etmegi belläp, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow bu babatda birnäçe
tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz “Türkmenhowaýollary”
agentliginiň başlygy D.Saburowa ýüzlenip, howa
gämilerinde düýpli abatlaýyş-bejeriş işlerini we
tehniki hyzmatlary öz wagtynda geçirmegi; Uçuşlaryň
ygtybarly we howpsuz bolmagyny üpjün etmek üçin
zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.
Agentligiň howa menzillerinde döwrebap ulagüstaşyr geçelgeleriniň döretmek boýunça zerur çäreleri
görüp, howa menzilleriniň has netijeli ulanylmagyny
üpjün etmeli.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow “Türkmendeňizderýaýollary”
agentliginiň başlygy A.Haýytmyradowa ýüzlenip,
Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunda gämigurluşyk
işlerini tapgyrlaýyn ýola goýmagy tabşyrdy.
Şeýle hem “Deňiz söwda floty” paýdarlar
jemgyýetiniň kuwwatyny doly derejede ulanmaly.
Flotuň gämilerinde daşalýan ýükleriň möçberlerini
has-da artdyrmaly diýip, döwlet Baştutanymyz belledi
we agentligiň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi.

Ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylaryna
talyplaryň, mugallymlaryň we ylmy işgärleriň
halkara derejesinde geçirilýän bäsleşiklere we
sergilere işjeň gatnaşmagyny üpjün etmek, daşary
ýurtlaryň abraýly ýokary okuw mekdepleri, ylmy
merkezleri we IT kompaniýalary bilen ylym-bilim
babatda hyzmatdaşlygy netijeli ýola goýmak, halkara
derejesindäki ýokary okuw mekdepleriniň hataryna
goşulmak işini tapgyrlaýyn dowam etmek tabşyryldy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
B.Öwezowa Merkezi Aziýanyň we Ýewropanyň
amatly çatrygynda ýerleşýän döwletimiziň ulag
diplomatiýasyny amala aşyrmak boýunça işleri mundan
beýläk-de dowam etdirmek tabşyryldy.
Hormatly Prezidentimiz 2019–2025-nji ýyllarda
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda
göz öňünde tutulan wezipelere laýyklykda
ykdysadyýetimiziň pudaklarynda sanly ulgamlary
giňden ornaşdyrmak arkaly ýokary tehnologiýaly we
bäsleşige ukyply ykdysadyýeti ösdürmek boýunça işleri
çaltlandyrmagy tabşyrdy.
Ulag we aragatnaşyk toplumynyň edarakärhanalarynyň maliýe-ykdysady ýagdaýlaryny,
önümçilik we hojalyk işlerini yzygiderli seljerip,
önümçilikleriň doly kuwwatynda, bökdençsiz
işledilmegini üpjün etmek boýunça hem tabşyryklar
berildi.
Milli Liderimiz ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk
toplumynyň ähli düzümleriniň maddy-enjamlaýyn
binýadyny yzygiderli berkitmegiň we bu ugurda alnyp
barylýan işleri kämilleşdirmegiň wajypdygyna ünsi
çekdi.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
taryhyň ähli asyrlarynyň dowamynda Türkmenistanyň
Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolandygyny we häzirki
döwürde bu ugruň döwrebap derejede dikeldilýändigini
belläp, ulag-aragatnaşyk toplumynyň bu ugry
ösdürmekde aýratyn möhüm orun eýeleýändigini aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet
ulgamyny we köpçülikleýin habar beriş
serişdelerini kämilleşdirmek boýunça
iş maslahatyny geçirdi
7-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow käbir hökümet agzalarynyň,
medeniýet ulgamynyň we köpçülikleýin habar
beriş serişdeleriniň, pudaklaýyn düzümleriniň
ýolbaşçylarynyň, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň
rektorlarynyň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş
maslahatyny geçirdi.
Onda medeniýet ulgamynda we köpçülikleýin habar
beriş seridelerini ösdürmek boýunça ýerine ýetirilen
işleriň netijelerine garaldy we olary ösdürmegiň
geljekki wezipeleri kesgitlendi.
Häzirki döwürde bu ulgamvň isiniň nähili edip
talabalaýyk guramaly, asyrlarboýy sünnälenip, biziň
günlerimize ýetirilen medeni mirasymvzy, aýdym-saz
sungatymyzy, däp-dessurlarymyzy asyl nusgasynda
geljek nesillerimize nädip ýetirmeli diýip, milli Liderimiz
belledi hem-de şu gün maslahatda şu we beýleku
möhüm meseleleriň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny
aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz maslahatyň gün tertibine
geçip, medeniýet ministri A.Şamyradowa söz berdi.
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Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky edaralarda
2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri
baradaky hasabatda bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn
binýadyny pugtalandyrmak, sanlylaşdyrmak, döredijilik
işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak, baý
many-mazmunly we ýokary çeperçilikli döwrebap
eserleri döretmek boýunça toplumlaýyn işleriň alnyp
barylýandygy habar berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen kabul edilen
“Türkmenistanda medeniýet ulgamyny ösdürmegiň
2020-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna”
laýyklykda, teatrlaryň, kinokonsert merkezleriniň,
kitaphanalaryň, muzeýleriň, çagalar sungat we
çeperçilik mekdepleriniň, Medeniýet öýleriniň, taryhymedeni döwlet goraghanalarynyň işini kämilleşdirmek
boýunça zerur çäreler görülýär.
Geçen ýylyň dowamynda onlaýn-tertibinde sungat
ussatlarynyň, şekillendiriş hem-de amaly-haşam
sungatynyň eserleriniň, muzeý gymmatlyklarynyň,
fotosuratlaryň sergileri guraldy we döredijilik duşuşyklary,
festiwallar, bäsleşikler hem-de maslahatlar geçirildi.
Hasabat döwründe umumadamzat ähmiýetli milli
gymmatlyklarymyzyň birnäçesini ÝUNESKO-nyň
“Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli
nusgalarynyň sanawyna” girizmäge hödürlemek
boýunça degişli resminamalary we wideorolikleri
taýýarlamak işleri ýerine ýetirildi.
Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa
baradaky döwlet komitetiniň başlygy A.Aşyrowa söz
berildi. Ol komitetiň düzümlerinde 2020-nji ýylda
ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we onuň geljekki
meýilnamalary barada hasabat berdi. Döwrüň talabyna
laýyklykda, öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek
boýunça işleriň dowam edýändigi nygtaldy. Hasabat
döwründe milli tele we radioýaýlymlarda ýurdumyzda
bolup geçýän wakalar öz wagtynda beýan edildi. Dürli
konsertler, telefilmler, “tegelek stoluň” başyndaky
söhbetli gepleşikler, syýasy geňeşmeler we şekilli
görnüşler ýaýlyma berildi. Şeýle hem onlaýn tertibinde
halkara derejesinde gepleşikler geçirildi.
Döwlet Baştutanymyzyň halkara hyzmatdaşlygyny
işjeňleşdirmek boýunça beren tabşyryklaryny ýerine
ýetirmek maksady bilen degişli işler alnyp barylýar.
Döwlet komitetiniň başlygy milli Liderimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowa şeýle hem
“Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany” şygary astynda geçýän ýylda Watanymyzyň
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna giňden
taýýarlyk işlerine başlanandygyny habar berdi.
Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygy
A.Hudaýberdiýew 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen
işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
Hasabat döwründe önüm öndürmek we hyzmatlary
etmek boýunça meýilnama 108,9 göterim ýerine
ýetirildi. Geçen ýylyň dowamynda kitap önümleriniň
367 görnüşi çykaryldy. Şolaryň 156-sy okuw
kitaplarydyr. “Galkynyş” kitap merkezi ýurdumyzyň
kitaphanalaryna 31 görnüşli kitaplar paýlanyldy.
Hormatly Prezidentimiziň sanly ulgama geçmek,
onuň mümkinçiliklerinden has giň peýdalanmak barada
beren tabşyryklaryna laýyklykda, Türkmen döwlet
neşirýat gullugynyň metbugat.gov.tm internet saýty
ulanylmaga berildi. Onuň degişli bölümlerinde häzirki
wagtda gazetleriň 25-siniň hem-de žurnallaryň 7-siniň
elektron görnüşleri ýerleşdirilýär.

2020-nji ýylda “Türkmen metbugat” internet
gazeti hem-de onuň mobil goşundysy döredildi. Onda
ýurdumyzda neşir edilýän gazetleriň 19-synyň we
žurnallaryň 7-siniň elektron görnüşleri ýerleşdirildi.
Metbugat öýüniň poligrafiýa önümçiliginde sanly
tehnologiýalaryň esasynda çykarylýan önümleriniň
ýokary hilli bolmagyny hem-de işleriň bellenilen
möhletinde ýerine ýetirilmegini üpjün edýän häzirki
zaman programmalary ornaşdyryldy.
Soňra Döwlet habarlar agentliginiň-TDH- başlygy
B.Amansaryýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň içeri we daşary syýasatyny
giňden wagyz etmek boýunça toplumlaýyn işleriň
alnyp barylýandygy barada hasabat berdi. Her gün
ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy, ykdysady we
medeni durmuşyndaky esasy wakalary şöhlelendirip,
syn hem-de seljerme makalalary taýýarlanyp,
Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini
hem-de elektron neşirlerini habarlar bilen üpjün edýär.
Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň
«Türkmenistan: Şu gün” hem-de “Türkmenistan:
Altyn asyr” saýtlarynda halkara internet auditoriýasy
üçin türkmen, iňlis we rus dillerinde habarlar,
wideogörnüşleri hem-de fotoreportažlar ýerleşdirilýär.
Agentligiň şu ýyldaky esasy wezipeleriniň biri
Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk
baýramy bilen baglanyşykly möhüm wakalary
işjeň beýan etmekden ybaratdyr. Häzirki zaman
tehnologiýalarynyň giňden ulanylmagy ählumumy
internet ulgamynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň
dürli ulgamlarda hem-de pudaklarda gazanan
üstünlikleri, şonuň ýaly-da, iri senagat, ulag, durmuş we
ynsanperwer taslamalaryň durmuşa geçirilişi baradaky
täzelikleri dessin, onlaýn görnüşinde ýaýratmaga
mümkinçilik berýär.
Halkara we milli habarlar agentlikleri, iri neşirler,
daşary ýurtlaryň döredijilik hem-de jemgyýetçilik
guramalary bilen habarlary alyşmakdaky hyzmatdaşlygy
ösdürmek Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň
işiniň wajyp bölegidir.
Milli Liderimiziň tabşyryklaryna laýyklykda,
Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň işini
sanlylaşdyrmak boýunça yzygiderli çäreler geçirilýär.
Soňra Türkmen döwlet medeniýet institutynyň
rektory A.Aýdogdyýew, Türkmenistanyň Döwlet
çeperçilik akademiýasynyň rektory A.Nuwwaýew
we M.Kulyýewa adyndaky Türkmen milli
konserwatoriýasynyň rektory R.Amangeldiýew ýokary
okuw mekdeplerinde ýokary derejeli hünärmenleri
taýýarlamak we sungaty giňden wagyz etmek ugrunda
alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M.Mämmedowa gözegçilik edýän düzümlerinde geçen
ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, medeniýet
ulgamynyň edaralarynyň we köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek
boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat
berdi.
Milli medeniýetimizi, sungatymyzy hem-de
edebiýatymyzy ösdürmek, maddy we ruhy medeni
mirasymyzy geljek nesillere ýetirmek üçin aýawly
saklamak, döredijilik adamlarynyň netijeli işi,
sungatyň dürli görnüşlerine degişli ýokary çeperçilikli
täze eserleri döretmek üçin ähli zerur şertler üpjün
edilýär.
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Medeniýet ulgamynyň maddy-enjamlaýyn
binýady yzygiderli berkidilýär. Sanly ulgamyň
mümkinçilikleri giňden peýdalanylýar. Halkara
hyzmatdaşlygy ösdürilýär we milli baýramlar, şanly
seneler mynasybetli guralýan çäreler ýokary derejede
geçirilýär.
Hasabat döwründe milli žurnalistikanyň işini
kämilleşdirmek, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň
işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak, ýaýlyma
berilýän tele we radiogepleşikleriň, makalalaryň
hilini gowulandyrmak, gazetleriň we žurnallaryň
redaksiýalaryny düzümleýin döwrebaplaşdyrmak
hem-de elektron görnüşe geçirmek boýunça zerur
çäreler amala aşyryldy. Milli kino sungatynyň hilini
ýokarlandyrmak, döwrebap kinolaryň önümçiligini
artdyrmak boýunça işler dowam edýär.
Şu günler medeniýet ulgamynyň işgärleri degişli
ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary we
häkimlikler bilen bilelikde Garaşsyzlygymyzyň şanly
30 ýyllyk baýramynyň ýokary guramaçylyk derejesini
üpjün etmäge taýýarlyk işlerini alyp barýarlar. Şeýle
hem iri dabaralary guramak boýunça dünýäniň oňyn
tejribesi öwrenilýär.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
G.Müşşikow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowa medeniýet ulgamyna degişli
düzümleriň maliýe-ykdysady ýagdaýy we bu ugurda
döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň
ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.
Milli Liderimiz iş maslahatyny jemläp, garaşsyzlyk
ýyllary içinde ýurdumyzda medeniýet ulgamyny
ösdürmek boýunça ägirt uly işleriň ýerine ýetirilendigini
belledi. Şeýle-de bolsa, işleri kämilleşdirmek üçin
köp çäreleriň geçirilmelidigini we önjeýli zähmet
çekilmelidigini belledi.
Ulgamyň bar bolan mümkinçiliklerini doly
güýjünde peýdalanmak zerurdyr. Hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ylmyň
we tehnologiýanyň iň soňky gazananlaryna esaslanyp,
sanly ulgamy işjeň ornaşdyrmak boýunça görkezme
berdi. Zähmeti guramagyň netijeli usullaryny seçip
alyp, olar ulgamyň düzümlerinde we edaralarynda işjeň
ulanylmalydyr. Şunda döwlet Baştutanymyz daşary ýurt
maýa goýumlaryny çekmäge üns berilmelidigini belläp,
bu babatda maslahata gatnaşyjylara anyk tabşyryklary
berdi.
Taryhy we medeni ýadygärlikleri rejelemek,
dikeltmek, gorap saklamak babatda alnyp barylýan işler
has-da netijeli ýola goýulmalydyr.
Döwlet Baştutanymyz kitaphana işini ösdürmek
meselesine degip geçmek bilen, elektron kitaphana
ulgamynyň maglumat binýadynyň we kitaplarynyň
sanynyň yzygiderli artdyrylmagy boýunça işleri geçirip,
sanly kitaphana hyzmatlarynyň geriminiň giňelmegine
gönükdirilen işleri dowam etmegi tabşyrdy.
Şeýle hem milli Liderimiz Medeniýet ministrligine
Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa
baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde halk köpçüligi
üçin gyzykly, özüne çekiji, milli äheňli, ýokary hilli
döwrebap kinolary taýýarlamak we olary tomaşaçylar
köpçüligine ýetirmek boýunça zerur işleri geçirmegi
tabşyrdy.
Türkmen halkynyň maddy däl medeni mirasynyň
gymmatlyklaryny halkara derejesinde giňden ýaýmak
ugrundaky işleri dowam etmeli diýip, hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi

we Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we
medeniýet meseleleri boýunça ÝUNESKO ýaly abraýly
guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça
ministre anyk görkezmeleri berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow tele we radioýaýlymlarda türkmen
diliniň edebi kadalarynyň we sözleýiş medeniýetiniň
berk berjaý edilişine gözegçiligi güýçlendirmegi,
şeýle hem ýaýlyma berilýän gepleşiklere gözegçilik
edýän redaktorlaryň jogapkärçiligini ýokarlandyrmagy
tabşyrdy.
Milli Liderimiz Döwlet komitetiniň maddyenjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagy
barada aýdyp, onuň tapgyrlaýyn esasda hojalyk
hasaplaşygyna geçmegi üçin zerur çäreleri görmegi
tabşyrdy.
Medeniýet ulgamynyň ýokary okuw mekdepleriniň
ýolbaşçylaryna medeniýet we köpçülikleýin habar
beriş serişdeleri üçin ýörite ugurlar boýunça ýokary
hünärli işgärleri taýýarlamak, okatmagyň häzirki zaman
usullaryny ornaşdyrmak arkaly ýaşlara berilýän bilimiň
hilini we derejesini dünýä standartlaryna laýyklykda
ýokarlandyrmak tabşyryldy.
Milli Liderimiz ýaşlaryň tebigy zehinini we sungata
höwesini ösdürmek, aýdym-saz sungatymyzy, gadymy
medeni mirasymyzy düýpli öwrenmek maksady bilen,
mekdepden daşary çeperçilik, sungat we sazçylyk
ugurly tölegli okuwlaryň we hyzmatlaryň gerimini
giňeltmek boýunça tabşyryklary berdi.
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy
mynasybetli guraljak döwlet çärelerine hem-de şu
ýylyň 22-27-nji iýuly aralygynda Lebap welaýatynda
geçiriljek Medeniýet hepdeligine häzirden göwnejaý
taýýarlyk görmek zerurdyr.
Ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuşykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda
medeniýet ulgamy boýunça “Türkmenistan–
parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda
göz öňünde tutulan çäreler boýunça ýerine ýetirilýän
işler berk gözegçilikde saklanylmalydyr. .
Halkara medeni gatnaşyklary ösdürip, ýurtlaryň
arasynda özara Medeniýet günlerini we berkarar
döwletimiziň parahatçylyk dörediji syýasatyny amala
aşyrmaga ýardam berýän beýleki çäreleri geçirmek däbini
dowam etmeli diýip, hormatly Prezidentimz belledi.
Şeýle hem wise-premýer G.Müşşikowa medeniýet
ulgamynyň edara-kärhanalarynyň maliýe-ykdysady
ýagdaýyny yzygiderli seljerip, pul üpjünçiligini
gowulandyrmak boýunça seljermeleri geçirmek, olaryň
algy-bergilerini, çykdajylarynyň düzümini jikme-jik
öwrenmek, bu edaralara Döwlet býujetinden berlen
maliýe serişdeleriniň öz wagtynda özleşdirilişine
we göz öňünde tutulan maksatlara görä ulanylyşyna
gözegçilik etmek tabşyryldy.
PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY

Türkmenistanyň Prezidenti Kararlara gol çekip,
Energetika ministrliginiň, Gurluşyk we binagärlik
ministrliginiň merkezi edaralarynyň gurluşlaryny, şeýle
hem “Türkmenhimiýa” döwlet konserni hakyndaky
Düzgünnamany we onuň merkezi edarasynyň gurluşyny
tassyklady.

“Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary
hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 7-nji
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maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti
Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda,
Türkmenistanda ýerleşýän geografik obýektiň
çäklerinde aýratyn häsiýetleri şol obýekt üçin mahsus
bolan tebigy we (ýa-da) etnografik şertleri bilen
kesgitlenilýän harydy haýyşnamaçynyň öndürýändigini
tassyklaýan resminamany bermäge ygtyýarly döwlet
edaralarynyň sanawy tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Türkmenistanda gurulýan
we durky täzelenýän möhüm hem-de aýratyn möhüm
binalaryň we desgalaryň taslamalarynyň bahalaryny
kesgitlemek üçin pudagara toparyň düzümi tassyklanyldy.
HALKARA HYZMATDAŞLYGY

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen
wideoduşuşyklar

			 ***
Sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly
Türkmenistanyň we Oman Soltanlygynyň
daşary işler ministrlikleriniň arasynda ministrler
derejesinde geňeşmeler geçirildi. Duşuşyga Oman
Soltanlygynyň Daşary işler ministri Saýýid Badr bin
Hamad bin Hamud Al-Busaidi gatnaşdy.
Gepleşikleriň barşynda syýasy-diplomatik, söwdaykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky
ikitaraplaýyn gatnaşyklara degişli meseleleriň giň
toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Iki ýurduň
arasyndaky gatnaşyklaryň ilerledilmeginde ýokary
derejedäki özara hereketleriň ähmiýeti bellenildi.
Ministrler daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky
hyzmatdaşlygyň netijeliligini belläp, sebit we halkara
düzümleriniň çäklerindäki gatnaşyklaryň hem-de
hyzmatdaşlygyň möhümdigini nygtadylar.
Ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlyga aýratyn üns
berildi. Diplomatlar ýurtlaryň ikisiniň hem özboluşly
geografiki ýerleşişiniň bardygyny we DemirgazykGünorta hem-de Gündogar-Günbatar ugurlary boýunça
halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň döredilmeginiň
möhüm çatrygy bolup durýandyklaryny belläp geçdiler.
Bu ugurda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň başyny başlan ÖzbegistanTürkmenistan-Eýran-Oman halkara ulag-üstaşyr
geçelgesini döretmek hakynda Ylalaşyk hyzmatdaşlygyň
görnetin mysallarynyň biri bolup durýar.
Diplomatlar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň hukuk
binýadynyň ösdürilmeginiň zerurlygyny nygtadylar.
Resminamalaryň taslamalarynyň häzirki ýagdaýyna
seredilip geçildi.
Duşuşygyň barşynda iki ýurduň Ykdysady
hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara
toparynyň döredilmegine gyzyklanma bildirýändigi
aýdyldy, çünki ol söwda gatnaşyklarynyň, şol
sanda nebitgaz, himiýa, dokma senagaty, oba
hojalygy we beýleki ugurlardaky hyzmatdaşlygyň
işjeňleşdirilmegine oňyn itergi berer.
Taraplar bilim we medeniýet, saglygy goraýyş
ugurlary boýunça gatnaşyklary ösdürmegiň
derwaýyslygyny nygtadylar.
			***
Medeniýet ministrliginde onlaýn görnüşde
UNESKO-nyň Klaster edarasynyň (Tähran)
wekilleri bilen iş duşuşygy geçirildi.

Gün tertibine UNESKO-nyň adamzadyň maddy
däl medeni mirasynyň sanawyna hödürlemek
üçin bilelikdäki teklipleri taýýarlamak bilen bagly
meseleler girizildi. Hususan-da, gözbaşyny asyrlaryň
jümmüşinden alyp gaýdýan türkmeniň “Keşdeçilik
sungaty” atly köp görnüşli hödürnamany taýýarlamak
barada meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Duşuşyga gatnaşyjylar pikir alyşmalaryň dowamynda
türkmen halkynyň gadymdan gelýän medeni
gymmatlyklaryny, şol sanda keşdeçilik sungatyny
aýawly saklamakde UNESKO-nyň çäklerinde hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp
barýan köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk syýasatynyň
aýratyn ähmiýetini bellediler.
Keşdeçilik sungaty milli medeni mirasyň
aýrylmaz bölegi bolup, türkmen halkynyň däpleriniň
özboluşlylygyny şöhlelendirýär. Bu sungatyň dünýä
üçin ähmiýetiniň ykrar edilmegi ony aýawly saklamaga
ýardam edip, halklaryň medeni gatnaşyklaryny has-da
berkider.
			***
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde
Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de onuň
ýurdumyzda we sebitde işleýän agentlikleriniň
ýolbaşçylary we wekilleri bilen duşuşyk geçirildi.
Duşuşyga ganaşyjylaryň käbiri wideoaragatnaşyk
hyzmatyndan peýdalandylar.
Hususan-da, maslahata BMG-niň agentlikleriniň,
şol sanda BMG-niň Hemişelik utgaşdyryjysynyň,
Ösüş maksatnamasynyň edaralarynyň, ÝUNISEF-iň,
BSGG-niň, BMG-niň Adam hukuklary boýunça ýokary
komissarynyň müdirliginiň (AHÝKM), BMG-niň
ilat gaznasynyň (ÝNFPA), BMG-niň Bosgunlaryň işi
boýunça Ýokary komissarynyň müdirliginiň (BÝKM),
BMG-niň neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça
müdirliginiň (NJM), BMG-niň azyk we oba hojalyk
guramasynyň (FAO), Aziýa we Ýuwaş okean sebiti
üçin ykdysady we durmuş komissiýasynyň (ESKATO),
Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň (MHG),
Zähmeti guramagyň halkara guramasynyň (ZGHG) we
beýlekileriň 30-a golaýy gatnaşdylar.
Şeýle hem duşuşyga Birleşen Milletler Guramasynyň
Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça
sebit merkeziniň wekilleri gatnaşdylar.
Maslahatyň barşynda şu ýyl üçin bellenilen
meýilnamalary hem-de taslamalary netijeli durmuşa
geçirmegiň meseleleri boýunça giňişleýin pikir alşyldy.
Şunuň bilen baglylykda, geçen ýylyň dekabrynda
Türkmenistanyň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk
boýunça gol çekilen ylalaşyklaryň ähmiýeti bellenildi.
Olar resminamalaryň 44-sini özünde jemleýär.
Türkmenistan bilen BMG-niň hyzmatdaşlygynyň esasy
ugurlarynyň hatarynda bilim, saglygy goraýyş we
durmuş hyzmatlary, azyk howpsuzlygy we ekologiýa
bar.
Şonuň ýaly-da, Türkmenistanyň hökümetiniň
we Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda 20212025-nji ýyllar üçin durnukly ösüş ulgamynda
hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasyny durmuşa
geçirmegiň meselelerine garaldy. Bilelikdäki işleriň
netijelerine baha berildi. Halkara düzümleriniň
wekilleri Türkmenistanyň bilelikdäki ylalaşyklary
durmuşa geçirmek boýunça işine ýokary baha berdiler.
Duşuşyga gatnaşyjylar golaýda Aşgabatda başlanan
Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň
ähmiýetini bellediler. Şunuň bilen baglylykda, bu ýyly
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geçirmegiň “Ýol kartasynda” bellenilen çäreler ara
alnyp maslahatlaşyldy. Olar 2030-njy ýyla çenli Gün
tertibiniň çäklerinde Durnukly ösüşiň maksatlaryna
ýetmäge mynasyp goşant goşar.
			***
Daşary işler ministrliginde Awtomobil
ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) Baş
sekretary Umberto de Pretto bilen wideomaslahat
geçirildi.
D u şu şy g y ň d o w a m y n d a l o g i s t i k a n y ň we
sanlylaşdyrmagyň kämilleşdirilmegi arkaly ulag-üstaşyr
geçelgeleriniň has-da ösdürilmegine gönükdirilen
hyzmatdaşlygyň giň gerimli meseleleri ara alnyp
maslahatlaşyldy.
Dünýäde emele gelen pandemiýa ýagdaýlary
bilen baglylykda, Türkmenistanyň adatdan daşary
ýagdaýlaryň dowam edýän döwründe durnukly
halkara gatnawlaryny üpjün etmek boýunça hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
başlangyjyny durmuşa geçirmek babatda bilelikdäki
işleriň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
IRU-nyň Baş sekretary Lazurit (Lapis Lazuli)
geçelgesiniň, şeýle hem Demirgazyk-Günorta we
Gündogar-Günbatar ugurlary boýunça beýleki ulagüstaşyr geçelgeleriniň iş ýüzünde peýdalanmagynda
Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny
belledi.
Şeýle hem taraplar 2021-nji ýylda Türkmenistanda
geçirilmegi meýilleşdirilýän Deňze çykalgasy
bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň Halkara
maslahatyna taýýarlyk görlüşi baradaky meseleleri ara
alyp maslahatlaşdylar.
			***
Türkmenistanyň hem-de Täjigistan
Respublikasynyň wekilleriniň arasynda
wideogörnüşde geçirilen iş maslahatynyň gün
tertibine sebitde suwdan netijeli peýdalanmak
baradaky meseleler girizildi.
Onlaýn duşuşyga Türkmenistanyň Suw hojalygy
baradaky döwlet komitetiniň, Täjigistanyň Energetika
we suw serişdeleri ministrliginiň hem-de Araly halas
etmegiň Halkara gaznasynyň ýerine ýetiriji komitetiniň
ýolbaşçylary we hünärmenleri, şeýle hem iki ýurduň
ilçihanalarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Iş maslahatyna gatnaşyjylar Aral gurşawynyň
ekologiýa ýagdaýynyň gowulandyrylmagyna, bu
sebitde suw hojalygynyň, ykdysadyýetiň we durmuş
ulgamynyň ösdürilmegine gönükdirilip, öňe sürlen
teklipleriň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi boýunça
pikir alyşdylar.
			***
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministriniň
BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti
boýunça Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça
komissiýasynyň (ESKATO) ýerine ýetiriji sekretary,
BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary Armida
Salsiýa Alişahbana bilen sanly wideoaragatnaşyk
ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi.
Taraplar Türkmenistanyň ESKATO bilen
hyzmatdaşlygynyň häzirki derejesine ýokary baha
berdiler, hususan-da onuň energetika, statistika,
söwda we ulag, migrasiýanyň dolandyrylmagy,
tebigy heläkçilikleriň peseldilmegi hem-de beýleki
ileri tutulýan ugurlar bilen täze mazmuna eýe
bolýandygyny bellediler. BMG-niň Aziýa we Ýuwaş

ummany sebiti boýunça Ykdysady we durmuş
meseleleri boýunça komissiýasy geçen ýylyň mart
aýynda gol çekilen «Türkmenistanyň Hökümeti
bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda
durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin
hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasynyň»
ýerine ýetirilmegi boýunça hem hyzmatdaşlaryň biri
bolup durýandyr.
Merkezi Aziýa we ýanaşyk sebitleriň ýurtlarynda
durmuş-ykdysady we ekologiki ugurly meseleleriň
ç ö z g ü d i n d e t ü r k m e n t a r a p y n y ň E S K AT O
bilen hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegi boýunça
başlangyçlarynyň toplumy beýan edildi.
Pandemiýa bilen baglylykda dünýä ýüzünde emele
gelen ýagdaýlar ara alyp maslahatlaşmalaryň aýratyn
mowzugyna öwrüldi.
Duşuşygyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
ykdysadyýetleri üçin BMG-niň Ýörite maksatnamasynyň
(SPEKA) çäklerindäki özara hereketleriň ileri tutulýan
ugurlaryna, hususan-da, ESKATO platformasynda
serhetüsti kagyzsyz söwda ulgamyndaky tejribeleriň
ornaşdyrylmagy arkaly statistika we söwda ugurlarynda
hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerine
seredildi.
			***
Paýtagtymyzda Migrasiýa boýunça Halkara
guramasynyň ýurdumyzdaky bilermenleri bilen
wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.
Oňa türkmen tarapyndan Daşary işler, Maliýe
we ykdysadyýet, Zähmet we ilaty durmuş taýdan
goramak ministrlikleriniň, Döwlet migrasiýa
gullugynyň, Statistika baradaky döwlet komitetiniň,
Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň wekilleri
gatnaşdylar.
Onda şu ýyl üçin bellenilen bilelikdäki
maksatnamalary durmuşa geçirmegiň barşy jikme-jik
ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahatyň dowamynda
migrasiýa boýunça milli strategiýanyň taslamasyny
taýýarlamagyň, bu ugurda görkezijileri ýygnamagyň
we olary seljermegiň meseleleri boýunça netijeli pikir
alyşmalar boldy.
Şunuň bilen baglylykda, bilermenler bilelikdäki
işleriň netijelerini, şeýle hem häzirki we geljekki
meýilnamalary hem-de taslamalary aýan etdiler we
Türkmenistanyň bilelikdäki ylalaşyklary amala aşyrmak
boýunça alyp barýan işlerine ýokary baha berdiler.

Türkmenistan – BAE: dostluk, doganlyk
we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň
ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Birleşen Arap
Emirliklerinde iş saparynda boldy.
Saparyň çäklerinde türkmen wekiliýeti BAE-niň
Hökümet ýolbaşçylary, şeýle-de Energiýanyň gaýtadan
dikeldilýän çeşmeler boýunça halkara agentliginiň
(IRENA) wekilleri bilen işjeň duşuşyklaryň birnäçesini
geçirdi.
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň
orunbasarynyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýerministriniň orunbasary, Prezidentlik işleri boýunça
ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan, Daşary
işler we halkara hyzmatdaşlyk ministri Şeýh Abdulla
bin Zaýed Al Nahaýýan hem-de Abu-Dabi Ösüş
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gaznasynyň Baş direktory Mohamed Saif Al Suwaidi
bilen duşuşyklary geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda
özara gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň giň toplumy
boýunça iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy
pugtalandyrmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Duşuşyklaryň jemleri boýunça ikitaraplaýyn
resminamalaryň birnäçesi kabul edildi, hususan-da:
Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş
gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça
Özara düşünişmek hakynda Ähtnama (maýa goýum
kompaniýany döretmek barada); Türkmenistanyň
Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň
arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Özara
düşünişmek hakynda Ähtnama (Türkmenistanda
taslamalary maliýeleşdirmek barada); Türkmenistanda
amala aşyryljak taslamalary maliýeleşdirmek barada
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky
bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda Özara
düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.
Türkmen wekiliýetiniň Energiýanyň gaýtadan
dikeldilýän çeşmeler boýunça halkara agentliginiň Baş
müdiri Françesko La Kamera bilen duşuşygy geçirildi.
Taraplar Türkmenistanyň we IRENA-nyň arasynda
gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň rejeli
peýdalanylmagy, energetika howpsuzlygynyň üpjün
edilmegi boýunça özara hereketleriň giňeldilmegi
ugrunda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp
maslahatlaşdylar.
Türkmen wekiliýeti EKSPO-2020-nji Ýerine
ýetiriji direktory Najib Mohammed Al-Ali bilen
duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň
wekilleriniň 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda açylmagy
meýilleşdirilýän bu iri çärä gatnaşmagy bilen bagly
guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
SAÝLAWLARA TARAP

Saýlawlaryň öňüsyrasyndaky möhüm tapgyr

Türkmenistanda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň
agzalarynyň 28-nji martda boljak saýlawlaryna işjeň
taýýarlyk görülýär.
Saýlaw kanunçylygyna laýyklykda, 6-njy fewralda
dalaşgärleri hödürlemek çärelerine badalga berildi.
Halk Maslahatyna agzalyga dalaşgärleri welaýat, etrap,
şäher halk maslahatlary öz mejlislerinde hödürleýärler.
Dalaşgärleri hödürlemegiň tertibine laýyklykda, syýasy
partiýalar, raýat toparlary welaýat, etrap, şäher halk
maslahatynyň agzalary bolan wekilleriniň üsti bilen
Halk Maslahatyna agzalyga dalaşgärleri hödürläp
bilýärler.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty 56
agzadan ybarat bolup, olardan 48-si welaýat, Aşgabat

şäher halk maslahatlarynyň mejlislerinde göni däl
(gytaklaýyn) saýlaw hukugynyň esasynda gizlin ses
bermek arkaly her welaýatdan we Aşgabat şäherinden
saýlanylýar, 8-si Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan
bellenilýär.
Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda
her welaýatyň, Aşgabat şäheriniň çägi sekiz mandatly
bir okrug bolýar. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň
agzalygyna saýlaw gününe çenli 30 ýaşyna ýeten,
ýokary bilimli we Türkmenistanda on ýylyň dowamynda
hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty hödürlenilip
bilner.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatyna
agzalyga saýlawlara taýýarlygyň çäklerinde,
welaýatlarda hem-de Aşgabat şäherinde welaýat, etrap
we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem welaýatlaryň
hem-de Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlarynyň agzalary
üçin okuw maslahatlary geçirildi.
Şeýle hem milli synçylar bellige alyndy. Olar öz
ygtyýarlylygynyň çäklerinde, saýlawlaryň geçişine syn
ederler. Olaryň ählisine degişli şahsyýetnama berildi.
BIRŽA TÄZELIKLERI

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig
mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 59-sy hasaba
alyndy.
Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap
Emirliklerinden we Kiprden gelen telekeçiler
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumynda öndürilen uçarkerosinini we awtobenzini
satyn aldylar. Şweýsariýanyň we Owganystanyň
täjirleri Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda
ö n d ü r i l e n a g y r w a k u u m g a z o ý l y n y, B e ý i k
Britaniýanyň işewürler toparynyň wekilleri bolsa
“Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen
karbamidi satyn aldylar.
Bulardan başga-da, Russiýa, BAE, Türkiýe,Pakistan,
Azerbaýjan, Özbegistan, Gyrgyzystan döwletleriniň
wekillerine daşary ýurt walýutasyna reňksiz list aýna,
guradylan buýan köki we nah ýüplük ýerlenildi.
Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 33 million 494 müň
dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Şotlandiýadan, Birleşen
Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Pakistandan,
Gazagystandan, Ermenistandan gelen işewürler nah
ýüplügi, pagta soapstogynyň çig ýagly kislotasyny,
pagta galyndylaryny satyn aldylar. Geleşikleriň
bahasy 91 million 265 müň manatlykdan gowrak
boldy.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy
965 müň manatlyga golaý polipropilen haltalaryny we
pagta süýümini satyn aldylar.

