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TÜRKMENISTAN:
HEPDÄNIŇ WAK AL ARY

Hormatly raýatlar!
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky
«Goýum bank karty» atly bank hyzmatyny hödürleýär.
Goýum bank karty “Altyn Asyr” plastik kart töleg ulgamynyň ähli
amatlyklary bilen bilelikde goşmaça aşakdakylary hödürleýär:

• Goýum bank kart hasabyndaky pul serişdelerine ýyllyk 7% derejesinde
göterimiň hasaplanmagy;
• Çäklendirilmedik möçberde goýum bank kartynyň hasabyny doldurmak
we yzyna almak;
• Ýurduň çäginde islendik bankomatlardan nagt pul serişdelerini almak,
söwda we hyzmat ediş nokatlarynda nagt däl töleglerini amala aşyrmak;
• Goýum bank kart hasabyndaky hereketler barada müşderiniň telefon
belgisine SMS arkaly habar bermek;
• Goýum bank kartyna “Internet bank” we Mobil bank” hyzmatlarynyň
birikdirilmegi bilen, gije-gündiz tertibinde internet toruna birikdirilen ähli
kompýuter, telefon ýa-da planşetyň üsti bilen, plastik kartdaky pul serişdeleriň
galyndysyny we geçirilen amallaryň taryhyny görmek, karz we karzyň
göterimini tölemek, öý we öýjükli telefon, IP-telewideniýäniň we internetiň
hasabyny doldurmak ýaly amallary amala aşyrmak.
Goýum bank kartlaryny ulanmak her bir raýat üçin amatlydyr we ygtybarlydyr!
Goýum bank kartyny açmak üçin «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň
Merkezi edarasyna ýa-da şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

+7%
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň Merkezi
edarasy boýunça habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-03-04
Şahamçalaryň salgylary we telefon belgileri bankyň www.tnbk.tm
resmi saýtynda görkezilen.

HEPDELIK HABARLAR TOPLUMY

ŞU SANYNDA:

8

№ (1399)
15-21-nji fewral
2021-nji ýyl

(1994-NJI ÝYLYŇ
FEWRAL AÝYNDAN
BÄRI TÜRKMEN, IŇLIS
WE RUS DILLERINDE
ÇAP EDILÝÄR)
ESASLANDYRYJYSY –
TÜRKMENISTANYŇ
DÖWLET HABARLAR
AGENTLIGI
Redaksiýanyň salgysy:
744000. Aşgabat ş.
Bitarap Türkmenistan
şaýoly, 24-a

RESMI BÖLÜM
Hormatly Prezidentimiz Uçarmansyz uçýan enjamlaryň
merkeziniň işi bilen tanyşdy.............................................................. 2
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç
hatyny kabul etdi.............................................................................. 3
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň
daşary işler ministrini kabul etdi....................................................... 3
Türkmenistanyň Prezidenti “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň
ýolbaşçysyny kabul etdi.................................................................... 4
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi.................................. 5

HALKARA HYZMATDAŞLYGY
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen wideoduşuşyklar.......................... 9
Diplomatik ýokary okuw mekdebinde türkmen-özbek duşuşygy.... 10

JEMGYÝET
Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň
baýragy gowşuryldy........................................................................ 11

SAÝLAWLARA TAÝÝARLYK
Dalaşgärleri hödürlemek dowam edýär.......................................... 11

MASLAHATLAR

Redaksiýanyň telefonlary:
(993-12) 92-12-12,
92-16-17,
92-43-05.
Faks: (993-12) 92-52-30
WELAÝATLARDAKY
HABARÇYLARYMYZ:
Türkmenbaşy ş. 2-25-44
Balkanabat ş. 4-86-13
Türkmenabat ş. 6-79-50
Mary ş. 		
4-59-13
Daşoguz ş.
5-96-41

Ýurdumyzyň Diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli maslahat.... 11

BIRŽA TÄZELIKLERI

2

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

Hormatly Prezidentimiz Uçarmansyz uçýan
enjamlaryň merkeziniň işi bilen tanyşdy

15-nji fewralda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Içeri
işler ministrliginiň ýanyndaky Uçarmansyz uçýan
enjamlaryň merkezine bardy.
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly
Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna uçarmansyz
uçýan enjamlaryň dürli görnüşleri, olaryň häsiýetli
aýratynlyklary barada gürrüň berýän şekiller
görkezildi.
Habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Içeri işler
ministrliginiň ýaşaýyş jaýlarynda, durmuş maksatly
we edara binalarynda oturdylýan tüsse anyklaýjy
enjamlaryň önümçiligi ýola goýuldy. Ýangyn
howpsuzlygynyň üpjün edilmeginde möhüm
ähmiýeti bolan döwrebap enjamlaryň önümçilik işi,
olaryň önümçiliginde ulanylýan serişdeler barada
gürrüň berýän wideoşekiller görkezildi.
Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent
Serkerdebaşysyna merkezde taýýarlanýan
uçarmansyz uçýan enjamlaryň mümkinçilikleri,
häsiýetli aýratynlyklary ýörite çyzgylaryň, suratlaryň
we beýleki serişdeleriň üsti bilen jikme-jik habar
berildi.
Şolar bilen bir hatarda, bu ýerde taýýarlanylýan
enjamlaryň we beýleki ugurlara degişli serişdeleriň
3D görnüşde şekilini alyp, islendik enjamy ýasamaga
mümkinçiligiň bardygy aýdyldy.
Döwlet serhet gullugynyň harby gullukçysy
ýurdumyzyň serhet bölümlerinde ulanylýan
enjamlar, uçarmansyz uçarlaryň mukaddes çäklerde
wideogözegçiligi amala aşyrmakda ähmiýeti hem-de
enjamlaryň häsiýetli aýratynlyklary barada gürrüň
berdi. Bellenilişi ýaly, serhet gullugynyň işine sanly
ulgamyň ornaşdyrylmagy onuň işiniň netijeliligini
ýokarlandyrmaga mümkinçilik döretdi.
Şeýle hem bu ýerde hormatly Prezidentimiz
Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkeziniň
gurluşygynyň baş meýilnamasynyň esasynda täze
gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary
bilen tanyşdyryldy. Şolaryň hatarynda uçarlaryň
angarynyň, uçar binasynyň, awtoulag binasynyň,
dolandyryş nokatly hem-de uçarlary awtomatik
usulda dolandyrýan bölümleriň, syn ediş nokadynyň,
merkeze degişli bolan ýyladyşhananyň hemde elektrik bekediniň binalarynyň taslamalary
görkezildi.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
görkezilen taslamalara degişli belliklerini aýdyp
we birnäçe düzedişleri girizip, olaryň gurluşygynda
häzirki zamanyň ösen tejribesiniň we täzeçil
tehnologiýalaryň işjeň ulanylmalydygyny belledi.
Bu ýerde taýýarlanylýan uçarmansyz uçar enjamlary
dürli pudaklarda netijeli ulanylmaga niýetlenilmelidir.
Soňra Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň
Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun
generaly Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini
geçirdi.

Milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk
geňeşiniň mejlisini açyp, ilki bilen ýurdumyzyň
goranmak ministri B.Gündogdyýew ministrligiň
düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy,
harby gullukçylaryň hünär derejesini yzygiderli
ýokarlandyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň
beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada
hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow tutuşlygyna goranmak häsiýetine
eýe bolan Harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleriň
üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyna ünsi
çekip, bu ugurda alnyp barylýan işleriň häzirki
zaman talaplaryna laýyk gelmelidigini we oňa
sanly tehnologiýalaryň, täzeçil uçullaryň işjeň
ornaşdyrylmalydygyny belledi.
Içeri işler ministri M.Çakyýew Uçarmansyz uçýan
enjamlaryň merkeziniň işi, ony mundan beýläk-de
döwrebaplaşdyrmak we bu merkezde işlemek üçin
ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak boýunça alnyp
barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem
hasabatyň çäklerinde içeri işler edaralarynyň ähli
düzümleriniň ýurdumyzda tertip-düzgüni, ýangyn
howpsuzlygyny, awtoulaglaryň sazlaşykly hereketini
üpjün etmek babatda ýerine ýetirýän işler barada
giňişleýin maglumatlar berildi.
Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde
Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil
ýolunyň gurluşygynyň batly depginlerde
alnyp barylýandygyny, şeýle hem Aşgabat-sity
şähergurluşyk maksatnamasyny nazarda tutup,
bu ýoluň ugrunda hereket howpsuzlygyny
üpjün etmek, şeýle hem awtoulaglaryň guratlyk
derejesini, olaryň daşky gurşawa ýetirýän
täsirini kesgitleýän enjamlaryň işini netijeli
peýdalanmak, şeýle hem täze dörediljek şäheriň
çäklerinde degişli gözegçiligi ýola goýmak
bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet
berilmelidigini belledi.
Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew
ýurdumyzyň mukaddes çäklerini goramak, ony dostdoganlyk serhedine öwürmek, şeýle hem gullugyň
işine öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak boýunça
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Döwlet serhet
gullugynyň düzümleriniň işinde häzirki zamanyň
sanly tehnologiýasyny netijeli peýdalanmak, onuň
çäklerinde yzygiderli wideogözegçiligi ýola goýmak
bilen baglanyşykly meseleleriň wajypdygyna ünsi
çekdi we serhet goşunlarynda bu ugurda degişli işleri
alyp barmak hem-de olaryň netijeli häsiýete eýe
bolmagyny üpjün etmek babatda birnäçe tabşyryklary
berdi.
Milli howpsuzlyk ministri G.Annaýew ministrligiň
düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy,
aýratyn-da, halk hojalygynyň ulgamlarynda degişli
düzümleriň işlerinde kiberhowpsuzlygy üpjün
etmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren
tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat
berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow häzirki döwrüň emele gelen
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ýagdaýlaryny nazara alyp, kiberhowpsuzlygyň üpjün
edilmeginiň wajypdygyny nygtamak bilen, bu ugurda
alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagy
üçin iň oňat tejribäni we dünýäniň iň kämil usullaryny
işjeň ulanmalydygyny belledi hem-de bu babatda
birnäçe görkezmeleri berdi.
Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik
edarasynyň başlygy, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň
agzasy S.Berdimuhamedowa beýleki ähli
pudaklarda bolşy ýaly, harby we hukuk goraýjy
edaralarynda sanly tehnologiýalary ösdürmegi,
halkara tejribe alyşmak babatda degişli düzümleriň
maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagy,
döwrebap tehnologiýalar boýunça degişli teklipleri
taýýarlamagy tabşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň
sekretary Ç.Amanow harby we hukuk goraýjy
edaralarynyň işine sanly ulgamy ornaşdyrmak,
olar üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak
boýunça ýaýbaňlandyrylan çäreler hem-de harby
özgertmeleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat
berdi.
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň
Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, “Türkmenistanda 2019-2025nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasyna” laýyklykda, harby we hukuk
goraýjy edaralarda alnyp barylýan işleriň
wajypdygyny belledi. Şu günki iş maslahatynyň
gün tertibinden gelip çykýan möhüm wezipeleriň
ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly meseleler
hemişe üns merkezinde saklanylmalydyr. Munuň
özi degişli düzümlerde ýerine ýetirilýän işleriň
döwrüň talabyna laýyk gelmegini we onuň netijeli
häsiýete eýe bolmagyny üpjün eder diýip, döwlet
Baştutanymyz nygtady.
Milli Liderimiz harby we hukuk goraýjy
edaralara degişli ýokary okuw mekdeplerinde
okuw maksatnamasynyň häzirki zaman talaplaryna
laýyk gelmegi, oňa halkara ösen tejribesiniň we
ylmyň gazananlarynyň, aýratyn-da, sanly ulgamyň
ornaşdyrylmagynyň wajypdygy barada aýtdy we bu
babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz
G u r b a n g u l y B e r d im u h a m e d o w G or a nm a k
ministrliginiň Harby-deňiz institutynda elektron
senagatdan baş çykarýan we öňdebaryjy bilimlere
eýe bolan ýaşlaryň ösdürilip ýetirişdirilmegi ugrunda
zerur tagallalar edilmelidir.
Şunlukda, ýokary okuw mekdeplerde elektron
kitaphanalarynyň işi ýola goýulmalydyr hem-de
harby talyplar üçin olaryň elýeterli bolmagy üpjün
edilmelidir. Bu bolsa häzirki döwrüň möhüm
talabydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.
Şeýle hem ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň
Belent Serkerdebaşysy harby we hukuk goraýjy
edaralaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň
zerurdygyny ýene-de bir gezek aýratyn belläp,
dünýäniň iň oňat tejribesiniň peýdalanylmalydygyna
ünsi çekdi.
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Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam
Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly
ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

16-njy fewralda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistan Yslam
Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Irfan
Ahmedi kabul etdi, ol döwlet Baştutanymyza ynanç
hatyny gowşurdy.
Duşuşygyň barşynda ykdysadyýetiň köp
pudaklarynda, ilkinji nobatda bolsa, ýangyçenergetika, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynda
köpýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň giň meseleleri
boýunça düýpli pikir alşyldy.
Türkmenistan-Owganystan-PakistanHindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň
gurluşygynyň taslamasyny durmuşa geçirmegiň
depginlerini has ýokarlandyrmagyň mümkinçilikleri
bilen baglanyşykly meseleler hem ara alnyp
maslahatlaşyldy.
Ilçi Pakistanyň TOPH gaz geçirijisiniň hemde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik
geçirijisiniň gurluşygyny hem-de optiki-süýümli
aragatnaşyk ulgamyny çekmek işini çaltlandyrmaga
uly gyzyklanma bildirilýändigini tassyklap, bu
ägirt uly taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň sebit
we halkara derejesinde ykdysady gatnaşyklary
ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.
Duşuşygyň çäklerinde uly mümkinçiliklere
eýe bolan söwda-ykdysady gatnaşyklara aýratyn
üns berildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow bu babatda Hökümetara türkmenpakistan toparynyň has işjeň we netijeli işlemelidigini
belledi.
Umumy pikire görä, däp bolan ynsanperwer
gatnaşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm
ugry boldy we şeýle bolmagynda galýar. Medeniýet
we sungat ulgamynda dürli derejedäki yzygiderli
gatnaşyklar, özara Medeniýet günleri ylmy we
döredijilik forumlar köp babatda şol hyzmatdaşlygyň
pugtalandyrylmagyna ýardam edýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan
Respublikasynyň daşary işler ministrini
kabul etdi

17-nji fewralda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary
bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň daşary işler
ministri Abdulaziz Kamilowy kabul etdi.
Söhbetdeşligiň barşynda özara gyzyklanma
bildirilýän sebit we dünýä gün tertibiniň möhüm
meseleleri boýunça pikir alşyldy. Bellenilişi ýaly, biziň
ýurtlarymyz ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda
üstünlikli hyzmatdaşlyk edip, häzirki döwrüň birnäçe
meseleleri boýunça garaýyşlarynyň ýakyndygyny
ýa-da gabat gelýändigini görkezýärler. Şunuň bilen
baglylykda, halkara derejesinde ynanyşmagyň we
özara goldaw bermegiň ýokary derejesi nygtaldy hemde parahatçylygy, durnuklylygy we rowaçlygy üpjün
etmegiň bähbidine abraýly halkara düzümleriniň,
şol sanda BMG-niň, GDA-nyň, Araly halas etmegiň
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Halkara gaznasynyň hem-de beýlekileriň çäklerinde
gatnaşyklary pugtalandyrmaga gyzyklanmalar
tassyklanyldy.
Sebitleýin howpsuzlyk we durnuklylyk hem-de
şunuň bilen baglylykda, goňşy Owganystana kömek
bermek baradaky meselelerde hyzmatdaşlyk etmek
aýratyn ara alnyp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşleriň
belleýşi ýaly, bu ugurdaky hyzmatdaşlyk ikitaraplaýyn
esasda bolşy ýaly, köptaraplaýyn we halkara
derejesinde hem dowam etdiriler.
Duşuşygyň dowamynda syýasy, diplomatik
meseleler bilen bir hatarda, ikitaraplaýyn ykdysady
we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň giňeldilmeginiň
geljegi-de ara alnyp maslahatlaşyldy. Şol
hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary gaz, elektroenergetika,
ulag-aragatnaşyk pudaklarynda, söwda, obasenagat
hem-de beýleki ulgamlarda bilelikde işlemekden
ybaratdyr.
2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Özbegistan
Respublikasynyň arasyndaky haryt dolanyşygynyň
8,6 göterim ýokarlanandygyny bellemek ýerliklidir.
Bu babatda dürli ugurlarda gazanylýan ylalaşyklary
durmuşa geçirmekde söwda-ykdysady, ylmy-tehniki
we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara
türkmen-özbek toparynyň, şeýle hem geçen ýylyň
7-nji oktýabrynda wideoaragatnaşyk görnüşinde
geçirilen “Türkmenistan-Özbegistan” işewürler
geňeşiniň ilkinji mejlisiniň işine oňyn baha berildi.
Şeýle hem iki ýurduň halklaryny asyrlaryň
dowamyndan bäri birleşdirýän medeni we ruhy
däpleriň taryhy taýdan ýola goýlan umumylygy
binýadynda duran ynsanperwer ulgamda netijeli
gatnaşyklaryň ähmiýeti bellenildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen,
Daşoguz welaýatynda özbekleriň uly kowçum bolup,
türkmenler bilen dostlukda we doganlykda agzybir
ýaşaýandyklaryny belledi. Olar öz zähmeti bilen
ýurdumyzyň gülläp ösmegine uly goşant goşýarlar.
Munuň bir mysaly hökmünde 2020-nji ýylyň iň
oňat etrabynyň sylaglanylmagyny görkezmek bolar.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky
etraby ýörite bäsleşigiň netijeleri boýunça iň gowy
etrap diýip yglan edildi.
Daşkent şäherinde türkmen halkynyň akyldary
we şahyry Magtymguly Pyragynyň adyny göterýän
köçäniň we akyldar şahyryň heýkeliniň hem-de
“Aşgabat” seýilgähiniň açylmagy baky dostlugyň,
agzybirligiň hem-de halklaryň medeni taýdan
ýakynlygynyň aýdyň nyşanydyr. Öz nobatynda,
türkmen paýtagtynda Alyşir Nowaýy köçesi bolup,
“Ylham” seýilgähinde onuň ýadygärligi oturdyldy.
Söhbetdeşler medeni-ynsanperwer gatnaşyklary
has-da ösdürmek boýunça birnäçe tekliplerini
aýtdylar. Hususan-da, milli Liderimiz Aşgabatda
“Daşkent” diýen at bilen seýilgähiň guruljakdygyny
belledi.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz we myhman
döredijilik we ylmy işgärleriň yzygiderli
duşuşyklaryny, Medeniýet günlerini, sergileri,
konsertleri, festiwallary geçirmegiň üstünlikli
tejribesini dowam etmek babatda bilelikdäki pikirlerini
aýtdylar. Munuň özi umumy mirasyň goralyp

saklanylmagyna hem-de halklarymyzyň arasyndaky
dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna
ýardam berýär. Şunuň bilen baglylykda, dünýä
taryhynda we medeniýetinde uly yz goýan ajaýyp
şahsyýetleriň, şol sanda Özbegistanyň beýik döwlet
işgäri, ýazyjy Zahiriddin Muhammad Baburyň
hormatyna şanly dabaralary bilelikde geçirmegiň
wajypdygy nygtaldy.
Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Özbegistanyň
daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow iki
ýurduň arasynda doganlyk halklaryň bähbidine
mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam
bildirdiler.

Türkmenistanyň Prezidenti “Lukoýl” açyk
paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul
etdi

18-nji fewralda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk
paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy
kabul etdi.
Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň geljegi
barada pikir alşyldy. Türkmenistanyň nebitgaz
senagatynda amala aşyrylýan giň möçberli
maksatnamalar hem-de düzümleýin taslamalar
hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin giň
mümkinçilikleri açýar.
Ägirt uly ykdysady, energetika we ulaglogistika kuwwatyna eýe bolan strategik taýdan
möhüm merkez hasaplanylýan Hazar sebiti ara
alyp maslahatlaşmalaryň esasy meseleleriniň biri
boldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň
Hökümetiniň we Azerbaýjan Respublikasynyň
Hökümetiniň arasynda “Dostluk” ýatagynyň
uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp
geçmek hem-de özleşdirmek hakynda golaýda gol
çekilen Ähtnamanyň ähmiýeti nygtaldy.
Bu taryhy resminama gol çekilmegi Hazarda
energetika ulgamynda türkmen-azerbaýjan
gatnaşyklaryny pugtalandyrmak hem-de ösdürmek
nukdaýnazaryndan möhüm waka boldy. Mundan
başga-da, bilelikdäki iş üçin täze mümkinçilikler
açylýar hem-de bu sebite uzakmöhletleýin esasda
iri daşary ýurt maýalaryny çekmek üçin goşmaça
mümkinçilikleri döredýär.
Şundan ugur alyp, biz “Lukoýl” açyk paýdarlar
jemgyýetiniň “Dostluk” ýatagyny özleşdirmäge
gatnaşmak meýlini goldaýarys hem-de bu taslamany
durmuşa geçirmek boýunça anyk maýa goýum
tekliplerine garamaga taýýardyrys diýip, hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
aýtdy.
Wagit Alekperow diňe bir Hazar deňziniň dälde, eýsem, Baltika deňziniň ýalpaklygynda hem
“Lukoýlyň” uly iş tejribesiniň bardygyny belläp, milli
Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa bildirýän
uly ynamy üçin hoşallyk bildirip, ýolbaşçylyk edýän
kompaniýasynyň “Dostluk” atly möhüm ähmiýetli
taslamany durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly
wezipeleri üstünlikli çözmek üçin ähli tagallalary
etjekdigine ynandyrdy.
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Ilkinji nobatda, munuň özi işiň takyklygyna we
netijeliligine hem-de ekologiýa ugruna degişlidir.
Biz Hazaryň uly üns berilmeli ulgamdygyny bilýäris,
şoňa görä-de, ykdysady nukdaýnazardan öňdebaryjy
we maksada laýyk tehnologiýalar doly ulanylar diýip,
işewür aýtdy.
“Lukoýlyň” ýolbaşçysy şol bir wagtyň özünde täze
ýataklary gözlemek işleriniň alnyp baryljakdygyny
aýdyp, ekologiýa talaplaryna laýyklykda durmuşa
geçirmek hem-de bellenen möhletinde tamamlamak
üçin ähli tagallalaryň ediljekdigini nygtady.
Duşuşygyň dowamynda nebitgaz senagatyna,
pudaga innowasion tehnologiýalary we sanly
ulgamy işjeň ornaşdyrmaga hem-de ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlygyň ähli ugurlaryny giňeltmäge degişli
meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň mejlisi

19-njy fewralda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň
sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini
geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan
meselelerine hem-de käbir resminamalaryň
taslamalaryna garaldy.
Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk
arkaly geçirilýän mejlisiň gün tertibine geçip,
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer şu aýda
ykdysadyýetiň pudaklary tarapyndan geçen ýylda
ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça sanly
wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatlarynda
düýpli seljermeleriň esasynda jikme-jik seredilip,
pudaklary ösdürmek we alnyp barylýan işleri
kämilleşdirmek hem-de döwlet Baştutanymyzyň
beren tabşyryklaryny we öňde goýan wezipelerini
nazara almak bilen taýýarlanylan, 2021-nji ýylda
ýerine ýetirilmeli işleriň we çäreleriň meýilnamasy
barada hasabat berdi.
Meýilnamada ykdysadyýetiň ýokary depginli
ösüşini üpjün etmek hem-de döwrebaplaşdyrmak,
ýurdumyzyň we onuň sebitleriniň ykdysady
kuwwatyny berkitmek, pudaklary özgertmek hemde önümçilik kuwwatlyklaryny doly ulanmak, işjeň
maýa goýum syýasatyny dowam etdirmek, ähli
ugurlarda sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak
boýunça çäreler göz öňünde tutulýar.
Şeýle hem pudak edaralarynyň maliýeykdysady ýagdaýlaryny yzygiderli seljermek
hem-de iş ugurlaryny döwrüň talabyna laýyklykda
kämilleşdirmek, durmuş ulgamynyň ösüşine uly üns
bermek we täze iş orunlaryny döretmek boýunça
çäreler meýilleşdirilýär.
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan
ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş
edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň
häkimlikleri bilen bilelikde zerur işler geçirilip,
şolaryň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda döwlet
eýeçiligindäki desgalaryň 33-sini hususylaşdyrmak
teklip edilýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, düýpli
özgertmeler esasynda milli ykdysadyýetimizi
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innowasion esasda ösdürmek boýunça öňde
goýlan wezipeleriň çözülmegine toplumlaýyn
we oýlanyşykly çemeleşmegiň möhümdigini
belledi. Şunda bazar gatnaşyklaryna geçmek we
sanlylaşdyrmak, netijeli, häzirkizaman talaplaryna
kybap gelýän guramaçylyk hem-de dolandyryş
usullaryny ornaşdyrmak esasy ugurlaryň hatarynda
durýar.
Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip,
ony wise-premýere elektron resminama dolanyşygy
arkaly iberdi hem-de Türkmenistanda 2021-nji
ýylda ykdysadyýetiň pudaklarynda işleriň we
çäreleriň ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde
saklamak barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasarlaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz döwlet eýeçiligindäki desgalary
hususylaşdyrmak baradaky meselä geçip, bu işi
çaltlandyrmagyň hem-de degişli usullary has-da
kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Munuň özi
hususy ulgamyň mümkinçiliklerini önümçilik we
hyzmatlar ulgamynda durmuşa geçirmäge ýardam
eder. Umuman, bu işler milli ykdysadyýetimizi
ösdürmäge hem-de onuň bäsdeşlige ukyplylygyny
artdyrmaga hyzmat eder.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda
2021-2025-nji ýyllarda döwletiň gatnaşmagyndaky
kärhanalary dolandyrmak we özgertmek boýunça
Strategiýany yzygiderli amala aşyrmagyň ähmiýetini
belläp, degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary
berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ulgamlarynda
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hususanda, “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet
konsernleriniň, “Türkmengeologiýa” döwlet
korporasiýasynyň merkezi edaralarynyň düzüminde
sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça degişli
işleriň alnyp barylýandygy bellenildi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, nebitgaz
senagatyny mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmek,
ony döwrüň talabyna laýyk getirmek baradaky
wezipelere ünsi çekdi.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow dolandyryş ulgamy,
sanly görnüşdäki guýularyň we känleriň, sanly
düýpli gurluşyklaryň taslamalary bilen birlikde,
nebitgaz pudagynda döwrebap IT-tehnologiýalaryň
ulanylmagynyň döredýän geljegi barada aýtdy.
Nebitgaz toplumyny innowasion taýdan ösdürmek
boýunça teklipleriň işlenilip taýýarlanylmagy we
olaryň durmuşa geçirilmegi pudakda döredilýän
täze düzümleriň işleriniň esasy ugurlary bolmalydyr
diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de wisepremýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary E.Orazgeldiýew möwsümleýin oba
hojalyk işleri, şol sanda ýazky ekişe görülýän
taýýarlyk barada hasabat berdi.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň welaýatlarynda
ýazlyk ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök
ekinleriň ekişini bellenen agrotehniki möhletlerde
talabalaýyk geçirmek boýunça degişli işler alnyp
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barylýar. Alymlar we tejribeli hünärmenler oba
hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegiň döwrebap
usullaryny ýola goýmak boýunça önüm öndürijilere
degişli maslahatlary berýärler.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ekin
meýdanlaryny suw bilen üpjün etmek meselelerine
aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
ýurdumyzyň howdanlarynyň ýagdaýyny seljermegiň,
ähli derýalary we akabalary barlamagyň, eger
zerur bolsa, olarda arassalaýyş we çuňaldyş
işlerini geçirmegiň möhümdigini belledi we degişli
ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz ýazky ekişe tehnikalaryň
taýýarlygyny ýene-de bir gezek içgin gözden
geçirmegi tabşyrdy. Bu möhüm möwsümi gysga
möhletlerde geçirmek hem-de bugdaýlara ýokary
hilli ideg edilmegini üpjün etmek zerurdyr.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary Ş.Durdylyýew ýurdumyzyň gurluşyk
we senagat toplumynyň kuwwatyndan netijeli
peýdalanmak, ýerli çig malyň esasynda içerki we
daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary
hilli önümleriň öndürilýän möçberlerini artdyrmak
boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sarp edijileriň
isleglerini yzygiderli öwrenmek hem-de şonuň
esasynda ýurdumyzda öndürilýän bäsdeşlige
ukyply önümleriň görnüşlerini giňeltmek we
möçberlerini artdyrmak boýunça yzygiderli çäreleri
görmek möhümdir. Häzirki zaman marketinginiň
gurallaryndan netijeli peýdalanmak, ýurdumyzda
öndürilýän harytlary daşarky bazarlarda işjeň
ilerletmek wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz
aýtdy we bu ugurda toplumlaýyn işleri dowam etmegi
tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
B.Öwezow «Altyn asyr» öýjükli aragatnaşyk
ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny hem-de
programma üpjünçiligini kämilleşdirmek boýunça
görülýän çäreler barada hasabat berdi.
“Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan
“Altyn asyr” öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň
awtomatlaşdyrylan hasaplaşyk (billing) ulgamyny
giňeltmek we kämilleşdirmek boýunça halkara
bäsleşigi yglan edilip, ýeňiji kesgilenildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu babatda
daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesini, şol sanda sanly
ulgamlary dolandyrmak we goramak babatdaky
tejribesini öwrenmegiň zerurdygyny aýdyp,
elektron maglumatlary ulgamynda ýokary hünärli
hünärmenleri taýýarlamagyň wajypdygyna ünsi
çekdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ç.Gylyjow pagta süýüminiň dürli görnüşlerini senagat
taýdan gaýtadan işlemek üçin Türkmenistanyň
Dokma senagaty ministrligine ýerlemäge degişli
kararyň taslamasy barada hasabat berdi.
Wi s e - p r e m ý e r d ö w l e t B a ş t u t a n y m y z y ň
tabşyrygy boýunça Dokma senagaty ministrliginiň
kärhanalarynda 2021-nji ýylda gaýtadan işlemek

üçin 145 557,5 tonna pagta süýümini, 8500 tonna
ýüpek pagta süýümini, 200 tonna gysga süýümi
hem-de 200 tonna pagta übtügini satyn almagyň
meýilleşdirilýändigini aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde
dokma senagatynyň öňdebaryjy tehnologiýalaryň,
ýurdumyzyň hem-de dünýäniň iň gowy tejribesini
ulanmagyň esasynda ugurdaş senagatyň çalt
depginde ösdürilmegi netijesinde, diňe bir
Diýarymyzda däl, eýsem, daşary döwletlerde hem
bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýandygyny
nygtady.
Ägirt uly serişdeler kuwwatyna eýe bolmagy
bilen baglylykda, dokma senagaty Türkmenistanyň
ykdysadyýetiniň gaýtadan işleýän ulgamynyň
okgunly ösüşiniň aýdyň mysalyna öwrüldi.
Milli Liderimiz daýhanlaryň tutanýerli zähmeti
bilen ýetişdirilen pagta hasylynyň dokma kärhanalary
tarapyndan satyn alynýandygyny hem-de gaýtadan
işlenilýändigini aýdyp, pudaklaýyn desgalaryň
öz wagtynda gurulmagynyň hem-de ulanylmaga
berilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şolaryň
hatarynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky
ýyllyk kuwwaty 3650 tonna nah ýüplüge barabar
bolan dokma toplumy hem-de Ahal welaýatynyň
Babadaýhan etrabyndaky ýyllyk kuwwaty 3300
tonna inçe süýümli ýüplüge barabar bolan dokma
toplumy bar. Bu kärhanalaryň açylmagy bilen täze
iş orunlarynyň 2450-si dörediler.
Hormatly Prezidentimiz senagat taýdan gaýtadan
işlemek üçin pagta süýüminiň dürli görnüşlerini
ýerlemek hakyndaky Karara gol çekip, ony elektron
resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi
hem-de bu resminamadan gelip çykýan wezipeleri
ýerine ýetirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M.Mämmedowa şu ýylyň mart aýynda geçiriljek
esasy çärelere we dabaralara hem-de medeni-durmuş
maksatly binalaryň açylyşyna taýýarlyk görlüşi
barada hasabat berdi.
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hemde 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi
mynasybetli dürli döredijilik çärelerini geçirmek
meýilleşdirilýär.
Halkara zenanlar güni, Milli bahar baýramy, şeýle
hem Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli
dabaralaryň ençemesi meýilleşdirildi.
Döwlet Baştutanymyz medeni diplomatiýanyň
wajypdygyny nygtap, ýurdumyzyň medeniýet
ulgamynyň wekilleriniň Türkmenistanyň daşary
ýurtlar bilen gatnaşyklaryny täze many-mazmun
bilen baýlaşdyrýan, dünýä bileleşiginiň döwletleri
bilen dostluk gatnaşyklaryny hem-de köpugurly
hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga, türkmen halkynyň
ruhy mirasyny tutuş dünýäde giňden wagyz etmäge,
medeniýetleriň özara baýlaşmagyna ýardam edýän
halkara çärelere gatnaşmagyna üns bermegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M.Geldinyýazow “Türkmenistanda 2021–2025nji ýyllarda welosiped sportuny ösdürmegiň
Maksatnamasynyň hem-de ony amala aşyrmak
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boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň
taslamasy barada hasabat berdi.
Türkmen türgenleriniň ussatlygyny
ýokarlandyrmak, ýurdumyzda we dünýäde türkmen
welosiped sportunyň abraýyny artdyrmak üçin
şertleri döretmek maksady bilen ýakyn bäş ýyl üçin
welosiped sportuny ösdürmegiň maksatnamasy köp
ugurly işleri özünde jemleýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, köpçülikleýin
bedenterbiýe hereketini hem-de sportda ýokary
gazanylanlary has-da ösdürmek, şol sanda şu ýyl
Aşgabatda trekde welosiped ýaryşlary boýunça
dünýä çempionaty bilen birlikde, iri halkara sport
ýaryşlaryna taýýarlyk görmek boýunça wajyp
wezipeleriň çözülmegine ünsi çekdi.
Döwlet Baştutanymyz hödürlenen maksatnamanyň
taslamasy boýunça birnäçe öwüt-ündewlerini hem-de
maslahatlaryny berip, ony döwrüň talabyna laýyk
derejede täzeden taýýarlamagyň möhümdigini
belledi.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda
welosiped sportuny ösdürmegiň maddy-enjamlaýyn
binýadynyň döwrebap ulgamyny döretmek,
welosiped duralgalaryny gurmak, ýöriteleşdirilen
dükanlary, ussahanalary, söwda merkezleriniň
ýanynda olaryň goýulýan ýerlerini açmak hem-de
welosiped ýodalaryny çekmek, welosiped bejerýän
ussalary taýýarlamak, adamlaryň wagtlaryny peýdaly
geçirmekleri üçin seýilgählerde ulular we çagalar
üçin welosipedleriň hödürlenýän punktlaryny açmak
hem-de seýilgähiň içinde welosiped ýodalaryny
çekmek boýunça işleriň göz öňünde tutulmagynyň
maksadalaýyk boljakdygyny belledi.
Hormatly Prezidentimiz mundan beýläk ýaşaýyşdurmuş maksatly binalar gurlanda şu talaplaryň göz
öňünde tutulmalydygyny aýdyp, munuň ilatyň giň
gatlaklaryny sagdyn durmuş ýörelgelerine çekmekde
welosiped sportunyň uly ähmiýetiniň boljakdygyny
nygtady.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,
daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň
BMG-niň durmuş ugurly käbir ýöriteleşdirilen
edaralary bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça
geçirilýän işler barada hasabat berdi.
Köpugurly hyzmatdaşlygy dowam etmek bilen
baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna
saglygy goraýyş ulgamynda özara gatnaşyklar
boýunça taslama hödürlenildi, ony BMG-niň
Taslamalara hyzmat etmek baradaky müdirligi
(UNOPS) bilen bilelikde durmuşa geçirmek
meýilleşdirilýär.
Taslamany amala aşyrmak hem-de ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen, BMG-niň
Baş sekretarynyň orunbasary, UNOPS-yň Ýerine
ýetiriji direktory türkmen tarapyna ýurdumyzda
UNOPS-yň wekilhanasyny açmak teklibi bilen ýüz
tutdy.
Wi s e - p r e m ý e r, D I M - n i ň ý o l b a ş ç y s y
hasabatynyň çäklerinde milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň garamagyna Russiýa
Federasiýasynyň Astrahan welaýatyna dostlugyň
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we hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany hökmünde
Türkmenistanda öndürilen önümleri ibermek
baradaky teklibi hödürledi.
Şunuň bilen baglylykda, RF-niň Astrahan
welaýatyna ýurdumyzda öndürilen önümleri
ibermek barada degişli teklipler taýýarlanyldy.
Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň,
Dokma senagaty ministrliginiň, Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň kärhanalarynda öndürilen
harytlary Türkmenbaşy-Astrahan ugry boýunça
Türkmenistanyň deňiz söwda flotunyň gämisi bilen
ugratmak göz öňünde tutulýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, BMG bilen
hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini kanagatlanma
bilen belledi. Şol hyzmatdaşlyk soňky ýyllarda hil
taýdan täze derejä çykdy.
Milli Liderimiz ýurdumyzda BMG-niň
ýöriteleşdirilen düzümleriniň biriniň–Taslamalara
hyzmat etmek baradaky müdirliginiň wekilhanasyny
açmak hakynda türkmen tarapynyň hödürlän
taslamasyny we teklibini makullap, bu ugurda degişli
işleri geçirmegi tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow türkmen-russiýa gatnaşyklary
baradaky meselä geçip, iki ýurduň halklaryny taryhy
taýdan kemala gelen, hoşniýetli erk-isleg, özara
ynanyşmak we doganlyk goldawy ýörelgelerine
esaslanýan, däbe öwrülen gatnaşyklaryň
birleşdirýändigini belledi. Russiýanyň sebitleri we
welaýatlary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek
häzirki döwürde täze mazmuna eýe bolan netijeli
döwletara gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biridir.
Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýaty–
Hazar deňzi boýunça Türkmenistanyň ýakyn
goňşusy bolup, bu sebit bilen dürli ugurlarda
netijeli hyzmatdaşlyk ýola goýuldy diýip, döwlet
Baştutanymyz belledi. Milli Liderimiz RF-niň bu
sebitine ýurdumyzda öndürilen önümleri ibermek
hakynda teklibi makullap hem-de bu wakanyň
türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň dostlukly we
hoşniýetli goňşuçylyk häsiýetiniň nobatdaky
nyşanyna öwrüljekdigini aýdyp, degişli Buýruga
gol çekdi hem-de ony wise-premýere, DIM-niň
ýolbaşçysyna elektron resminama dolanyşygy
arkaly iberdi we resminamada bellenilen wezipeleri
durmuşa geçirmekde degişli tabşyryklary berdi.
Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň
kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça parlamentiň
alyp barýan işleriniň netijeleri barada maglumat
berdi.
Häzirki wagtda birnäçe kanun taslamalarynyň
üstünde işlenilýär. Iki palataly ulgamyň döredilmegi
bi l e n ba gl a nyşykl y de gi şl i r e sm i n amalar
taýýarlanyldy.
Ýurdumyzyň Mejlisi BMG-niň ýöriteleşdirilen
edaralary we beýleki halkara guramalary bilen
yzygiderli gatnaşyklary saklap, olaryň geçirýän
çärelerine gatnaşýar.
Şeýle hem Milli parlamentiň ýolbaşçysy durmuş
syýasatyny amala aşyrmak, hususan-da, köp çagaly
maşgalalary, eneligi we çagalygy döwlet tarapyndan
goldamak babatda geçirilýän işler barada habar
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berdi. Şunuň bilen baglylykda, Halkara zenanlar
güni mynasybetli 8 we şondan köp çagany terbiýeläp
ýetişdiren zenanlary “Ene mähri” diýen hormatly ada
hödürlemek bilen baglanyşykly işleriň geçirilendigi
habar berildi.
Deputatlar ýerlerde saýlawçylary bilen
duşuşyklary yzygiderli geçirip, “Türkmenistan
–parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”
ýylynyň syýasy-jemgyýetçilik ähmiýetini, döwlet
Baştutanymyzyň alyp barýan içeri we daşary
syýasatyny halkymyzyň arasynda giňden wagyz
edýärler, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly
30 ýyllygy mynasybetli guralýan dürli çärelere,
maslahatlara gatnaşýarlar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow durmuş-ykdysady
özgertmeleri ilerletmäge, türkmen jemgyýetini
demokratiýalaşdyrmaga, ýurdumyzy innowasion
taýdan ösdürmäge, halkymyzyň durmuş derejesini
ýokarlandyrmaga gönükdirilen möhüm wezipeleri
çözmekde kanunçykaryjylyk işiniň ähmiýetini
belledi.
Hormatly Prezidentimiz köp çagaly eneleri
sylaglamak barada aýdyp, bu çäräni tutuş ýurdumyz
boýunça dabaraly ýagdaýda, şol wakanyň ähmiýetine
kybap derejede guramagyň zerurdygyny nygtady.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary
Ç.Amanow harby we hukuk goraýjy edaralaryň
işgärleriniň ýaşaýyş-durmuş meseleleriniň çözülişi
barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, geçen ýylyň güýzünde Aşgabat
şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda ýerleşýän Çoganly
obasynda Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumy
açyldy. Bu topluma Mälikguly Berdimuhamedowyň
ady dakyldy. Häzir bu ýerde ýokary amatlykly kottej
jaýlaryň ýene-de 40-synyň gurluşygy alnyp barylýar.
Şeýle hem paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda
we Ahal welaýatynyň Änew şäherinde harby we
hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri üçin ýaşaýyş
jaýlarynyň gurluşygy dowam edýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwletimiziň
geljekde hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň
işgärleri, şeýle hem olaryň maşgala agzalary üçin
amatly ýaşaýyş-durmuş şertlerini döretmek hakynda
hemmetaraplaýyn alada etjekdigini aýtdy.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz
durmuş düzüminiň desgalarynyň toplumlaýyn
gurulmagynyň wajypdygyny belledi hem-de anyk
tabşyryklary berdi.
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň goranyş
häsiýetine eýe bolan Harby doktrinasyny üstünlikli
amala aşyrmak bilen biz degişli ugurda işleri
dowam ederis diýip, milli Liderimiz wise-premýere,
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna degişli
tabşyryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň
başlygy, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy
S.Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Kaka
etrabynyň G.Atabaýew adyndaky daýhan birleşiginiň
çäginde gurlan gök-bakja önümlerini ýetişdirýän

ýyladyşhananyň açylyş dabarasyna görülýän
taýýarlyk barada hasabat berdi.
Häzirkizaman ýyladyşhana 8 gektar meýdanda
guruldy we döwrebap tehnologiýalar bilen
enjamlaşdyryldy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda
azyk bolçulygyny üpjün etmegiň durmuş-ykdysady
syýasatyň möhüm ileri tutulýan ugrudygyny nygtady.
Döwlet Baştutanymyz şanly seneler mynasybetli
gurulýan desgalara ünsi çekip, binagärlik
taslamalarynyň işlenilip düzülmegine ylmy
çemeleşmäniň hem-de olaryň maýa goýum taýdan
bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmegiň wajypdygyny
belledi we alnyp barylýan gurluşyklardaky işleriň
barşyna hem-de hiline gözegçiligi ýola goýmagy,
olaryň bellenen möhletinde tamamlanmagyny üpjün
etmegi tabşyrdy.
Wise-premýer hasabatyny dowam edip, Halkara
türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň işini
gowulandyrmak boýunça görülýän çäreler barada
hasabat berdi. Hususan-da, “Türkmenistanyň
at gazanan itşynasy” we “Türkmenistanyň halk
itşynasy” diýen döşe dakylýan nyşanlaryň hem-de
“Ýylyň türkmen edermen alabaýy” diýen medalynyň
görnüşleri döwlet Baştutanymyzyň garamagyna
hödürlenildi.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, dünýäde
milli taryhy-medeni mirasymyzy goramagyň hem-de
wagyz etmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan
ugurlarynyň biridigini nygtady. Bu ugurda türkmen
alabaýlarynyň tohumçylyk işini ösdürmek, bu täsin
tohum itleriniň sanyny artdyrmak alnyp barylýan
işleriň möhüm ugruna öwrüldi.
Hormatly Prezidentimiz döşe dakylýan nyşanlaryň
we medalyň hödürlenen görnüşleri bilen tanyşdy
we olary makullady. Munuň özi ata-babalarymyz
tarapyndan ýola goýlan gadymy itşynaslyk däplerine
hormat goýulýandygynyň beýanydyr, bu bolsa
alabaýlaryň tohumyny has-da kämilleşdirmek
boýunça häzirki döwürde görülýän çärelerde mynasyp
dowam etdirilýär diýip, milli Liderimiz belledi we
bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.
Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da
birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça
degişli çözgütler kabul edildi.
PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Türkmenistanda 2021-nji
ýylda ykdysadyýetiň pudaklarynda ýerine ýetirilmeli
işleriň we çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky
gurşawy goramak ministrligine pagta süýüminiň dürli
görnüşleriniň bellenilen möçberlerini senagat taýdan
gaýtadan işlemek üçin Dokma senagaty ministrligine
degişli bahalardan ýerlemäge ygtyýar berildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga
gol çekdi. Resminama laýyklykda, Russiýa
Federasiýasynyň Astrahan welaýatyna dostlugyň
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we hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany hökmünde
Türkmenistanda öndürilen önümleri bermek
maksady bilen, Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligine, Dokma senagaty ministrligine hemde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli
derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri, azyk
önümlerini we harytlary Russiýa Federasiýasynyň
Astrahan welaýatyna muzdsuz bermek tabşyryldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol
çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,
daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan
bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler
ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmelere
hem-de “Türkmenistan –Türkiýe-Azerbaýjan”
üçtaraplaýyn dialogyň çäklerinde geçiriljek daşary
işler ministrleriniň duşuşygyna gatnaşmak üçin,
2021-nji ýylyň 22-24-nji fewraly aralygynda
Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde gulluk
iş saparynda bolar.
WEZIPÄ BELLENILDI

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň
Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen,
ýustisiýanyň geňeşçisi Begmyrat Meretdurdyýewiç
Begmyradow Türkmenistanyň Baş prokurorynyň
orunbasary, Baş müdirligiň müdiri wezipesine
bellenildi.

HALKARA HYZMATDAŞLYGY

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen
wideoduşuşyklar

Wideoaragatnaşyk görnüşinde BMG-niň
Çagalar gaznasynyň (UNISEF) wekilhanasy
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň
ýurdumyzdaky edarasy bilen bilelikde, habar beriş
serişdeleri üçin onlaýn-duşuşygyny geçirdi. Onda
ýiti ýokanç kesellerine garşy durmaga we täsir
etmäge taýýarlygy üpjün etmegiň meýilnamasyny
amala aşyrmakda Türkmenistanyň gazananlary
ara alnyp maslahatlaşyldy.
Çärede UNISEF-niň Türkmenistandaky wekili
hanym Kristin Weýgand çykyş edip, şu günki
duşuşygyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow tarapyndan tassyklanan we
halkara ölçeglerine kybap gelýän meýilnamanyň
diňe amala aşyrylmagyny seljermäge däl-de, eýsem,
ony geljekde üstünlikli amala aşyrmak hem-de öňüni
alyş çärelerini netijeli wagyz etmek üçin bar bolan
serişdeleri jemlemäge mümkinçilik döredýändigini
belledi.
Şu günki çäre Türkmenistanyň ýiti ýokanç
kesellerine garşy durmaga taýýarlygy we täsir
etmegi üpjün etmek boýunça milli meýilnamasynyň
bir bölegidir. Bu BSGG-niň hem-de UNISEFniň wekilhanalarynyň türkmen žurnalistleri bilen
bilelikde guraýan üçünji duşuşygydyr we ýokanç
keselleriniň ýaýramagyna garşy göreşmekde hem-de
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sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmekde habar
beriş serişdeleriniň mümkinçiliklerini birleşdirmäge
bagyşlanyldy.
Duşuşygyň esasy meselesi giň jemgyýetçiligiň
we ozaly bilen, ýaşlaryň arasynda ýokanç keselleriň
öňüni almak hakynda maglumatlary ýaýratmagyň
netijeli usullary barada žurnalistleriň bilimini
ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.
Töwekgelçilikler hakynda netijeli maglumat
bermek üçin esasy wezipeleriň biri – bu maksatlaýyn
auditoriýalary we anyk meseleleri deňeşdirmek usuly
bolup durýar. Olar keseliň ýokuşmak howpuna duçar
bolmagy, soňra bolsa öňüni alyş çärelerini kabul
etmelidigi bilen baglydyr.
Şeýle hem duşuşyga gatnaşyjylar bu ugurda
dünýäniň öňdebaryjy tejribesi we sebit tejribesi bilen
tanyşdylar hem-de ýörite maglumatnamany işläp
taýýarlamagyň usulyny ara alyp maslahatlaşdylar.
Arassaçylyk baradaky wideorolikleri we
animasiýa filmlerini işläp taýýarlamakda UNISEFniň Telewideniýe, radioýaýlymlar we kinematografiýa
baradaky döwlet komiteti bilen hyzmatdaşlykda
toplan tejribesi ýokanç keselleriň öňüni almak
babatda hereketleri kabul etmek barada ilatyň
habarlylygy boýunça görülýän çäreleriň netijeliligini
görkezýär. Bellenilişi ýaly, bu işler geljekde dowam
etdiriler, çünki öňüni alyş çäreleri, ozalkysy ýaly,
ýokançlardan netijeli goranyş bolup durýar.
BSGG-niň ýurdumyzdaky edara binasynyň wekili
COVID-19 pandemiýasy boýunça täze maglumatlar
bilen paýlaşyp, agyz-burun örtügini ulanmagyň,
durmuş şertlerini we arassaçylyk düzgünlerini berjaý
etmegiň möhümdigini belledi.
			***
Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrliginiň Halkara okuw-ylmy merkezinde
meşhur koreý alymlarynyň, professorlarynyň,
ýurdumyzyň döwlet düzümleriniň, şonuň
ýaly-da, paýtagtymyzyň lukmançylyk ylmykliniki merkezleriniň ýolbaşçylarynyň hem-de
wekilleriniň gatnaşmagynda onlaýn teleköpri
görnüşinde saglygy goraýyş boýunça II türkmenkoreý maslahaty geçirildi.
Türkmenistanda saglygy goraýyş ulgamynyň
şeýle depginli ösdürilmeginde esasy hyzmatyň
Türkmenistanyň Prezidentine -Türkmenistanyň
Ylymlar akademiýasynyň akademigi, professor,
lukmançylyk ylymlarynyň doktory Gurbanguly
Berdimuhamedowa degişlidigi aýdyňdyr diýip, koreý
hünärmenleri bellediler.
Döwlet Baştutanymyz saglygy goraýyş ulgamynda
ikitaraplaýyn türkmen-koreý gatnaşyklaryna badalga
berip, ony milli lukmançylyk işine täzeçil öňdebaryjy
tehnologiýalaryň, keselleri anyklamagyň täze
usullarynyň ornaşdyrylmagyna gönükdirýär.
Iş maslahatynyň dowamynda bu ugurda alnyp
barlan işlere baha berildi. COVID-19-a garşy
hereket etmek bilen baglylykda, ilata lukmançylyk
hyzmatlaryny hödürlemek we umuman, adatdan
daşary ýagdaýlara taýýar bolmak we olara täsir
etmek, pandemiýadan soňky täzeden dikeldiş
babatdaky wezipeleri çözmek boýunça görlen çäreler
ara alnyp maslahatlaşyldy.
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Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz
ýurdumyzyň derman senagatynyň öňünde ýokanç
we ýokanç däl kesellere garşy göreşmekde hem-de
olaryň öňüni almakda görülýän çäreleriň netijeliligini
artdyrmak maksady bilen, ilaty derman hem-de
lukmançylyk serişdeleri bilen üpjün etmek boýunça
täze wezipeleri goýdy.
Duşuşygyň dowamynda ylmy diplomatiýanyň
ugry hem-de alym-lukmanlaryň, bilermenleriň we
hünärmenleriň arasynda yzygiderli pikir alşylmagy
üçin şertleriň döredilmegi boýunça ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek baradaky meseleler
hem ara alnyp maslahatlaşyldy.
			***
Daşary işler ministrliginde Beýik Britaniýanyň
Premýer-ministriniň Türkmenistan boýunça
söwda baradaky ýörite wekili hanym Emma
Nikolsonyň ýolbaşçylygyndaky wekilleri bilen
söwda-ykdysady meseleleri boýunça onlaýn
duşuşyk geçirildi.
Türkmen tarapyndan mejlise Maliýe we
ykdysadyýet ministrliginiň, Merkezi bankyň,
Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, Suw hojalygy
baradaky döwlet komitetiniň hem-de Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary hem-de
wekilleri gatnaşdylar.
Gepleşikleriň dowamynda «JCB Sales Limited»
kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk meselesine aýratyn
üns berildi, bu kompaniýa Türkmenistan üçin ýörite
tehnikalary we enjamlary ibermäge gyzyklanma
bildirýär.
Şeýle hem maýa goýumlary çekmek hem-de
bilelikdäki taslamalaryň beýleki ugurlary ara alyp
maslahatlaşyldy.
			***
DIM-de wideomaslahat görnüşinde daşary
syýasat edaralarynyň arasynda türkmengazak geňeşmeleri geçirildi, oňa Gazagystan
Respublikasyndan Premýer-ministriniň
orunbasary, dostlukly ýurduň daşary işler
ministri M.Tleuberdi gatnaşdy.
Taraplar halkara we sebit düzümleriniň,
hususan-da, BMG-niň, GDA-nyň YHG-niň hem-de
beýleki guramalaryň çäklerinde iki ýurduň toplan
oňyn hyzmatdaşlyk tejribesini bellediler. Şunuň
bilen baglylykda, ikitaraplaýyn görnüşde hem,
köptaraplaýyn görnüşde hem bilelikdäki işi dowam
etmäge özara taýýarlyk beýan edildi.
Hazar meselesi aýratyn ara alnyp maslahatlaşyldy.
Hyzmatdaşlygy, şol sanda port düzümlerini
herekete getirmek babatynda ulag-üstaşyr ulgamda
gatnaşyklary giňeltmek boýunça pikir alşyldy.
Şeýle hem Merkezi Aziýa döwletleriniň
Baştutanlarynyň nobatdaky Konsultatiw duşuşygyna
görülýän taýýarlyk boýunça pikir alşyldy.
Taraplar Merkezi Aziýa we goňşy sebitleriň
ähmiýetli mümkinçilikleriniň açylmagy üçin
bilelikdäki başlangyçlaryň işlenilip düzülmegine
gyzyklanmalaryny beýan etdiler.
Diplomatlar ýangyç-energetika, ulag-logistika
we senagat pudaklarynda hyzmatdaşlygy
çuňlaşdyrmak meselelerine garadylar. Ylym,
bilim, saglygy goraýyş we farmasewtika ugry

boýunça gatnaşyklaryň ösdürilmegine gyzyklanma
bildirildi.
Duşuşygyň jemleri boýunça Türkmenistanyň
Daşary işler ministrliginiň we Gazagystan
Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda
2021-2023-nji ýyllar üçin Hyzmatdaşlyk hakynda
Maksatnama gol çekildi.

Diplomatik ýokary okuw mekdebinde
türkmen-özbek duşuşygy

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary
institutynda şahyr-filosof hem-de görnükli döwlet
işgäri Zahiriddin Muhammad Baburyň doglan
gününiň 538 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn-duşuşyk
geçirildi. Onuň döredijilik mirasy dünýä edebiýatynyň
gaznasyna girdi.
Duşuşyga iki ýurduň diplomatik
wekilhanalarynyň wekilleri, ýokary okuw
m e k d e p l e r i n i ň ý o l b a ş ç y l a r y, p r o f e s s o r mugallymlary hem-de talyplary, habar beriş
serişdeleriniň işgärleri gatnaşdylar.
B e l l e n i l i ş i ý a l y, T ü r k m e n i s t a n y ň w e
Özbegistanyň halklary tutuş dünýä taryhyna uly
täsirini ýetiren gadymy siwilizasiýalaryň medeni
we taryhy mirasyny goraýjylar bolup durýar. Özüniň
ýakynlygyny, dinini, dilini, ata-babalarynyň toplan
özboluşly medeni we ruhy gymmatlyklaryny saklap
galan bu halklar şöhratly geçmişine buýsanmaga
haklydyr.
Onlaýn-duşuşygyň dowamynda ýylýazgylary
barada ýatlanyp geçildi. Olar Gündogaryň,
şeýle hem Hindistanyň ençeme künjeklerinde
gadymdan gözbaş alýan türki halklaryň we
hindileriň medeni gatnaşyklaryna diňe taryhy
nukdaýnazardan däl-de, eýsem, bu iki gadymy
halklaryň medeniýetleriniň özara täsiriniň üçünji
müňýyllykda hem üstünlikli ösmeginiň dowam
edýändigini bellemek gerek.
Şahyr durmuş ýolunda öçmejek “Babyrnama”
eserini galdyrdy. Ol prozanyň ajaýyp nusgasy hemde dünýä medeniýetiniň genji-hazynasyna giren
gymmatly taryhy çeşme bolup durýar.
Wideoduşuşyk arkaly geçirilen brifingde
Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Akmaljon
Kuçkarow, Özbegistanyň DIM-niň dünýä
ykdysadyýeti we diplomatiýasy uniwersitetiniň
rektory Komilžon Karimow çykyş etdiler.
Nygtalyşy ýaly, döwletara gatnaşyklary
Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň
arasyndaky yzygiderli gatnaşyklaryň dowamynda
gazanylan ylalaşyklara esaslanýar hem-de soňky
ýyllarda söwda-ykdysady, maýa goýum, medeniynsanperwer we beýleki ugurlarda köpugurly
hyzmatdaşlygyň işjeňleşmegi bilen tapawutlandy.
Duşuşyga gatnaşyjylar şahyr Zahiriddin
Muhammad Babur barada aýtmak bilen, onuň
mirasynyň diňe türki halklar üçin däl-de, eýsem,
tutuş adamzat üçin uly ähmiýete eýedigini bellediler.
Onuň pikirdeşleri, beýik türkmen şahyrlary
we döwlet işgärleri Baýram han we onuň ogly
Abdyrahym han Türkmenistanyň we Özbegistanyň
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arasyndaky dostlugyň we doganlygyň nyşany bolup
durýar.
Duşuşygyň ahyrynda taraplar Aşgabatda we
Daşkentde geçiriljek nobatdaky duşuşyklarda hem
netijeli hyzmatdaşlygyň dowam etjekdigine umyt
bildirdiler.
JEMGYÝET

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna
Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy
gowşuryldy

Geçen hepdede Bagtyýar zaman obasynda 2020nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň iň gowy
etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi
bolan S.A.Nyýazow adyndaky etraba mynasyp bolan
baýragy – ABŞ-nyň 1 million dollaryny gowşurmak
dabarasy boldy.
Dabara Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli
merkeziniň, welaýatyň hem-de etrabyň
häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň
ý o l b a ş ç y l a r y w e w e k i l l e r i , k ä r e n d e ç i l e r,
önümçiligiň öňdebaryjylary, hormatly ýaşulular
gatnaşdylar.
S.A.Nyýazow adyndaky etrap hem munuň aýdyň
subutnamasydyr, ol demirgazyk welaýatyň iri
obasenagat merkezleriniň biridir. Geçen ýyl bu ýerde
pagtanyň 41,5 müň tonnadan gowragy, bugdaýyň
32 müň tonna golaýy öndürilip, ýeralmasynyň we
beýleki ekinleriň bereketli hasyllary ýygnaldy.
Etrabyň zähmetkeşleri her ýyl gök-miwe
önümlerini taýýarlap, bagbançylygy we
maldarçylygy ösdürýärler. Sadulla Rozmetow
adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýeti bolsa
üstünlikli işleri bilen welaýatyň çäklerinden
alyslarda hem tanalýar.
Oba milli maksatnamasyny amala aşyrmagyň
çäklerinde, etrapda döwrebap umumybilim berýän
mekdepler hem-de çagalar baglary, stadionlar
we sport mekdepleri, medeniýet öýleri, saglygy
goraýyş edaralary açylyp, awtomobil ýollarynyň,
elektrik hem-de suw geçiriji ulgamlaryň ençeme
kilometri çekildi we durky täzelenildi. Jumanyýaz
Hudaýbergenow adyndaky geňeşligiň çäginde ösen
düzümli, durmuş amatlylyk derejesi boýunça şäheriň
şertlerine ýakyn bolan “Bagtyýar zaman” atly täze
oba guruldy.
Etrabyň ykdysadyýetinde hususy düzümleri uly
orun eýeleýär. Onuň çäginde telekeçiler tarapyndan
ýyladyşhana hojalyklary gurlup, olaryň bir bölegi
öz önümlerini daşary ýurtlara ugradýarlar. Bu ýerde
tohum mallarynyň 500 baş sanyny saklamak hemde et-süýt önümlerini öndürmek üçin niýetlenen iri
maldarçylyk toplumy hereket edýär. Telekeçileriň
tagallalary bilen, guşçulyk toplumlary gurulýar,
balyk ösdürilip ýetişdirilýär, oba hojalyk önümlerini
saklamak üçin sebitde ilkinji hususy ammar bina
edilýär.
Dabarada çykyş edenler etrabyň ilatyny
abraýly bäsleşigiň ýeňijisi diýen belent ada eýe
bolmagy bilen gutlap, bu baýragyň olary täze

zähmet üstünliklerine ruhlandyrjakdygyna ynam
bildirdiler.
SAÝLAWLARA TAÝÝARLYK

Dalaşgärleri hödürlemek dowam edýär

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk
barha giň gerime eýe bolýar. Möhüm syýasy
çäräniň çäklerinde, dalaşgärleri hödürlemek dowam
etdirilýär.
Saýlaw kodeksine laýyklykda, dalaşgärleriň
çäklendirilmedik sany ara alnyp maslahatlaşylýar.
Dalaşgärlige uly abraýdan peýdalanýan, tutanýerli
zähmet çekýän adamlar hödürlenilýär. Olaryň
hatarynda tejribeli guramaçylar, hünärmenler, oba
zähmetkeşleri, kärendeçiler, bilim we medeniýet,
saglygy goraýyş hem-de durmuş üpjünçiligi
ulgamynyň, senagat, gurluşyk, aragatnaşyk we
beýleki pudaklaryň wekilleri bar.
Geçen hepdede welaýat, etrap, şäher halk
maslahatlarynyň agzalary tarapyndan Milli Geňeşiň
Halk Maslahatynyň agzalarynyň 48 mandatyna
81 dalaşgär hödürlenildi. Olaryň 15-si Ahal
welaýatyndan, 15-si Balkan welaýatyndan, 9-sy
Daşoguz welaýatyndan, 16-sy Lebap welaýatyndan,
15-si Mary welaýatyndan hem-de 11-si Aşgabat
şäherinden hödürlenildi.
Dalaşgärleri hödürlemek 2-nji marta çenli dowam
eder, bellige almak bolsa 7-nji martda tamamlanar.
Milli synçylar ygtyýarlyklarynyň çäklerinde
saýlaw bilen bagly çärelere gözegçilik edýärler.
MASLAHATLAR

Ýurdumyzyň Diplomatik işgärleriniň güni
mynasybetli maslahat

Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynda ýurdumyzyň Diplomatik işgärleriniň
gününe gabatlanylyp, “Türkmenistanyň
diplomatiýasy–onuň taryhy, häzirki döwri, geljegi”
atly ylmy maslahat geçirildi.
Foruma ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň
ýolbaşçylary we işgärleri, Türkmenistanda işleýän
diplomatik wekilhanalaryň hem-de halkara
guramalaryň baştutanlary, ýokary okuw mekdepleriniň
rektorlary we mugallymlary, talyp ýaşlar gatnaşdylar.
Maslahata şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň,
milli we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.
Döwlet Baştutanymyz foruma gatnaşyjylara
iberen Gutlagynda bu maslahatyň dowamynda
biziň döwletimiziň daşary syýasatynyň
we diplomatiýasynyň oňyn tejribesi hem-de
parahatçylygy berkitmeklige aýratyn goşandy
barada netijeli pikir alyşmalaryň boljakdygyna ynam
bildirdi.
Maslahatyň barşynda bellenilişi ýaly, hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
baştutanlygynda ýurdumyz köpugurly halkara
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hyzmatdaşlygy ösdürmäge, sebit hem-de
ählumumy möçberde Durnukly ösüş maksatlaryna
ýetmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny
birleşdirmäge gönükdirilen netijeli daşary syýasy
ugry yzygiderli durmuşa geçirýär. Milli Liderimiziň
bu öňdengörüjilikli strategiýasy hem-de öňe sürýän
döredijilikli başlangyçlary ählumumy goldawa
mynasyp bolýar.
Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň daşary
syýasatynyň netijeli durmuşa geçirilmeginiň hem-de
onuň milli bähbitleriniň goralmagynyň ýurdumyzyň
diplomatik gullugynyň işiniň esasy görkezijileriniň
biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, çykyş
edenler türkmen diplomatiýasynyň dostluk, hoşniýetli
goňşuçylyk gatnaşyklaryny, sebit hem-de dünýä
derejesinde özara düşünişmegi we ynanyşmagy
pugtalandyrmaga goşýan uly goşandyny bellediler.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň ýakyndan goldaw bermegi
netijesinde, Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň
maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli berkidilýär
hem-de düzümi döwrebaplaşdyrylýar. Döwlet
Baştutanymyzyň şu aýda gol çeken Kararyna
laýyklykda, “Türkmenistanyň ussat diplomaty” diýen
tapawutlandyryş nyşan döredildi.
Ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik
wekilhanalarynyň hem-de konsullyk edaralarynyň
ulgamy ýylsaýyn giňelýär. Türkmenistan goňşy
ýurtlar hem-de dünýäniň beýleki sebitlerinde
ýerleşýän döwletler bilen dostlukly gatnaşyklary
we özara bähbitli hyzmatdaşlygy okgunly ösdürip
hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen giň gerimli
düzümleýin taslamalaryň başyny başlap we bilelikde
durmuşa geçirýär.
Häzirki döwrüň ýagdaýlaryndan we talaplaryndan
ugur alnyp, milli diplomatiýa mekdebiniň
ösdürilmegine hil taýdan täze itergi berildi. Şu
babatda ýokary hünärli işgärleri taýýarlamaga
möhüm ähmiýet berilýär. Munuň özi täze hünärleri
açmak, bilim bermek işine öňdebaryjy sanly
tehnologiýalary hem-de innowasion usullary işjeň
ornaşdyrmak, daşary ýurtlaryň esasy ugurdaş ýokary
okuw mekdepleri bilen özara peýdaly tejribe alyşmak
zerurlygyny şertlendirýär.
Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglylykda,
diplomatik işiň täze wezipeleri hem-de usullary peýda
bolýar. Soňky ýyllarda ýurdumyz diplomatiýanyň
ykdysadyýet, ulag, energetika, ekologiýa, suw
hem-de medeniýet we sport ýaly wajyp ugurlarynyň
ösdürilmegi barada tagalla edýär.
Öňüni alyş diplomatiýasynyň kuwwatyndan
netijeli peýdalanmak, onuň ýüze çykýan dawalary
hem-de gapma-garşylyklary syýasy-diplomatik
usullar arkaly kadalaşdyrmak, parahatçylyk
döredijilik we ynanyşmagy pugtalandyrmak çäreleri
ýaly gurallary netijeli ulanmaga aýratyn ähmiýet
berilýär.

Häzirki döwürde dünýäde koronawirus
pandemiýasy zerarly ýüze çykan çylşyrymly
ýagdaýdan ugur alnyp, ylym we saglygy goraýyş
diplomatiýasynyň mümkinçiliklerinden doly
peýdalanmak ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup
durýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň BMG-niň howandarlygynda
onuň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýaly
ýöriteleşdirilen düzümi bilen hyzmatdaşlygyň
gurallaryny ýola goýmak boýunça öňe süren teklibi
şu wezipäni çözmäge gönükdirilendir.
Däp bolşy ýaly, hünär baýramy mynasybetli
diplomatik gullugyň ýaş işgärlerine hem-de Halkara
gatnaşyklary institutynyň soňky ýylynyň talyplaryna
Daşary işler ministrliginiň degişli diplomlaryny
gowşurmak dabarasy boldy.
Forumyň çäklerinde DIM-iň Halkara gatnaşyklary
institutynda ýurdumyzyň Diplomatik işgärleriniň
gününe gabatlanylan, şeýle hem Watanymyzyň
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna we hemişelik
Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna hem-de “Türkmenistan
–parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”
şygary astynda geçýän 2021-nji ýyla bagyşlanan
mowzuklaýyn sergi hem guraldy.
BIRŽA TÄZELIKLERI

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet harytçig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 66-sy
hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Russiýanyň, Birleşen
Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň telekeçileri
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumynda öndürilen polipropileni hem-de az
kükürtli ýangyç mazudyny satyn aldylar. BAEden, Şotlandiýadan, Owganystandan, Singapurdan
gelen işewürler “Türkmengaz” döwlet konserninde
öndürilen ECO-93 belgili awtoulag benzinini,
suwuklandyrylan gazy hem-de tehniki kükürdi satyn
aldylar.
Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasynyň,
Hytaýyň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň telekeçileri
daşary ýurt puluna tekiz reňklenen we tüýjümek
žakkard önümlerini, nah ýüplügi satyn aldylar.
Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 110 million 672 müň
dollaryndan gowrak boldy.
Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň,
Pakistanyň işewür toparlarynyň wekilleri bahasy 65
million 764 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügi,
buýan köküniň şerbetini hem-de lukmançylyk
maksatly beýleki serişdeleri satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumynda öndürilen polipropilen plýonkasyny
satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy 16 million
manatlykdan gowrak boldy.
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