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



Mähriban gelin-gyzlar! 
Sizi, Halkara zenanlar güni bilen  

tüýs ýürekden gutlaýarys!
Şu bahar günlerinde size berk jan saglygyny  

we bagt arzuw edýäris!

Sizi çuňňur hormatlamak bilen, 
IHMNK-nyň Türkmenistandaky şahamçasynyň Baş direktory  

Çen Huaýlun

Dear women! 
We would like to extend our heartfelt congratulations  

on the occasion of the International Woman’s Day
On this spring day, we wish you, dear women,  

continued health and happiness!

With deep respect to you, 
Chen Huailong, 

General Director of CNPCI Turkmenistan

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляем вас  

с Международным женским днем
В эти весенние дни желаем вам  
крепкого здоровья и  счастья!

С глубоким уважением к Вам, 
Генеральный директор КННКИ Туркменистан  

Чэнь Хуайлун
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H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow sebitleriň meýdanlarynda 
ýaýbaňlandyrylan işleriň agrotehniki möhletlerde we 
ýokary hilli geçirilmelidigini belläp, gowaça ekişine 
degişli derejede taýýarlyk görmegi tabşyrdy, şeýle hem 
ýazlyk ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök ekinleriň 
ekişiniň depginini güýçlendirip, bu işleri bellenen 
agrotehniki möhletlerde tamamlamagy tabşyrdy. 

Welaýatda ekologiýa abadançylygynyň gözbaşy 
bolan ýazky bag ekmek möwsümine hem ýokary 
derejede taýýarlyk görülmelidir diýip, milli Liderimiz 
aýtdy. 

Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz gök 
önümleri ýetişdirmäge niýetlenilip gurlan döwrebap 
ýyladyşhanany mart aýynda ulanmaga bermek üçin 
zerur işleri alyp barmagy tabşyrdy. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  ý u r d u m y z y ň 
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli 
açylyp, ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-
durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk 
işleriniň alnyp barlyşyny wise-premýere we häkimlere 
berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

Soňra milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän 
orunbasary E.Orazgeldiýewiň hasabatyny diňledi. 

Wise-premýer oba hojalyk pudagyny ösdürmek 
ugrunda öňde goýan wezipeleri berjaý etmek 
boýunça durmuşa geçirilýän çäreler, degişli gurluşyk 
meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de ýer we 
suw serişdelerini netijeli ulanmak boýunça ýerine 
ýetirilýän işler barada hasabat berdi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, 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 işledilmegi barada görkezme berdi. 

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy 
2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň Maksatnamasynyň çäklerinde suw 
serişdelerini tygşytly peýdalanmak, goşmaça suw 
gorlaryny döretmek, ýerleriň şorlaşmagynyň öňüni 
almak we ekerançylyk meýdanlarynyň melioratiw 
ýagdaýyny gowulandyrmak ugrunda bellenilen işleriň 
talaba laýyk ýerine ýetirilmegini tabşyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň toprak-
howa şertlerini nazara almak bilen, oba hojalygyna 
suwaryşyň tygşytlaýjy enjamlaryny, täze usullaryny 
ornaşdyrmak, Suw hojalygy baradaky döwlet 
komitetiniň tehniki üpjünçiligini mundan beýläk-
de döwrebaplaşdyrmak, şol sanda sanly ulgamyň 
ornaşdyrylyşyny güýçlendirmek, bu ugurda dünýä 
tejribesinden peýdalanmak, suw akabalaryny we 
ýaplary arassalamak işlerini ýola goýmak boýunça 
işleri talaba laýyk guramagyň möhümdigini aýdyp, 
bu babatda wise-premýere hem-de häkimlere birnäçe 
anyk tabşyryklary berdi. 

Döwlet Baştutanymyz 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. 

RESMI BÖLÜM 

Türkmenistanyň Prezidenti sanly 
wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny 
geçirdi 

1-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
käbir orunbasarlarynyň hem-de ýurdumyzyň 
welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň häkimleriniň 
gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly 
nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.

Iş maslahatynda paýtagtymyzy hem-de welaýatlary 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ýazky ekiş 
möwsümine taýýarlyk görmek meselelerine, 
möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna hem-de 
şanly senelere taýýarlyk görlüşine garaldy. 

Döwlet Baştutanymyz gün tertibindäki meselelere 
geçip, Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowy hem-
de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýewi çagyrdy. Olar ýurdumyzyň baş 
şäheriniň düzümlerini döwrebaplaşdyrmak boýunça 
alnyp barylýan işler, bina edilýän iri täze desgalardaky 
işleriň ýagdaýy, Aşgabat şäheriniň güni we onuň 
döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen 
çärelere taýýarlyk görlüşi barada habar berdiler. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow Aşgabatda ýaýbaňlandyrylan giň 
gerimli özgertmeleriň geljegi nazarlaýan toplumlaýyn 
ösüşe yzygiderli häsiýet bermäge gönükdirilendigini 
belläp, şäher hojalygyny, jemagat gulluklaryny 
yzygiderli kämilleşdirmek, olaryň işine sanly 
tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleriň hemişe 
gözegçilikde saklanylmalydygyny nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz şu maksat üçin bu ulgamdaky 
iň oňat dünýä tejribelerini öwrenmek hem-de şolary 
gözellik we ekologiýa düzümlerini öz içine alýan 
abadançylyk boýunça gurluşyk taslamalary hem-de 
meýilnamalar işlenip taýýarlanylanda ulanmagyň 
zerurdygyny aýtdy. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň şöhratly 140 
ýyllyk we Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününiň 30 
ýyllyk şanly seneleriniň toýuna ýokary derejede 
taýýarlyk görmek meselesine ünsi çekip, bu wakalara 
gabatlanylyp geçirilýän çäreleriň ýokary guramaçylyk 
derejesiniň üpjün edilmegi bilen baglylykda, wise-
premýere we Aşgabat şäheriniň häkimine anyk 
tabşyryklary berdi.

Soňra sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän 
iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de ýurdumyzyň 
welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda dowam 
etdi. 

Welaýatlaryň häkimleri sebitlerde alnyp barylýan 
işler barada hasabat berdiler. Welaýatlaryň gowaça 
ekiljek meýdanlary ekiş möwsümine taýýarlanylýar, 
sürüm we tekizleýiş işleri geçirilýär, gowaça ekişinde 
ulanyljak oba hojalyk tehnikalary we gurallary abatlap, 
möwsüme doly taýýar etmek, pagta öndürijileri ekiş 
möwsümine çenli zerur mukdarda tohum bilen üpjün 
etmek ugrunda zerur çäreler görülýär. Şunuň bilen bir 
hatarda, ýeralmanyň we soganyň ýokary hasylyny 
almak üçin olara degişli ideg işleri geçirilýär. 
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hakyky demokratik, hukuk döwleti bolmak bilen, 
geljekde hem milli kanunçylygymyzy bozýanlara 
garşy barlyşyksyz göreş alyp barjakdygyny, olaryň 
soňuna çykmak üçin degişli çäreleri görjekdigini, hut 
şoňa görä-de, her bir işiň seredilmegine jogapkärçilikli 
we adalatly çemeleşmegiň möhümdigini aýdyp, Baş 
prokuror B.Atdaýewe bu babatda anyk tabşyryklary 
berdi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
B e r d i m u h a m e d o w  ý u r d u m y z d a  o ň y n 
jemgyýetçilik-syýasy ýagdaýyň saklanylmagynyň 
türkmenistanlylaryň rahat we abadan durmuşynyň 
hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 
öňde goýlan belent maksatlara ýetmek we wezipeleri 
ýerine ýetirmek ugrunda üstünlikli hereket etmegiň 
aýrylmaz şerti bolup durýandygyny belledi hem-
de Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýolbaşçysy 
G.Annaýewe birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

Milli Liderimiz Watanymyzyň mukaddes çäklerini 
goramak boýunça aýratyn wezipäniň serhetçileriň 
üstüne ýüklenendigini belledi. Olaryň döwlet 
serhedimiziň eldegrilmesizligini üpjün etmegiň, 
serhet galalaryny abadanlaşdyrmagyň zerurdygyna 
ünsi çekdi.

D ö w l e t  B a ş t u t a n y m y z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow ýurdumyzda geçirilýän hukuk 
özgertmeleriniň wajypdygyny belledi hem-de 
Türkmenistanyň kanunçylygyny döwrüň talaplaryna 
we halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna 
laýyklykda, mundan beýläk-de kämilleşdirmek 
boýunça degişli edaralar bilen utgaşykly işlemeginiň 
zerurdygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, 
dünýäniň öňdebaryjy kanunçykaryjylyk tejribesiniň 
öwrenilmeginiň hem-de onuň täze kanunçylyk 
namalary taýýarlanylanda peýdalanylmagynyň 
möhümdigi nygtaldy. 

Hormatly Prezidentimiz, Döwlet gümrük 
gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýewe alnyp 
barylýan işleri hemişe kämilleşdirmegiň, döwrebap 
tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmagyň, ýurdumyzyň 
barlag-geçiriş nokatlarynyň işgärleri üçin hünäri 
ýokarlandyryş okuwlary, amaly we nazary okuwlary 
guramagyň zerurdygyna ünsi çekdi. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Döwlet migrasiýa gullugynyň, onuň ähli düzümleýin 
bölümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da 
pugtalandyrmagyň, işgärleriň hünär taýýarlygyny 
ýokarlandyrmagyň hem-de olaryň netijeli işlemegi 
üçin zerur şertleri döretmegiň möhümdigini aýdyp, 
bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

Döwlet Baştutanymyz Ýokary gözegçilik 
edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedowyň ünsüni 
döwlet emlägine aýawly we oýlanyşykly çemeleşmek, 
milli  ykdysadyýetimizi hem-de dolandyryş 
ulgamlaryny sanly tehnologiýalara geçirmek boýunça 
möhüm wezipelere çekdi. 

Döwlet Baştutanymyz mejlisi jemläp hem-de 
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýüzlenip, 
berkarar Watanymyzyň çäk bitewüligini üpjün 
etmegiň harby-syýasy we harby-strategik esaslaryny 
kesgitleýän goranyş häsiýetli Harby doktrinanyň 
kabul edilendigini belledi.

Şonuň esasynda döwletimiziň howpsuzlygyny 
hem-de goranmagyny, adam hukuklaryny we 

Milli Liderimiz biziň esasy maksadymyzyň azyk 
bolçulygyny üpjün etmekden, halkymyzyň ýaşaýyş-
durmuş derejesini has-da gowulandyrmakdan, 
ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn ösüşini üpjün 
etmekden ybaratdygyny belläp.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk 
geňeşiniň mejlisi 

3-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti, 
ýurdumyzyň Ýaragly  Güýçler in iň  Belent 
Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly 
Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 
nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby 
we hukuk goraýjy edaralarynda “Türkmenistan – 
parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip 
yglan edilen 2021-nji ýylyň geçen iki aýynda ýerine 
ýetirilen işleriň jemlerine garaldy. 

Ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň hatarynda 
Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy hem-de 
parahatçylygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy 
edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, 
olaryň işini has-da kämilleşdirmäge, döwlet emlägine, 
şol sanda maliýe serişdelerine gözegçilik etmäge hem-
de sanly ulgamy ornaşdyrmaga degişli soraglaryň 
birnäçesi hem-de beýleki meseleler boldy. 

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň maddy-
enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň, 
edermen Watan goragçylarynyň birkemsiz gulluk 
etmegi hem-de oňaýly ýaşamagy üçin has amatly 
şertleri döretmek arkaly Milli goşunymyzyň goranyş 
kuwwatyny pugtalandyrmaga gönükdirilen köpugurly 
harby özgertmeleri amala aşyrmagyň barşy hakynda 
ýaragly düzümleriň ýolbaşçylary hasabat berdiler.

Hususan-da, şu ýyl bellenilýän şöhratly senäniň –
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň 
hormatyna geçiriljek harby ýörişe taýýarlyk görlüşi, 
ýurdumyzda jemgyýetçilik tertibini saklamak we 
hukuk düzgün bozulmalaryň öňüni almak, ýangyn 
howpsuzlygyny üpjün etmek, ýol-ulag hadysalarynyň 
öňüni almak, şeýle hem milli kanunçylygy we kazyýet 
ulgamyny has-da kämilleşdirmek boýunça görüýän 
çäreler barada habar berildi. 

 Milli Liderimiz Goranmak ministrliginiň 
öňünde durýan möhüm wezipeleri kesgitläp, harby 
gullukçylaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny, 
ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýelemegi şolaryň 
hatarynda görkezdi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow Içeri işler ministrligine ähli 
düzümleriň işini hemişe gözegçilikde saklamagy 
tabşyrdy. Şol düzümler jemgyýetçilik tertibiniň, 
raýat larymyzyň kanuny hukuklarynyň we 
azatlyklarynyň birkemsiz berjaý edilmeginiň 
hemmetaraplaýyn goralmagyny üpjün etmelidir. 

Milli  Liderimiziň belleýşi ýaly, düzgün 
bozulmalarynyň öňüni almaga, şol sanda ýurdumyzyň 
awtomobil ýollarynda düzgüniň berjaý edilmegine 
aýratyn üns berilmelidir. Şu maksat bilen, raýatlaryň, 
aýratyn-da, okuwçylaryň arasynda ýol hereketiniň 
düzgünleri hakynda giňişleýin düşündiriş işlerini 
yzygiderli geçirmek zerurdyr.

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow Türkmenistan Watanymyzyň 
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azatlyklaryny üpjün etmek boýunça köp işler amala 
aşyrylýar. Kanunçylygy berkitmegiň we hukuk 
tertibini goramagyň ýörelgeleri kämilleşdirilýär. Şeýle 
hem Garaşsyz döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk 
syýasatynyň sebitde parahatçylygy berkitmekdäki 
täsirini güýçlendirmek boýunça maksatnamalaýyn 
işler durmuşa geçirilýär.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, goranyş häsiýetli 
Harby doktrina esasynda Ýaragly Güýçlerimiziň 
düzümi häzirki zamanyň iň kämil söweşjeň ýaraglary 
we harby tehnikalary bilen üpjün edilýär.

Watan goragçylarynyň we olaryň maşgala 
agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş, gulluk hem-de iş şertleri 
yzygiderli gowulandyrylýar.

Döwlet  howpsuzlyk geňeşiniň agzalary 
döwletimiziň howpsuzlygyny we goranmagyny, 
adamyň Konstitusion hukuklarynyň hem-de 
azatlyklarynyň goraglylygyny üpjün etmek babatdaky 
syýasaty durmuşa geçirmek işine yhlasly we tutanýerli 
zähmetleri bilen işjeň gatnaşýarlar.

Şu maksat bilen, milli Liderimiz Garaşsyz, hemişelik 
Bitarap Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny, 
özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, Konstitusion 
gurluşyny goramakda, kanunylygy we hukuk tertibini 
üpjün etmekde uly hyzmatlary bitirendiklerini nazara 
alyp, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna 
“Türkmenistanyň Watan goragçysy” diýen hormatly 
ady dakmak barada karara gelendigini aýtdy. 

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly 
Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly 
Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi tamamlap, 
oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, rowaçlyk, 
alyp barýan jogapkärli gulluklarynda uly üstünlikleri 
arzuw etdi. 

Soňra Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna 
“Türkmenistanyň Watan goragçysy” diýen hormatly 
ady dakmagyň dabaraly çäresi geçirildi. 

Sylaglananlaryň her biri degişli nyşany kabul edip, 
watançylyk Kasamyny aýtdy. 

Milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 
agzalaryny “Türkmenistanyň Watan goragçysy” 
diýen hormatly adyň dakylmagy bilen gutlap, 
olara döwletimiziň özygtyýarlylygyny, döwlet 
garaşsyzlygyny, çäk bitewüligini, serhetleriň 
eldegrilmezligini, parahatçylygy we asudalygy, 
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň konstitusion 
gurluşyny goramakda, kanunylygy we hukuk tertibini 
üpjün etmekde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow EKO-nyň Sammitine 
gatnaşdy

4-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň 
Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň çakylygy boýunça 
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (EKO) göni 
wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen XIV Sammitiniň 
işine gatnaşdy. 

Dünýäde emele gelen ýagdaýlary nazara almak 
bilen, şu ýokary derejedäki duşuşygyň gün tertibinde 
COVID-19 pandemiýasyndan soňky döwürde 
sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge 
aýratyn üns berildi.

Şu Sammite Owganystan Yslam Respublikasynyň 
Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, Azerbaýjan 
Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Eýran 
Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhani, 
Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-
Jomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti 
Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti 
Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň 
Prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Pakistan Yslam 
Respublikasynyň Premýer-ministri Imran Han we 
EKO-nyň Baş sekretary doktor Hadi Süleýmanpur 
gatnaşdylar. 

Şeýle hem ýokary derejedäki duşuşyga gatnaşmak 
üçin Türksoý Geňeşiniň Baş sekretary Bagdad 
Amreýew, Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary 
Urban Rusnak we beýlekiler çagyryldy.

Türkmenistan 1992-nji ýyldan bäri EKO-nyň 
agzasy bolup durýar. Bu iri ugurdaş sebitleýin 
döwletara bileleşiginiň 1985-nji ýylda ykdysady we 
söwda ulgamlarynda has ysnyşykly hyzmatdaşlyk 
etmek maksady bilen, Pakistan, Eýran we Türkiýe 
tarapyndan döredilendigini ýatlatmalydyrys.  
1992-nji ýyldan başlap, EKO-nyň işi, oňa 7 ýurduň 
– Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Owganystanyň, 
Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, 
Özbegistanyň girmegi bilen baglylykda, hil taýdan 
täze ösüşe eýe boldy. Guramanyň häzirki düzümine 
çenli onuň giňeldilmeginiň senesi – 28-nji noýabr 
EKO-nyň güni hökmünde bellenilýär. 

1995-nji ýylda, Birleşen Milletler Guramasynyň 
Baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde kabul edilen 
Kararnama laýyklykda EKO BMG-de synçy derejesi 
berildi. Bu düzüm şeýle derejä Yslam Hyzmatdaşlyk 
Guramasynda (YHG) hem eýedir. 

Geçen döwürde Türkmenistan we EKO tarapyndan 
bilelikde işlemegiň uly tejribesi toplanyldy. Munuň özi 
bolsa uzakmöhletli geljegi üçin netijeli gatnaşyklaryň 
berk esasyny döredýär. 

EKO-nyň esasy wezipeleri sebitiň ykdysady 
taýdan okgunly ösmegi, goşulyşmak işleriniň 
höweslendirilmegi, Gurama agza ýurtlaryň 
raýdaşlygynyň hem-de hyzmatdaşlygynyň, olaryň 
dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman 
ulgamynda eýeleýän ornunyň pugtalandyrylmagy 
üçin amatly şertleri döretmekden ybaratdyr. EKO-
nyň esasy maksatlary degişli düzümleriň, sebit we 
sebitara gatnaşyklaryny ösdürmegiň häzirki döwrüň 
ýagdaýlaryna laýyk gelýän gurallarynyň döredilmegi, 
hyzmatdaşlygyň ileri  tutulýan ugurlarynda 
bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegi bilen 
baglanyşyklydyr. Şol maksatlara ýetilmegi bolsa 
wajyp durmuş meselelerini çözmäge, halklaryň 
ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga 
gönükdirilendir. 

EKO-nyň XIV Sammitiniň Başlygy – Türkiýe 
Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan 
2021-nji ýylda EKO-da başlyklyk etmegiň 
Türkmenistana geçýändigi baradaky çözgüdi yglan 
etdi. 

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti halkara 
hyzmatdaşlygy, şol sanda abraýly guramalaryň 
çäklerinde hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda we 
giňeltmekde Türkmenistanyň möhüm ornuny belledi 
we EKO-da başlyklyk etmegiň ýurdumyza geçmegi 
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nyň taslama işlerini düýpli güýçlendirmegiň, geljegi 
has uly bolan ülňüleri hem-de ugurlary öňe sürmegiň 
zerurdygyna ynam bildirdi. 

– Şunuň bilen birlikde, biz Gündogar–Günbatar 
ugry boýunça, Aziýa–Ýuwaş ummany sebitinden 
kontinentiň ýewropa bölegine, Ýakyn Gündogar 
tarapa utgaşdyrylan ulag geçelgelerine aýratyn üns 
bermäge çagyrýarys diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. 

Şeýle hem, Türkmenistan Hazar deňzi sebitinde 
hyzmatdaşlygy giňeltmegi teklip edýär. Sebäbi, 
hazarýaka döwletleriniň bäşisinden dördüsi EKO-nyň 
agzasy bolup durýar. Şuny göz öňünde tutup, Hazar 
deňziniň üsti bilen günbatar we demirgazyk ugurlara, 
Gara hem-de Baltika deňizleriniň portlaryna işjeň 
çykmalydyrys. 

EKO-nyň giňişliginde energetika ugurlaryny 
döretmäge, biziň döwletlerimiziň gatnaşmagynda 
energiýa serişdelerini diwersifikasiýa ýoly bilen 
ibermäge hem möhüm wezipe hökmünde seredýäris. 
Häzirki wagtda Türkmenistan hyzmatdaşlary bilen 
bilelikde “Türkmenistan – Owganystan – Pakistan –
Hindistan” gaz geçirijisini gurýar. Munuň özi oňaýly 
we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mysalydyr. 

“Türkmenistan – Özbegistan – Täjigistan – 
Owganystan – Pakistan” hem-de “Türkmenistan – 
Owganystan – Pakistan” ugurlary boýunça elektrik 
energiýasyny ibermegiň taslamasyny amala aşyrmak 
boýunça hem netijeli işler alnyp barylýar. 

Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow EKO sebitiniň içinde 
hem, onuň çäklerinden daşary çykýan goşmaça 
energetika ugurlarynyň hem zerurdygyny belledi. 

Döwlet Baştutanymyz şu ugurda Guramanyň 
kontinentde beýleki döwletara birleşikler bolan 
Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewraziýa 
Ykdysady Birleşigi, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy 
bilen maksada gönükdirilen gatnaşyklary ýola goýup 
biljekdigini nygtady. Bu birleşikleriň strategik babatda 
bähbitleri EKO-nyň bähbitleri bilen özara peýdaly we 
deňhukukly esasda laýyk gelip bilerdi. 

Milli Liderimiz owgan topragynda pugta 
parahatçylygy we ylalaşygy berkarar etmegiň örän 
möhüm şerti hökmünde Owganystanyň ykdysadyýetini 
dikeltmek işine ýurdumyzyň möhüm ähmiýet 
berýändigini aýratyn belledi. Türkmenistan onuň 
ykdysadyýetini dikeltmekde, energiýa üpjünçilik, 
ulag, aragatnaşyk ulgamlarynda, durmuş maksatly 
desgalary gurmakda bu doganlyk ýurda kömek berýär 
we kömek bermegini dowam eder. 

Türkmenistan EKO-da başlyklyk ediji hökmünde 
medeni, sport, bilim, ýaşlar syýasaty, syýahatçylyk 
gatnaşyklaryny giňeltmäge işjeň ýardam bermegi 
maksat edinýär. Dost-doganlyk ruhunda biziň 
halklarymyzy we döwletlerimizi birleşdirýän umumy 
ahlak gymmatlyklaryna eýermegi göz öňünde tutýar. 
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ylmy-
lukmançylyk ugry, koronawirus pandemiýasyna 
garşy göreşde tejribe we bilim alyşmak boýunça hem 
hyzmatdaşlyk etmäge aýratyn üns bermegi teklip etdi.

Döwlet Baştutanymyz Sammite gatnaşyjylara 
ýüzlenip, ýurdumyzyň EKO-nyň işini sebiti netijeli 
ösdürmegiň şertleriniň biri hasaplaýandygyny, bu 
Guramada onuň agza ýurtlarynyň ykdysady ösüşiniň 

bilen baglylykda, ilki bilen hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowa söz berdi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow ýurdumyza bildiren ynamy 
üçin, agza döwletlere uly minnetdarlyk bildirip, 
ýurdumyzyň öz başlyklygyny jogapkärli we belent 
wezipe hökmünde kabul edýändigini, onuň üstünlikli, 
netijeli we gatnaşyjylaryň bähbitlerine hyzmat etmegi 
üçin ähli tagallalary etjekdigini nygtady. 

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Sammite 
gatnaşyjylary, Guramada Türkmenistanyň başlyklyk 
etjek döwründe esasy ileri tutulýan ugurlar bilen 
tanyşdyrdy. 

Tü rkmen  t a r apy  EKO-nyň  çäk l e r i nde 
ykdysadyýetde, söwdada, senagatda, energetikada, 
ulaglarda we kommunikasiýalarda, medeniýet hem-
de ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmegiň 
toplumlaýyn mümkinçiligini giňeltmäge ýardam 
bermäge strategik wezipe hökmünde garaýar. 

–Ýurtlarymyzyň arasynda söwda-ykdysady 
gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmek üçin şertleri 
döretmegiň üstünde hyzmatdaşlarymyz bilen anyk 
işleri alyp barmagy göz öňünde tutýarys. Haryt 
dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmagy we ony 
diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi maksat 
edinýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow aýtdy. 

Şu maksat bilen, Türkmenistan EKO-nyň 
sebitinde ykdysady ugurlary döretmegiň üstünde işläp 
başlamagy teklip edýär. Biz bu ugurlary harytlaryň, 
hyzmatlaryň hereket edýän, maýa goýumlarynyň 
amala aşyrylýan esasy durnukly ulgamy hökmünde 
görýäris. Senagat kooperasiýasyny, ýurtlarymyzyň 
önümçilik we tehnologik mümkinçiliklerini 
birleşdirmegi, bilelikdäki iri üpjünçilik taslamalaryny 
amala aşyrmagy ykdysady ugurlaryň örän möhüm 
bölegi hasaplaýarys diýip, döwlet Baştutanymyz 
sözüni dowam etdi. 

EKO agza ýurtlary ykdysady taýdan ösdürmegiň 
maksatlaryny amala aşyrmakda, häzirki zaman işlerine 
olaryň doly bahaly gatnaşmagyny gazanmakda 
ulag we kommunikasiýa ulgamlarynyň esasy orny 
eýelejekdigi äşgärdir. 

Bu ugurda biziň ýurtlarymyz birnäçe taslamalary 
üstünlikli amala aşyrdy. Şu ýylyň ýanwarynda Kerki 
(Türkmenistan) – Şybyrgan (Owganystan) ugry 
boýunça elektrik geçiriji ulgamyň işe girizilmegini, 
Owganystanda “Akina – Andhoý” beketleriniň 
arasyndaky 30 kilometrlik demir ýol böleginiň 
açylmagyny, Ymamnazar (Türkmenistan) – Akina 
(Owganystan), şeýle hem Serhetabat (Türkmenistan) – 
Turgundy (Owganystan) ugry boýunça halkara optiki-
süýümli aragatnaşyk ulgamynyň işe girizilmegini 
muňa has täze mysallar hökmünde görkezmek 
bolar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow aýtdy. 

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz 
EKO-nyň beýleki ýurtlarynyň gatnaşmagynda dürli 
ugurlarda şular ýaly giň gerimli we köptaraply 
taslamalary amala aşyrmak barada pikirlenmegi 
teklip etdi. 

Ulag geçelgelerini we logistik merkezleri döretmek 
häzirki döwürde aýratyn ähmiýete eýe bolup durýar. 
Şundan ugur alyp, milli Liderimiz bu ugurda EKO-
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milli maksatnamalaryny amala aşyrmak üçin geljegi 
uly bolan mümkinçilikleri görýändigini belledi. 

Milli Liderimiz çykyşyny tamamlamak bilen, 
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza 
döwletleriň baştutanlarynyň indiki mejlisini 2021-nji 
ýylyň 28-nji noýabrynda – Ykdysady Hyzmatdaşlyk 
Guramasynyň gününde Aşgabat şäherinde geçirmegi 
hem-de daşary ýurtly kärdeşlerine duşuşygyň işine 
gatnaşmak üçin Türkmenistanyň paýtagtyna sapar 
bilen gelmegi teklip etdi. 

Soňra Sammitde çykyş edenler hem Türkmenistany 
EKO-da başlyklyk etmegi kabul edendigi bilen 
gutladylar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň 
EKO-da başlyklyk etmeginiň bu ugurda netijeli 
hyzmatdaşlygyň, şol sanda multimodal ulag-üstaşyr 
geçelgelerini, sebitara we halkara ähmiýetli logistik 
düzümleriň ösdürilmegi boýunça gatnaşyklaryň 
işjeňleşdirilmegine ýardam etjekdigine ynam bildirildi. 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
mejlisi 

5-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly 
Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda şu 
ýylyň geçen iki aýynda milli ykdysadyýetimiziň 
pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, 
içeri we daşary syýasatyň möhüm meselelerine 
garaldy. 

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine 
geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer 2021-nji 
ýylyň ýanwar-fewral aýlarynyň makroykdysady 
görkezijileri barada hasabat berdi. 

Hasabat döwründe jemi içerki önüm 5,9 göterim 
artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 
jemi öndürilen önüm 3,3 göterim artdy. 

Şu ýylyň iki aýynyň jemleri boýunça bölek-satuw 
haryt dolanyşygy, 2020-nji ýylyň degişli döwrüne 
garanyňda, 17,6 göterim artdy. Döwlet býujetiniň 
girdeji böleginiň meýilnamasy 152,9 göterim we 
çykdajy böleginiň meýilnamasy 85,2 göterim ýerine 
ýetirildi. 

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça 
aýlyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 
10,4 göterim ýokarlandy. Zähmet haklary, pensiýalar, 
döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda 
maliýeleşdirildi. 

Ýanwar-fewral aýlarynda rejelenen görnüşdäki 
Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde ýurdumyz 
boýunça binalaryň we desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, 
suw we lagym arassalaýjy desgalaryň hem-de 
inženerçilik ulgamlaryň gurluşyk işleri alnyp baryldy. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp we wise-premýere 
ýüzlenip, maliýe-ykdysady toplumyň ministrliklerinde 
hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda alnyp 
barylýan işleriň depgini has-da güýçlendirmegiň 
zerurdygyny nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz ýakynda ykdysadyýetiň 
pudaklarynda emele gelen ähli meselelere düýpli 
seredilendigini, olary çözmek üçin zerur çäreleriň 
bellenilendigini, ýöne, bellenen şol çäreleriň köpüsiniň 
heniz amala aşyrylyp başlanmandygyny aýtdy. 

Eýýäm ýylyň iki aýy geçdi. Heniz bu ugurda 
bölünip berlen serişdeler özleşdirilmeýär. Sanly 
ulgama geçmek, desgalary hususylaşdyrmak we 
kärhanalary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek 
hem-de gymmatly kagyzlaryň bazaryny guramak 
işleri haýal alnyp barylýar diýip, milli Liderimiz 
aýtdy. 

Hormatly Prezidentimiz şeýle hem döwlet 
edaralarynyň sanly ulgama goşulmagyny, dürli 
döwlet hyzmatlaryny elektron görnüşe geçirmegi 
çaltlandyrmagyň zerurdygyny belledi. 

Mundan başga-da, dünýä ykdysadyýetindäki 
we goňşy ýurtlardaky ýagdaýyny seljerip durmak 
wajypdyr. Şundan ugur alyp, şu ýyldaky görkezijilere 
düzediş girizmek hem-de garaşylýan çaklamalary 
taýýarlamak möhümdir. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary Ş.Abdrahmanow ýurdumyzyň nebitgaz 
senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür 
üçin maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça şu 
ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada 
hasabat berdi.

Nebiti gaýtadan işlemek boýunça meýilnama 100,5 
göterim, benzin öndürmek boýunça–105,9 göterim, 
dizel ýangyjy boýunça–102,3 göterim, polipropilen 
boýunça-103,3 göterim, çalgy ýaglary boýunça 104,6 
göterim, tebigy we ugurdaş gazy çykarmak boýunça 
meýilnama–110,2 göterim, “mawy ýangyjyň” 
eksporty boýunça –108,5 göterim ýerine ýetirilip, 
maýa goýumlaryny özleşdirmek 118,8 göterim berjaý 
edildi. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
döwletimiz tarapyndan zerur kömegiň berilýändigine 
garamazdan, toplumyň pudaklarynda heniz oňyn 
öňegidişligiň ýokdugyny aýtdy. 

«Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet 
konsernleri hem, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan 
işleýän zawodlar toplumy-da, ähli pudak edaralary 
diýen ýaly meýilnama tabşyrygyny yzygiderli ýerine 
ýetirip bilmän gelýär.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere bu ýagdaýy 
düýpli seljerip, işleri talabalaýyk ýola goýmak 
üçin teklipleri bermegi tabşyrdy. Toplumyň ähli 
ýolbaşçylarynyň alyp barýan işlerini seljerip, ýaş, 
başarnykly, iş we ýurdumyz üçin ähli tagallalary 
edip, gerek bolsa, yhlasly işlejek täze ýolbaşçylary 
gözlemeli diýip, milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow degişli görkezmeleri berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän pudaklarynda ýylyň 
başyndan bäri alnyp barlan işleriň netijeleri barada 
hasabat berdi.

Gurluşyk we senagat toplumynda 2021-nji ýylyň 
ýanwar-fewral aýlarynda önüm öndürmek we işleri 
ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 129,8 göterim 
ýerine ýetirildi. Ösüş 116,5 göterime deň boldy. 

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça 
ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işler boýunça 
meýilnama 105,9 göterim ýerine ýetirilip, ösüş 102 
göterime barabar boldy.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi 
tarapyndan öndürilen önümler we ýerine ýetirilen işler 
boýunça meýilnama 118,8 göterim ýerine ýetirilip, 
ösüş 113 göterime deň boldy. 
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amala aşyrmak üçin ähli zerur çäreleri görmegi 
tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu 
ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada 
hasabat berdi. 

Okuw kitaplarynyň we okuw gollanmalarynyň 45 
görnüşi neşir edildi. 

Ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan 
ugurlary boýunça 469 ylmy temanyň ýerine ýetirilişi 
utgaşdyryldy. Ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň 
Himiýa instituty 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 
doly hojalyk hasaplaşygyna geçirildi. 

Ýurdumyzyň bejeriş-öňüni alyş edaralarynda 
lukmançylygyň ugurlary boýunça keselleriň öňüni 
almagyň we bejermegiň täze usullaryny amaly 
lukmançylyga ornaşdyrmak babatynda toplumlaýyn 
işler dowam etdirildi. 

Halkara guramalar, daşary ýurtlaryň ministrlikleri 
bilen teleköprüler arkaly duşuşyklar, şu ýylyň 
“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň 
Watany” diýlip atlandyrylmagy hem-de Aşgabat 
şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli 
ylmy-amaly maslahatlar, wagyz-nesihat çäreleri 
geçirildi. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ylym-
bilim ulgamlaryny kämilleşdirmegiň üstünde 
hemişe işlemegiň zerurdygyny nygtady. Şunda iň 
gowy milli we halkara tejribesini nazara almak 
bilen, maddy-enjamlaýyn hem-de ylmy-usulyýet 
binýadyny döwrebaplaşdyrmaga, okuw kitaplaryny 
we serişdelerini täzeläp durmaga aýratyn üns 
bermegiň derwaýysdygy bellenildi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Öwezow şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda 
gözegçilik edýän ulag we kommunikasiýa toplumyna 
degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan 
ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 
Hasabat döwründe olar meýilnamany 111,7 göterim 
ýerine ýetirdiler. 

“Türkmendemirýollary” agentligi boýunça 
ösüş 110,8 göterime, “Türkmenawtoulaglary” 
a g e n t l i g i  b o ý u n ç a – 1 0 9 , 3  g ö t e r i m e , 
“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça 
– 114,5 göterime deň boldy. Hasabat döwründe 
“Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça degişli 
işler geçirildi.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary 
arkaly ýük daşamak degişlilikde 104,5 göterim we 
111,8 göterim ýerine ýetirildi. “Türkmenaragatnaşyk” 
agentligi boýunça ösüş depgini 107,4 göterime deň 
boldy. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň 
gözegçilik edýän toplumynda işleriň talabalaýyk 
däldigini belledi, şoňa görä-de, çözülmegi talap edýän 
wezipelere üns bermegiň zerurdygyny aýtdy. Gürrüň, 
hususan-da, ýurdumyzyň demir ýollarynyň durkuny 
täzelemek, täze howa menzillerini gurmak, elektron 
hyzmatlaryny we elektron resminama dolanyşygyny 
ornaşdyrmak barada barýar. 

Milli Liderimiz bu soraglary çaltrak seljerip, 
işleriň ýagdaýyny gowulandyrmak üçin zerur çäreleri 
görmegi tabşyrdy. 

Energetika ministrligi boýunça öndürilen 
önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň 
umumy möçberiniň ösüşi 111,4 göterime deň bolup, 
meýilnama 119,2 göterim ýerine ýetirildi. 

Hasabat döwründe elektrik energiýasyny öndürmek 
boýunça meýilnama 105,2 göterim ýerine ýetirildi, 
onuň eksporty boýunça meýilnama 132,6 göterime 
barabar boldy. Ösüş degişlilikde, 105,2 göterime we 
122,7 göterime deň boldy.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça önüm 
öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça 
meýilnama ýylyň başyndan bäri 171,1 göterim ýerine 
ýetirilip, ösüş 148,7 göterime barabar boldy. 

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine 
ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy şu 
ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda 113,3 göterim ýerine 
ýetirildi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň 
içinde halkalaýyn energetika ulgamyny döretmek 
hem-de «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan» 
elektrik geçiriji ulgamyny çekmek boýunça iri 
taslamalary çalt tamamlamagyň zerurdygyna ünsi 
çekip, olaryň amala aşyrylmagynyň uly tagallalary we 
ähli işleriň talabalaýyk guralmagyny talap edýändigini 
nygtady. 

Şeýle hem wise-premýere gurluşyk we senagat 
pudaklaryny ösdürmäge maýa goýumlaryny 
köpräk çekmek, garamagyndaky kärhanalary 
hususylaşdyrmak baradaky meseleleriň üstünde 
işlemek tabşyryldy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjowyň gözegçilik edýän söwda, dokma 
pudaklarynda hem-de telekeçilik ulgamynda şu 
ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada 
hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyk ministrligi 
boýunça hasabat döwründe haryt dolanyşygynyň 
möçberiniň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen 
deňeşdirilende, 111 göterime, önüm öndürmek 
boýunça ösüş 125,1 göterime deň boldy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary 
tarapyndan, şol sanda pagta ýüplüginiň, nah matalaryň 
çykarylyşynyň möçberi boýunça ösüş degişlilikde 
115,8 göterime we 100,1 göterime, tikin we trikotaž 
önümleri boýunça -121,7 göterime, gön önümleri 
boýunça-104,5 göterime barabar boldy.

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça önüm 
öndürilişiniň meýilnamasy 109,9 göterim berjaý 
edildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan ýanwar-
fewral aýlarynda birža söwdalarynyň 48-si geçirilip, 
5 müň 157 şertnama hasaba alyndy. 

Söwda-senagat edarasy boýunça amala aşyrylan 
işleriň ösüşi 103,1 göterime deň boldy. 

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça iki 
aýda oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişiniň 
möçberiniň ösüşi 122 göterime, senagat önümleriniň 
öndürilişiniň ösüşi 101,7 göterime deň boldy.

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň 
gözegçilik edýän toplumynyň ýolbaşçylarynyň ýakyn 
döwür üçin wezipelerini seljermegiň zerurdygyna 
ünsi çekdi hem-de bu ugurda bellenen çäreleri çaltrak 
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Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda şu 
ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada 
hasabat berdi. 

Hasabat döwründe baýramçylyklara, şanly 
senelere hem-de medeni-durmuş maksatly desgalaryň 
açylyşyna bagyşlanan dürli medeni çäreleriň 
geçirilendigi bellenildi. Medeniýet ulgamynyň 
edaralarynyň işine sanly ulgamyň mümkinçilikleri 
barha işjeň ornaşdyrylýar. 

Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy 
mynasybetli döwlet Baştutanymyzyň Karary bilen 
tassyklanan Meýilnamada göz öňünde tutulan 
dabaralary we çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde 
geçirmek maksady bilen degişli işler alnyp barylýar. 

Ýylyň başyndan bäri Türkmen döwlet neşirýat 
gullugy boýunça haryt öndürmegiň meýilnamasy 
125,4 göterim ýerine ýetirildi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de döwrüň 
talabyna laýyklykda medeniýet ulgamyny hem-de 
köpçülikleýin habar beriş serişdelerini mundan 
beýläk-de ösdürmegiň ähmiýetini nygtady we bu 
babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň 
Watany» şygarymyz, berkarar döwletimiziň şanly 
ýubileýi köp ugurlar boýunça, ykdysadyýetde 
hem, syýasat we taryh boýunça hem işlemek 
üçin giň mümkinçilikleri berýär diýip, döwlet 
Baştutanymyz aýtdy hem-de şunuň bilen baglylykda, 
ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan 
üstünliklerini işjeň wagyz etmegiň zerurdygyny 
nygtady. Teleradioýaýlymlarda berilýän gepleşikleriň 
hiliniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berilmelidir. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda 
şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda alnyp barlan 
işleriň netijeleri barada, şeýle hem oba hojalygynda 
özgertmeleriň geçirilişi, ýurdumyzyň welaýatlarynda 
möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy 
barada hasabat berdi.

Umuman, obasenagat toplumy boýunça önüm 
öndürmegiň, ýerine ýetirilen işleriň hem-de 
hyzmatlaryň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen 
deňeşdireniňde 104,1 göterime deň boldy. Şol sanda 
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi 
boýunça –104,1 göterime, Suw hojalygy baradaky 
döwlet komiteti boýunça–103,7 göterime, “Türkmen 
atlary” döwlet birleşigi boýunça–104,1 göterime deň 
boldy. Maýa goýumlaryny özleşdirmek boýunça 
meýilnama 163,8 göterim ýerine ýetirildi. 

 Oba hojalygynda geçirilýän özgertmeleriň 
çäklerinde bugdaý, gowaça we beýleki oba hojalyk 
ekinlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça ýörite ýer 
gaznalary döredilip, olar ýurdumyzyň hususy önüm 
öndürijilerine paýlanyp berilýär. 

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere pudakdaky 
işleriň ýagdaýyny seljerip, bar bolan kemçilikleri 
düzetmek üçin zerur çäreleri görmegi hem-de geçiren 
işleri barada hasabat bermegini tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 2021-nji 
ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda DIM-niň alyp barýan 
işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. 

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy 
ýörelgesini amala aşyrmak maksady bilen ikitaraplaýyn 
we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly sebit we halkara 
guramalarynyň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy 
ösdürmek babatda degişli işler geçirildi.

Häzirki wagtda milli Liderimiziň daşary ýurtlaryň 
ýolbaşçylary bilen duşuşygyny guramak boýunça 
degişli işler dowam edýär. 

Hasabat döwründe onlaýn görnüşde dürli derejedäki 
duşuşyklaryň 264-si geçirildi. Türkmenistanyň 
halkara gatnaşyklarynyň hukuk binýadyny 
pugtalandyrmak maksady bilen, ýylyň ilkinji iki 
aýynda resminamalaryň 16-syna gol çekildi. DIM-niň 
ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklara yzygiderlilik 
häsiýeti mahsusdyr. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oňyn bitaraplyk we 
“açyk gapylar” ýörelgelerine esaslanan daşary syýasat 
ýörelgesini durmuşa geçirmek bilen Türkmenistanyň 
ýakyn goňşy ýurtlar,  sebit iň we dünýäniň 
döwletleri bilen netijeli gatnaşyklary maksadalaýyk 
giňeldýändigini, abraýly halkara guramalar bilen oňyn 
hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýändigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyza daşary ýurtly 
hyzmatdaşlardan dürli pudaklarda hyzmatdaşlyk 
etmek boýunça ençeme oňat teklipleriň gelip 
gowuşýandygyny, munuň bolsa Watanymyzyň 
halkara abraýynyň barha artýandygyna şaýatlyk 
edýändigini belledi. DIM bu teklipleri içgin 
öwrenmelidir we şondan ugur alyp, alnyp barylýan 
işleri utgaşdyrmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz 
aýtdy hem-de wise-premýere, daşary işler ministrine 
anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýetimiziň 
pudaklarynda şu ýylyň geçen iki aýynda alnyp barlan 
işleriň netijelerine mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni 
çekip, Garaşsyz döwletimiziň ýokary depginler 
bilen ösmegini dowam edýändigini kanagatlanma 
bilen belledi. Ykdysadyýetimizde jemi içerki 
önümiň görkezijisi ýylyň başyndan bäri 5,9 göterim, 
oba hojalygynda hem ösüş depgini 3,1 göterim 
derejede saklanýar. Bu görkeziji söwdada 12,8, ulag-
aragatnaşyk pudagynda 4,7 göterim boldy.

D ö w l e t  B a ş t u t a n y m y z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow häzirki döwürde Türkmenistanda 
umumy bahasy 38 milliard amerikan dollaryndan 
hem köp bolan dürli desgalaryň gurluşygynyň giň 
gerim bilen amala aşyrylýandygyny belldedi. Bularyň 
köpüsi ýaşaýyş-durmuş maksatly desgalardyr. 
Umumy bahasy 18 milliard amerikan dollaryndan 
gowrak bolan gurluşyk işlerini ýurdumyzyň gurluşyk-
gurnama guramalarynyň ýerine ýetirýändigi aýratyn 
ýakymlydyr. 

Emma, häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetindäki 
ýagdaýlary nazara alanyňda, gazanan ösüş depginimizi 
peseltmän saklap galmak biziň üçin has hem örän 
möhümdir diýip, milli Liderimiz nygtady. 

Pudaklarda gurulýan desgalaryň, aýratyn-da, 
ýubileý mynasybetli ulanmaga beriljek desgalaryň 
gurluşygynyň alnyp barlyşyna berk gözegçilik 
etmek, ilaty ýaşaýyş jaýlary, arassa agyz suwy bilen 
üpjün etmegiň maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi, 
umuman, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş 
derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak bilen 
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bagly ähli meseleler bilen gyzyklanyp durmak 
wajypdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow aýtdy. 

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanda ählihalk 
bag ekmek dabarasyny geçirmek hakyndaky» karara 
gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy 
arkaly wise-premýer E.Orazgeldiýewe iberdi we bu 
ekologiýa çäresiniň 20-nji martda geçiriljekdigini 
nygtady. Emele gelen ýagdaýlary nazara alyp, bag 
ekmek dabarasyny hem-de Halkara Nowruz baýramy 
bolan Milli bahar baýramyny her welaýat we Aşgabat 
şäheri öz çäklerinde belläp geçmelidir. 

Duşenbe güni, 8-nji martda ýurdumyzda ajaýyp 
baýram – Halkara zenanlar güni dabaraly belleniler. Milli 
Liderimiz bular barada aýtmak bilen, eziz enelerimizi, 
mähriban gelin-gyzlarymyzy bu nurana baýram bilen 
tüýs ýürekden gutlady we olara berk jan saglyk, maşgala 
bagtyýarlygyny we abadançylygyny arzuw etdi. 

Soňra hormatly Prezidentimiz köp çagaly enelere 
«Ene mähri» diýen hormatly ady dakmak hakyndaky 
Permana hem gol çekdi. 

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow käbir köp çagaly enelere ýaşaýyş 
jaýlaryny bermek barada hem karara gelendigini aýtdy. 

 Döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäherinden «Ene 
mähri» diýen hormatly ada mynasyp bolan enelere 
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sylaglary we 
sowgatlary jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde 
gowşurmagy Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa, 
ýaşaýyş jaýlarynyň açarlaryny bolsa, Aşgabat şäheriniň 
häkimi şäher häkimliginde gowşurmagy tabşyrdy. 
Milli Liderimiz şeýle hem welaýatlarda sylaglary we 
ýaşaýyş jaýlarynyň açarlaryny gowşurmagy welaýat 
häkimlerine tabşyrdy. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly 
wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, 
oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala 
abadançylygyny, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri 
arzuw etdi. 

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe 
Respublikasynyň Daşary işler ministrini 
kabul etdi

6-njy martda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň daşary 
işler ministri Mewlüt Çawuşogluny kabul etdi.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz 
hem-de myhman ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň 
çäklerinde we dürli ugurlarda bar bolan ägirt uly 
mümkinçilikleri durmuşa geçirmekde türkmen-türk 
gatnaşyklarynyň geljekki ugurlary boýunça pikir 
alyşdylar. Söwda-ykdysady ulgamy, energetika, 
ulag-aragatnaşyk pudaklary özara gatnaşyklaryň ileri 
tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Milli Liderimiziň aýdyşy ýaly, 2020-nji ýylda 
Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky haryt 
dolanyşygy 8 göterim ýokarlandy we pul möçberinde 
ABŞ-nyň 2 milliard dollaryna golaý boldy. Şeýle 
hem ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmeginde 
Hökümetara toparynyň işine möhüm orun degişlidir. 

Döwlet  Baştutanymyz häzirki  döwürde 
Owganystan – Türkmenistan – Azerbaýjan – 

Gruziýa – Türkiýe ugry boýunça Ýewropa çykalgasy 
bolan ulag-üstaşyr geçelgesiniň mümkinçilikleriniň 
ulanylmagy, Ýewropa çykalgany üpjün etjekdigine 
we sebitiň ýurtlaryna ägirt uly peýda getirjekdigine 
ynam bildirdi. 

Şeýle hem Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysy amatly 
maýa goýum ýagdaýy döredilen we iri düzümleýin 
taslamalary hem-de giň möçberli özgertmeler 
maksatnamalaryny durmuşa geçirýän Türkmenistan 
bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-
de pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýän 
türk işewürlerine berýän goldawy üçin hormatly 
Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini 
beýan etdi.

M e d e n i - y n s a n p e r w e r  u g r y  d ö w l e t a r a 
gatnaşyklarynyň aýrylmaz we wajyp ugry bolup 
durýar. Bu ugurda bilelikdäki iş boýunça ägirt uly 
tejribe toplandy hem-de bilim, ylym, medeniýet we 
sungat, sport we syýahatçylyk ugurlary boýunça 
netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin oňyn 
mümkinçilikler bar.

Şunuň bilen birlikde, Türkmenistan bilen 
Türkiýäniň abraýly sebit we halkara guramalarynyň 
çäklerinde netijeli gatnaşyk edýändigi, häzirki 
döwrüň wajyp meseleleri, aýratyn-da, ählumumy 
parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, 
Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek babatda 
garaýyşlaryň deň gelýändigi ýa-da ýakyndygy 
bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz we 
myhman daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça 
gatnaşyklary yzygiderli dowam etmegiň zerurdygyny 
nygtadylar.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň EKO-da 
başlyklyk etmeginiň çäklerinde 2021-nji ýylyň 28-
nji noýabrynda – bu abraýly guramanyň döredilen 
gününde halkara maslahatynyň geçiriljekdigini, bu 
çäräniň Aşgabatda “Garagam” myhmanhanasynda 
guraljakdygyny, oňa Türkiýe Respublikasynyň 
Prezidentini çagyrdy. 

Mundan başga-da, şu ýyl Aşgabatda ýokary 
derejedäki Türkmenistan – Azerbaýjan – Türkiýe 
Sammitini geçirmek meýilleşdirilýär. Onuň barşynda 
döwletara gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek bilen bagly 
meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Koronawirus 
pandemiýasy sebäpli bu çäräniň möhletleri 
üýtgedilipdi. Şunuň bilen baglylykda türkmen 
tarapynyň ýokary derejedäki üçtaraplaýyn duşuşygy 
islendik amatly wagtda guramaga taýýardygy 
bellenildi. 

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkiýe 
Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt 
Çawuşoglu köpýyllyk döwletara hyzmatdaşlygynyň 
mundan beýläk-de depginli ösdüriljekdigine ynam 
bildirdiler. 

D u ş u ş u g a  T ü r k i ý e  R e s p u b l i k a s y n y ň 
Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly 
ilçisi Togan Oral gatnaşdy. 

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 

	 Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň 
Döwlet garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk 
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bitewüligini, konstitusion gurluşyny goramakda, 
kanunylygy we hukuk tertibini üpjün etmekde 
bitiren uly hyzmatlary üçin hem-de berkarar 
Watanymyza köp ýyllaryň dowamynda birkemsiz 
gulluk edendiklerini nazara alyp, Türkmenistanyň 
Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň 
Belent Serkerdebaşysy  Türkmenistanyň Döwlet 
howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna Türkmenistanyň 
«Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly 
ady dakmak hakyndaky Permana gol çekdi. 
	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, 

sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen hem-de 
terbiýeläp ýetişdiren eneleriň 245-ne Türkmenistanyň 
«Ene mähri» diýen hormatly ady dakyldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Türkmenistanda 2021-nji 
ýylyň 20-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasyny 
geçirmek bellenildi. 

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen 
wideoduşuşyklar

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň 
ýolbaşçysynyň Halkara migrasiýa guramasynyň 
Merkezi Aziýa boýunça sebit utgaşdyryjysy, 
HMG-niň Türkmenistandaky, Gazagystan 
Respublikasyndaky, Gyrgyz Respublikasyndaky 
we Özbegistan Respublikasyndaky wekilhanasynyň 
baştutany Zeýnal Gajiýew bilen onlaýn tertibinde 
duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda geçen ýylda alnyp barylan 
bilelikdäki işleriň jemleri ara alnyp maslahatlaşyldy, 
hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary kesgitlenildi. Şunuň 
bilen baglylykda, Türkmenistanyň HMG bilen 
gatnaşyklary ösdürmäge, şol sanda düzgünleşdirilen 
hem-de howpsuz zähmet migrasiýasy babatynda oňyn 
hyzmatdaşlyga taýýardygy tassyklanyldy.

Şu ýyl üçin bilelikdäki çäreleriň meýilnamasy 
içgin ara alnyp maslahatlaşyldy, bu meýilnama 
“Adam söwdasyna garşy göreş hem-de migrantlara 
kömek” hem-de “Tehniki hyzmatdaşlyk we 
serhetleri dolandyrmak” ýaly möhüm ugurlary öz 
içine alýar. 

Şeýle hem adatdan daşary ýagdaýlara aýratyn 
üns berlip, hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp 
maslahat laşyldy,  şunuň bi len baglylykda, 
heläkçilikleriň töwekgelçiliklerini peseltmek boýunça 
Sendaý çarçuwaly maksatnamasy barada aýdyldy. Bu 
babatda Türkmenistanyň Howpsuz, düzgünleşdirilen 
hem-de kanuny migrasiýa hakynda ählumumy 
şertnamadan gelip çykýan borçnamalaryny amala 
aşyrmak boýunça milli derejede hereketleri beýan 
edildi. 

   ***
Saglygy goraýyş we derman senagaty 

ministrliginiň Halkara okuw-ylmy merkezinde 
onlaýn görnüşinde Türkmenistanyň we 
Germaniýanyň fizioterapewt-hünärmenleriniň 
duşuşygy geçirildi. 

Tejribeli nemes hünärmeni – doktor Annegret 
Kern-Zozo bilen onlaýn duşuşygynyň dowamynda 
f i z io te rap iýa  hem-de  o la ryň  i ş  ýüzünde 

uýgunlaşdyrylmagy babatda öňdebaryjy işläp 
taýýarlamalar ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Fizioterapewtleriň wideoaragatnaşyk arkaly iş 
maslahaty nemes nefrolog lukmany, professor Roland 
Veelken bilen geňeşme duşuşygy bilen dowam etdi. 
Şonuň barşynda nefrologiýanyň möhüm meseleleri, 
şol sanda ýiti we dowamly böwrek ýetmezçiliginiň 
öňüni almak, anyklamak we häzirki zaman bejergileri 
ara alnyp maslahatlaşyldy. 

   *** 
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak 

ministrliginiň wekilleri GDA-nyň Ýerine 
ýetiriji komiteti tarapyndan guralan Garaşsyz 
Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň 
bilermenleriniň iki günlük onlaýn duşuşygyna 
gatnaşdylar. 

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen bu duşuşyk 
weterinariýa ulgamynda hyzmatdaşlyga, haýwanlaryň 
kesellerini öz wagtynda anyklamaga hem-de öňüni 
almaga gönükdirilen ylmy-barlag maksatnamalaryň 
we taslamalaryň durmuşa geçirilmegine bagyşlanyldy. 

GDA döwletlerinde epizootiki ýagdaýlara degişli 
maglumatlar, COVID-19-yň ýetiren zyýanlaryny 
azaltmak boýunça geçirilen çäreler hem-de weterinar 
gullugynyň gözegçiligine degişli ýükleriň eksporty-
importy wagtynda bellenen talaplaryň berjaý edilişi 
barada pikir alşyldy. 

TÜRKMENISTAN – BMG 

Parahatçylygy we ynanyşmagy gazanmak 
ugrunda hyzmatdaşlyk

Daşary işler ministrliginde ýurdumyzyň BMG-
niň agzalygyna girmeginiň 29 ýyllygyna gabatlanyp 
“Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy: 
Parahatçylygy we ynanyşmagy gazanmagyň ugrunda 
hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahaty geçirildi.

Maslahatyň barşynda ikitaraplaýyn resminamalara 
onlaýn tertipde gol çekmek dabarasy boldy. Hususan-
da, Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler 
Guramasynyň Ilat gaznasynyň (ÝUNFPA) arasynda 
bilelikde maliýeleşdirmek hakynda Ylalaşyga, şeýle 
hem Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty 
ministrliginiň we ÝUNFPA arasynda 2021-nji ýyl üçin 
“Ýaşlaryň milli ýaşlar syýasatyny durmuşa geçirmäge 
hem-de gender deňligini ilerletmäge gatnaşmagynyň 
gurallaryny pugtalandyrmak” taslamasynyň çäklerinde 
Iş meýilnamasyna gol çekildi. 

Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Milletler 
Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik 
utgaşdyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine 
ýetiriji, ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili hanym 
Kristina Weýganda Türkmenistanyň Prezidentiniň 
Birleşen Milletler Guramasynyň pasportlary bolan 
daşary ýurtly raýatlary üçin ýurdumyza gelmegiň we 
ondan gitmegiň wizasyz tertibini girizmek hakyndaky 
karary barada Türkmenistanyň Hökümetiniň adyndan 
resmi taýdan habar berýän ýurdumyzyň Daşary işler 
ministrliginiň werbal notasy gowşuryldy. 

BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýadaky 
ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni 
alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň 
baştutany hanym Natalýa German Birleşen Milletler 

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



11

Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň 
maslahata gatnaşyjylara iberen Gutlagyny okady.

BMG-niň Baş sekretary özüniň gutlagynda 
Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna 
agzalygynyň 29 ýyllygy bilen gutlamagy özünde 
aýratyn şatlyk duýgusyny döredýändigini belleýär. 
Türkmenistan BMG-ä möhüm agza döwlet 
bolup durýar we ol guramanyň maksatlaryny 
amal etmek işinde, şol sanda sebitara we halkara 
hyzmatdaşlygyny ösdürmekde,  öňüni  alyş 
diplomatiýasynyň işini ilerletmekde işjeň we 
möhüm orun eýeleýär.

Maslahata gatnaşyjylaryň belleýişleri ýaly, BMG 
bilen köpugurly gatnaşyklar Türkmenistanyň daşary 
syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. 
Ol ýurdumyzyň oňyn bitaraplyk ýörelgelerine we 
giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna esaslanýar. 
Özara gatnaşyklaryň baý tejribesi arkaly häzirki 
döwürde bu gatnaşyklaryň üsti täze anyk mazmunlar 
bilen ýetirilýär. 

MASLAHATLAR 

Türkmen alabaýy halkymyzyň mizemez 
medeni mirasydyr

Halkymyzyň taryhy-medeni mirasyny saklamak 
hem-de dünýäde giňden wagyz etmek döwlet 
syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridi. Bu 
ugurda alnyp barylýan giň möçberli özgertmeler 
alabaýlaryň tohumçylyk işiniň ösdürilmegini hem-de 
kämilleşdirilmegini nazarlaýar.

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz 
25-nji fewralda Türkmen alabaýynyň baýramyny 
döretmek hakyndaky Permana gol çekdi. Resminama 
laýyklykda, ol her ýylyň aprel aýynyň soňky 
ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramy 
bilen bilelikde geçiriler.

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň Sport 
myhmanhanasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, Halkara “Türkmen alabaý itleri” 
assosiasiýasynyň başlygy S.Berdimuhamedowyň, 
ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, 
jemgyýetçilik guramalarynyň, syýasy partiýalaryň, 
ýokary okuw mekdepleriniň, köpçülikleýin habar beriş 
serişdeleriniň ýolbaşylarynyň hem-de wekilleriniň 
gatnaşmagynda dabara geçirildi. 

Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň 
başlygy S.Berdimuhamedow öz çykyşynda alabaýlaryň 
türkmen halkynyň diňe bir kömekçisi, emlägiň 
ygtybarly goragçysy bolmak bilen çäklenmän, 
eýsem, müňýyllyklaryň dowamynda wepaly dostuna 
öwrülendigini belledi. Bu gün olar türkmen halkynyň 
baý medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. 
Olary saklamak we geljekki nesillere ýetirmek ýaly 
pederlerimiziň asylly däpleri häzirki döwürde hem 
dowam etdirilmelidir.

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedowyň “Türkmen alabaýy” atly 
kitabynda halkymyzyň durmuşynda we ykbalynda 
alabaýlaryň eýeleýän ornunyň ähmiýeti barada 
gürrüň berilýär hem-de bu kitap alabaýlara bolan 
milli gatnaşyklaryň aýratynlyklaryna, olaryň ösdürilip 

ýetişdirilişine we saklanyşyna içgin aralaşmaga 
mümkinçilik berýär. 

Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň 
ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň halk seçgiçiliginiň we häzirki 
zaman dünýä ylmynyň usullaryny ulanmak arkaly 
alabaýlary ulgamlaýyn esasda köpeltmek boýunça 
öňde goýýan wezipeleriniň çäklerinde, milli itşynaslyk 
mekdebiniň iň gowy däplerini saklamak we wagyz 
etmegiň bu düzümiň işiniň esasy ugurlarynyň 
biridigini belledi.

Eziz Diýarymyzda itşynaslygy ösdürmek, bu ugurda 
gazanylan üstünlikleri we ýetilen derejeleri halkara 
derejesinde giňden wagyz etmek maksady bilen, 
Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň 
“Türkmeniň nusgalyk alabaýy” žurnaly döredildi. 
Häzirki zaman usulynda çap edilen we bezegli žurnalyň 
sahypalarynda alabaýlar hakynda örän gyzykly 
maglumatlar beýan edilýär. Alabaý halkymyzyň 
ykbalynda, halk döredijiliginde, edebiýatynda we 
filosofiýasynda möhüm orun eýeleýär.

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýurdumyzda 
itşynaslygyň häzirki zaman düzüminiň döredilmegi 
bu ugurda alnyp barylýan işlere kuwwatly itergi berdi.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde 
“Türkmen alabaý itleri” hojalyk jemgyýetiniň binalar 
toplumy ulanylmaga berildi. Änew şäherinde bolsa 
weterinar hassahana we öý haýwanlaryny saklamak 
üçin dünýä ölçeglerine gabat gelýän desga guruldy. 
Döwrebap bejeriş-anyklaýyş merkezi haýwanlara 
öňüni alyş sanjymlaryny geçirmek, keselleri ýüze 
çykarmak we ony ýokary derejede bejermek üçin 
öňdebaryjy lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edildi.

Döwlet serhet gullugynda “Türkmen alabaýy” 
tohumdaky itleri ösdürýän we kämilleşdirýän 
merkeziň täze binalar toplumynyň açylyşy boldy. 
Bu gün assosiasiýa tarapyndan Ahal welaýatynda 
karantin merkeziniň, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary 
welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde türkmen 
alabaýlarynyň tohumçylyk merkezleri gurulýar.

Mundan başga-da, paýtagtymyzda Halkara 
“Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň toplumy 
bina edilýär. Umuman, bularyň ählisi döwletimiziň 
alabaý itleri baradaky yzygiderli aladasynyň aýdyň 
subutnamasydyr. 

Assosiasiýanyň türkmen däplerini Adamzadyň 
maddy däl, medeni mirasynyň sanawyna girizmek 
boýunça zerur işleri alyp barýarlar. Olaryň hatarynda 
alabaý itlerini ösdürmek ugry hem bar. 

Soňky ýyllarda dünýäniň dürli künjeklerinde 
alabaýyň muşdaklarynyň sany artýar. Şunuň ýaly ägirt 
uly gyzyklanmalary nazara almak arkaly, Halkara 
“Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň web-
saýtyny döretmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. 
Bu alabaýlary ösdürmek we köpeltmek boýunça 
hünärmenleriň, alymlaryň hem-de alabaýlaryň 
muşdaklarynyň meşhur itleriň taryhy watanynda 
duşuşmaklaryna şert döreder. 

Şeýle hem çykyş eden hünärmenler we ýokary 
okuw mekdepleriniň wekilleri Türkme oba hojalyk 
uniwersitetinde “Weterinar lukmançylygy” 
fakultetiniň maldarçylyk kafedrasynda täze hünäriň 
– kinologiýa hünäriniň açylandygyny, talyplaryň bu 
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hünäri ilkinji gezek özleşdirmek boýunça degişli bilim 
alýandyklaryny nygtadylar. 

Alymlar itleri eldekileşdirmegiň taryhyny düýpli 
öwrendiler. Türkmenistanyň çäginde geçirilen 
arheologik gözlegleriň maglumatlaryna laýyklykda, 
alabaýlaryň örän gadymydygy we türkmenleriň bu 
itlere özboluşly garaýşynyň bardygy hakynda aýdyldy. 

SENELER 

Köp çagaly eneleri hormatlamak dabarasy 
7-nji martda paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik 

guramalarynyň merkezinde hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça 
sekiz çagany dünýä inderen we terbiýeläp ýetişdiren 
eneleri hormatlamak dabarasy boldy. Türkmenistanyň 
Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, olara “Ene 
mähri” diýen hormatly at dakyldy. Şeýle hem 
paýtagtymyzyň häkimliginiň binasynda köp çagaly 
maşgalalara ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň 
açarlary gowşuryldy. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň zenanlaryna 
iberen baýramçylyk Gutlagynda ösüp barýan 
ýaş nesilleri watansöýüjilik we ynsanperwerlik 
ruhunda terbiýelemekde, Watanymyza, halkymyza, 
jemgyýetimize we maşgala gymmatlyklaryna söýgi 
we hormat duýgularyny kemala getirmekde mährem 
enelere möhüm ornuň degişlidigini nygtalýar. 

Dabaraly  çärä  gatnaşyjylaryň nygtaýşy 
ýaly, türkmen zenanlary döwlet häkimiýet we 
dolandyryş edaralarynda, ykdysadyýetimiziň 
ähli pudaklarynda, ylym we bilim, medeniýet 
we saglygy goraýyş ugurlarynda öndürijilikli 
zähmet çekýärler, telekeçilik işini alyp barýarlar, 
Watanymyzyň beýik gazananlaryna mynasyp 
goşant goşmak ugrunda jemgyýetçilik işleri bilen 
meşgullanýarlar. Ýokary bilim we belent hünär 
derejesi, olaryň oňyn teklipleri hödürlemegi 
zenanlaryň işiniň esasy ugurlarynyň biri bolup 
durýar. Ýurdumyzyň zenanlary her ýylda döwlet 
sylaglaryna, ordenlere we medallara mynasyp 
bolýarlar. 

Köp çagaly maşgalalara hemmetaraplaýyn 
goldaw bermek, olaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini 
gowulandyrmak döwletimiziň hemişelik üns 
merkezinde saklanýar. Şu gün Halkara zenanlar 
güni mynasybetli ýokary amatlygy bolan täze 
ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary köp çagaly maşgalalara 
gowşuryldy. Olar bu dabaraly günde uly ruhubelentlik 
bilen jaý toýlaryny toýladylar. 

Ýurdumyzyň welaýat merkezlerinde sekiz 
we ondan köp çagany ösdürip ýetişdiren eneleri 
hormatlamak dabarasynda olara Türkmenistanyň 
Prezidentiniň Permany bilen “Ene mähri” diýen 
hormatly ady dakmak hem-de köp çagaly maşgalara 
ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary 
gowşurmak dabaralary geçirildi. 

Asylly däbe görä, Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan pul 
baýraklary ýurdumyzyň ähli gelin-gyzlaryna, şol 
sanda talyp gyzlara, okuwçy gyzlara we mekdebe çenli 
çagalar edaralarynda terbiýelenilýän gyzjagazlara 
gowşuryldy. 

BIRŽA TÄZELIKLERI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-
çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si 
hasaba alyndy. 

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, 
Gonkongdan, Türkiýeden, Owganystandan gelen 
telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän 
zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny we 
awtobenzini satyn aldylar Binýatlyk ýag BAE-niň, 
Gazagystanyň hem-de Owganystanyň işewürleriniň 
söwdalaşyklarynyň esasyny düzdi. 

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna nah ýüplük we 
awtoulag serişdesi ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Türkiýe 
we Owganystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 
14 million 142 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Beýik Britaniýanyň we 
Türkiýäniň işewürler toparlarynyň wekilleri nah 
ýüplük, dürli lukmançylyk önümlerini satyn aldylar.
Geleşikleriň umumy möçberi 774 müň manatlykdan 
gowrak boldy.
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Halkara zenanlar güni bolan  
8-nji mart baýramy bilen ähli zenanlary  

tüýs ýürekden gutlaýarys!

Hormatly gelin-gyzlar, bu bahar günlerinde 
Size berk jan saglygyny we üstünlik arzuw 

edýäris!
Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow  

adyndaky dokma toplumynyň başlygy  
Orazmyrat Myradow

Искренне поздравляем всех женщин с 
Международным женским днем  

8 Марта!

В эти весенние дни искренне желаем Вам,  
уважаемые женщины, крепкого здоровья и 

успехов!
Директор текстильного комплекса имени  
Героя Туркменистана Атамырата Ниязова  

Оразмырат Мырадов
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