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HEPDÄNIŇ WAK AL ARY

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowa

Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan Prezidenti!
Milli bahar baýramy – Nowruz baýramy mynasybetli
biziň tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymyzy
kabul ediň!
Size berk jan saglygyny, abadançylyk, türkmen halkyna
bolsa gülläp ösüş arzuw edýäris!
Sizi çuňňur hormatlamak bilen,
IHMNK-nyň Türkmenistandaky şahamçasynyň Baş direktory
Çen Huaýlun

To His Excellency President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdymuhamedov

Dear President of Turkmenistan!
We would like to address You our sincere and
cordial congratulations on the occasion of the
National Spring Holiday – Novruz Bairamy!
We wish You the best of health, wellbeing and
to the Turkmen nation – prosperity!
With deep respect to you,
Chen Huailong,
General Director of CNPCI Turkmenistan

Его Превосходительству Президенту Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедову

Глубокоуважаемый Президент Туркменистана!
Примите наши искренние и сердечные поздравления
по случаю Национального праздника весны –
Новруз байрамы!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,
а туркменскому народу – процветания!
С глубоким уважением к Вам,
Генеральный директор КННКИ Туркменистан
Чэнь Хуайлун
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RESMI BÖLÜM

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam
arkaly iş maslahatyny geçirdi

15-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ýurdumyzyň
welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň
gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny
geçirdi.
Iş maslahatynda ýurdumyzyň baş şäherini hemde welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek
baradaky möhüm meselelere, möwsümleýin oba
hojalyk işleriniň barşyna, ýazky ekiş möwsümine
hem-de şanly senelere taýýarlyk görlüşine garaldy.
Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly
geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen, Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza gözegçilik
edýän orunbasary Ş. Durdylyýewi hem-de Aşgabat
şäheriniň häkimi Ý. Gylyjowy göni aragatnaşyga
çagyrdy.
Wise-premýer Ş.Durdylyýew mukaddes
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli
ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen binalaryň we
desgalaryň gurluşyk işleriniň barşy, şeýle hem ýazky
bag ekmek dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri
barada hasabat berdi.
Häkim öz nobatynda paýtagtymyzda alnyp barylýan
işler, ulanylmaga tabşyrylmagy meýilleşdirilen
binalaryň we desgalaryň gurluşyklarynyň depginleri
barada hasabat berdi. Şeýle hem Watanymyzyň
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de paýtagtymyzyň
140 ýyllygy mynasybetli çärelere taýýarlyk görlüşi
barada hasabat berdi.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
hasabatlary diňläp, şanly wakalar mynasybetli
açylyp, ulanmaga tabşyrylmagy meýilleşdirilen
desgalardaky işleri öz wagtynda we bildirilýän
talaplara laýyklykda hem-de ýokary hil derejesinde
tamamlamagyň zerurdygyna ünsi çekdi.
Şeýle hem milli Liderimiz şöhratly seneler–
Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy we Watanymyzyň
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli dabaralary
guramak boýunça wise-premýere hem-de häkime
baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk
derejesini üpjün etmek boýunça birnäçe tabşyryklary
berdi.
Soňra hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly
geçirilýän iş maslahatyna Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary E. Orazgeldiýewi hem-de
welaýatlaryň häkimlerini çagyrdy. Olar obasenagat
toplumynda, gurluşyk meýdançalarynda işleriň
ýagdaýy hem-de iş depgini, welaýatlaryň ýaşaýyşdurmuş düzümini döwrebaplaşdyrmagyň barşy
hakynda hasabat berdiler.
Hususan-da, ýazky gowaça we beýleki oba
hojalyk ekinleriniň, şol sanda ýurdumyzy azyk
bolçulygy bilen üpjün etmek maksady bilen,
ýeralmanyň we soganyň ekişine görülýän çäreler
barada aýdyldy.
Mundan başga-da, pile öndürmek boýunça işleriň
meýilnamasy, köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna

hem-de Türkmen bedewiniň milli baýramy
mynasybetli geçiriljek çärelere taýýarlyk görmek
boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow welaýatlaryň ekerançylyk
meýdanlarynda ýaýbaňlandyrylan işleriň
agrotehnikanyň talaplaryna doly laýyk gelmelidigini
hem-de ýerli toprak-howa şertlerini nazara almak
bilen geçirilmelidigini aýtdy.
Milli Liderimiz howanyň şu günlerki ýagdaýynyň
ak ekinler üçin örän peýdaly bolandygyny aýdyp,
meýdanlarda bugdaý maýsalaryna ideg etmek
boýunça möwsümleýin işleriň ýokary hilli we
öz wagtynda geçirilmegini, gowaça ekişine
guramaçylykly girişmek we ýokary hilli geçirmek
bilen bagly bolan meseleleri berk gözegçilikde
saklamagy talap etdi.
Ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmaga
we gök-bakja önümleriniň öndürilýän mukdaryny
artdyrmaga aýratyn üns berilýändigini belläp, hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
wise-premýere hem-de häkimlere birnäçe anyk
tabşyryklary berdi. Şeýle hem ýagan garyň baglara
ýetiren ýaramaz täsirini aradan aýyrmak boýunça
degişli işleriň geçirilmelidigine ünsi çekdi.
Milli Liderimiz garyň ýagyp, sowuk howanyň
aralaşmagynyň welaýatlaryň maldarçylyk
hojalyklarynda owlak-guzy almak boýunça möwsümi
ýokary derejede geçirmegi talap edýändigini
aýdyp, pudagyň zähmetkeşleri üçin ähli şertleriň
döredilmelidigini tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow öňde boljak bag ekmek dabarasy
bilen bagly guramaçylyk meselelerini çözmek
boýunça görkezmeleri berip, gymmatly dokma
çig maly bolan ýüpek pilesini öndürmek boýunça
möwsüme görülýän taýýarlygy üns merkezinde
saklamagy tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň
Prezidentiniň ýurdumyzy durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmek boýunça 2019-2025-nji ýyllar
üçin Maksatnamasynyň hem-de Oba milli
maksatnamasynyň amala aşyrylmagyna, eziz
Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly
30 ýyllygy mynasybetli welaýatlarda ulanylmaga
berilmegi meýilleşdirilen durmuş-medeni we
önümçilik maksatly desgalaryň gurluşygyna aýratyn
üns berilmelidigini aýdyp, bu babatda wise-premýere
hem-de häkimlere anyk tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk pudagynda
alnyp barylýan işleriň hilini ýokarlandyrmak
maksady bilen, ýurdumyzyň ugurdaş ýokary okuw
mekdepleriniň mugallymlaryny we talyplaryny
bu işe çekmegi hem-de olar bilen bilelikde, ylmy
taýdan esaslandyrylan işläp düzmeleri taýýarlap,
önümçilige ornaşdyrmagyň zerurdygyny nygtady.
Soňra hormatly Prezidentimiz şol bir wagtda
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,
Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Halkara
“Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň ýolbaşçysy
S. Berdimuhamedowy we “Türkmen atlary” döwlet
birleşiginiň baş direktory A. Berdiýewi göni
aragatnaşyga çagyrdy.
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Döwlet Baştutanymyz wise-premýer
E. Orazgeldiýewiň ýurdumyzda atçylyk sportuny
ösdürmek we at çapyşyklarynyň geçirilişini hasda kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler
baradaky hasabatyny diňledi.
Ýurdumyzda geçirilýän at çapyşyklarynyň
şowhunyny has-da artdyrmak, meşhur ahalteke
bedewleriniň atlaryny ebedileşdirmek, şeýle hem
halkara tejribelerine we milli däp-dessurlarymyza
laýyklykda, at çapyşyklarynyň geçirilişini
döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, baýramçylyk
at çapyşyklarynda goýulmagy teklip edilýän
kuboklaryň we baýraklaryň taslamalary işlenip
taýýarlanyldy.
Hususan-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň
Ahalteke atçylyk toplumynyň, “Ak şäherim –
Aşgabat”, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň göçme
kuboklarynyň, “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň,
Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň, “Watan
goragçysy”, welaýatlaryň göçme kuboklarynyň
görnüşleri, türkmen topragynda şöhrat gazanan,
ýyndamlykda hem-de owadanlykda taý bolmadyk
“Akhan”, “Boýnaw”, “Garader”, “Gelşikli”, “Nusaý,
“Pereň’, “Polatly”, “Ýanardag”, “Meleguş” ýaly
türkmen bedewleriniň atlaryna goýuljak baýraklaryň
görnüşleriniň taslamalary döwlet Baştutanymyzyň
garamagyna hödürlenildi.
Wise-premýer “Türkmen atlary” döwlet birleşigi
tarapyndan “Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen
bilelikde at çapyşyklarynda goýumly oýunlary,
ýagny totalizator oýunlaryny geçirmek üçin
ýörite programma üpjünçiliginiň we onuň mobil
goşundysynyň taýýarlanandygyny habar berdi hemde olary atlandyrmak we onuň nyşanyny kesgitlemek
üçin birnäçe teklipleri hödürledi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow bedewleriň hormatyna guralýan
baýramçylyk dabaralaryň ýokary guramaçylyk
derejesiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly
meselelere möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz hödürlenen
taslamalar we teklipler bilen tanşyp, käbir degişli
maslahatlaryny berdi we olary, umuman, tassyklady.
Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda ýurdumyzyň
ähli pudaklarynda döwrüň ösen tehnologik
önümçiliklerini ornaşdyrmaga, şol sanda sanly
ulgamyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmaga
uly ähmiýet berilýändigine ünsi çekip, bu ugurda
alnyp barylýan işleri atçylyk pudagynda, şol sanda at
çapyşyklaryny döwrebap derejede geçirmekde hem
işjeň ulanyp, bu meseleleriň çözülimegine yzygiderli
üns bermegiň zerurdygyny tabşyrdy.
Soňra “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň baş
direktory A. Berdiýew Türkmen bedewiniň milli
baýramyny geçirmek boýunça alnyp barylýan işler
barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, “Türkmen
atlary” döwlet birleşiginiň möhüm wezipesiniň
ahalteke tohumynyň ähli baýlygyny hem-de
atşynaslygyň däplerini gorap saklamakdan we olaryň
şöhratyny bütin dünýäde has-da artdyrmakdan
ybaratdygyna ünsi çekdi. Şoňa görä-de, birleşigiň
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hünärmenleriniň baş maksady öňde durýan şu
wezipeleri çözmäge gönükdirilmelidir diýip, milli
Liderimiz belledi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy,
Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň
ýolbaşçysy S. Berdimuhamedow şu ýyl ýurdumyzda
ilkinji gezek geçiriljek Türkmen alabaýynyň
baýramyna we ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly
30 ýyllyk şanly baýramyna taýýarlyk görlüşi barada
hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, bu
baýramçylyklaryň örän uly ähmiýetine ünsi
çekip, olary ýokary guramaçylyk derejesinde
geçirmegiň möhüm wezipe bolup durýandygyny
aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz
türkmen alabaýlarynyň bäsleşikleriniň ýeňijilerine
gowşuryljak baýraklar barada teklipleri taýýarlamagy
tabşyrdy.
Milli Liderimiz halkymyzyň milli buýsanjy
hasaplanylýan alabaý itleri we olary ösdürip
ýetişdirmegiň dünýä nusgalyk ýörelgeleriniň
döwrebap derejede dowam etmegiň möhümdigini
aýdyp, milli itşynaslyk düzümini ösdürmek
boýunça ähli welaýatlarda gurluşygy alnyp barylýan
desgalarda işleriň barşyna gözegçilik etmek maksady
bilen, şol merkezleriň gurluşygy bilen ýerinde
tanyşmak barada görkezmeleri berdi.
Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy
mynasybetli ulanylmaga berilmegi göz öňünde
tutulýan desgalaryň gurluşyk işleriniň barşyny
yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş
maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara alyp barýan
işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Liderimiziň paýtagtymyz
we Ahal welaýaty boýunça iş sapary
16-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de Ahal
welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň
birnäçe desgalaryndaky hem-de welaýatyň täze
döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky
işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.
Irden döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň
demirgazyk böleginde gurulýan köpugurly işewür
merkezli kaşaň “Garagum” myhmanhanasyna tarap
ugrady.
Soňra wise-premýer Ş.Durdylyýew hormatly
Prezidentimize bu desgada geçirilýän degişli işler,
şol sanda ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrmak boýunça
ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. Bellenilişi
ýaly, köpugurly işewür merkezli myhmanhananyň
gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.
Täze toplumda myhmanlary mynasyp garşylamak,
işewür duşuşyklary we dürli çäreleri geçirmek üçin
ähli şertler göz öňünde tutuldy.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda ýerine
ýetirilýän işleriň durmuşa geçirilýän ekologiýa
syýasatyna doly laýyk gelmegini gazanmagyň
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zerurdygyny, binalaryň taslamalary taýýarlanylanda
ýerli tebigy aýratynlyklaryň göz öňünde
tutulmalydygyny belledi. Bularyň ählisi diňe
bir paýtagtymyzda däl, eýsem, Türkmenistanyň
beýleki künjeklerinde hem desgalaryň gurluşygy
meýilleşdirilende esasy görkeziji bolmalydyr.
Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow “Laçyn” seýilgähiniň
gurluşygynyň tapgyrlary we ýerleşişiniň
aýratynlyklary, onuň çäginde guruljak beýleki
desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy.
B u s e ý i l g ä h i Wa t a n y m y z y ň m u k a d d e s
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlap açmak
meýilleşdirilýär. Milli Liderimiz myhmanhanaişewürlik toplumynyň golaýynda ýerleşen täze
seýilgähiň abadanlaşdyrylyşyna ünsi çekip, bu
ulgamdaky öňdebaryjy tehnologiýalaryň, tebigy
bezeg babatdaky iň gowy tejribäniň giňden
ulanylmalydygyny belledi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow şäher gurluşygynda alnyp
barylýan işlerde ekologiýa meselesine aýratyn
orun degişli bolmalydyr. Bu ýerde bina ediljek
seýilgähde adamlaryň dynç almagy üçin has
amatly şertler döredilmelidir. Şoňa görä-de,
ähli meselelere, şol sanda dürli görnüşli agaç
nahallarynyň ekilişine, otly meýdanlaryň hem-de
gül aýmançalarynyň döredilmegine oýlanyşykly
çemeleşmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we degişli
ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow öňde goýlan wezipeleri üstünlikli
çözmek babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary
berip, we iş saparyny dowam edip, Ahal welaýatyna
bardy we şol ýerde Gökdepe etrabynyň çäginde
gurulýan welaýatyň täze edara ediş merkeziniň
gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.
Ýolugra hormatly Prezidentimiz welaýatyň täze
döwrebap edara ediş merkeziniň baş meýilnamasynyň
çäklerinde bina ediljek Ahal welaýat çagalar
merkeziniň ýerleşjek ýerlerini synlady. Bu ýerde
saglygy goraýyş we derman senagaty ministri
N.Amannepesow toplumyň düzüminde bina ediljek
desgalar, olaryň aýratynlyklary barada hasabat berdi.
Häzirki döwürde Ahal welaýatynyň täze döwrebap
edaraediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan
işleriň depginleri barha artýar. Munuň özi döwlet
Baştutanymyzyň başyny başlan giň möçberli
şähergurluşyk-binagärlik maksatnamasynyň
üstünlikli durmuşa geçirilýändigini alamatlandyrýar.
Bu ägirt uly taslamanyň durmuşa geçirilmegine
2019-njy ýylyň aprelinde döwlet Baştutanymyzyň
gatnaşmagynda badalga berildi.
Ýurdumyzyň Gurluşyk we binagärlik
ministrliginiň gurulýan desgalar direksiýasynyň
ýolbaşçysy D.Orazow bu ýerde alnyp barylýan işler
barada hasabat berdi hem-de milli Liderimizi täze
şäheriň baş meýilnamasy, bu ýerde bina edilýän
durmuş we beýleki maksatly desgalaryň taslamalary
bilen tanyşdyrdy.
Şunuň bilen baglylykda, welaýat häkimliginiň,
jemgyýetçilik guramalarynyň edara binalarynyň,

şeýle hem medeniýet toplumyna degişli desgalaryň,
şeýle hem 3 müň orunlyk Ruhyýet köşgüniň şekil
taslamalary taýýarlanyldy. Şolarda ähli zerur şertler
üpjün ediler.
Bu ýerde gurulýan kitaphana we welaýat arhiwiniň
binalary häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary,
sanly ulgam bilen üpjün ediler. Welaýat drama
teatrynyň, muzeýiň binalary täze merkeziň çäginde
ýerleşdiriljek “Ahal” binasy hem-de Döwlet
baýdagynyň sütüni bilen bir bitewi sazlaşygy emele
getirer.
Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň
gurluşygy üçin bölünip berlen ýerler, şol sanda olaryň
ekologiýa ýagdaýy, seýsmiki durnuklylygy hem-de
beýleki degişli görkezijileri alymlar tarapyndan
içgin öwrenildi. Bu ýerde dürli maksatly binalaryň
gurluşygy batly depginlerde alnyp barylýar.
Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna durmuş
ulgamyna degişli desgalaryň–başlangyç hem-de
orta hünär okuw mekdepleriniň, ýörite sungat
we çagalar sungat mekdepleriniň, saglyk öýüniň,
720 orunlyk orta mekdebiň, 320 orunlyk çagalar
bagynyň, köpugurly sport toplumynyň, 10 müň
orunlyk stadionyň, suw toplumynyň, seýilgähleriň
we dynç alyş zolaklarynyň taslamalary hödürlenildi.
Bu ýerde oba hojalyk,maliýe-ykdysadyýet,
senagat-kommunikasiýa toplumlaryna degişli
binalaryň, “Türkmenistan” we “Daýhanbank” döwlet
täjirçilik banklarynyň welaýat şahamçalarynyň,
Merkezi bankyň welaýat dolandyrmasynyň,
myhmanhananyň şekil taslamalary görkezildi.
Baş meýilnama laýyklykda, bu ýerde Döwlet
sirki, Halkara atçylyk ýokary okuw mekdebi,
atçylyk ylmy-önümçilik merkezi, söwda we dynç
alyş merkezi, welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň
edara binasy, 360 orunlyk köpugurly hassahana, 150
orunlyk onkologiýa merkezi, 150 orunlyk enäniň we
çaganyň saglygyny goraýyş hem-de “Tiz kömek”
merkezleri bina ediler.
Milli Liderimiziň garamagyna ähli amatlyklary
özünde jemleýän 7 gatly 28 öýli, 56 öýli, 42 öýli,
9 gatly 54 öýli, 5 gatly, 30 öýli we 40 öýli ýaşaýyş
jaýlarynyň taslamalary hödürlenildi. Şeýle hem bu
ýerde welaýatyň çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezi
gurlar.
Şunuň bilen bir hatarda, taslamalaryň çäklerinde
ýerüsti geçelgeleriň, yşyklandyryjy ulgamyň, ýolulag düzümine degişli bezegleriň dürli görnüşleri
görkezildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hödürlenen taslamalar bilen
içgin tanşyp, gurluşyk işleriniň ýokary hilini
üpjün etmegiň hem-de olary bellenen möhletinde
tamamlamagyň desgalaryň potratçylaryna we
buýrujylaryna bildirilýän üýtgewsiz talapdygyny
nygtady. Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak
bilen, bu ugurda geçirilýän işleri hemişe berk
gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.
Desgalar gurlanda we timarlaýyş işleri geçirilende
ýokary hilli serişdeler ulanylmalydyr. Şol serişdeler
ýurdumyzyň howa şertlerini, ekologiýa we bezeg
ýagdaýlaryny nazara almak bilen, olaryň berkligi we
amatlylygy göz öňünde tutulyp seçilip alynmalydyr.
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Binalaryň we desgalaryň keşbinde, içki bezeginde
milli binagärligiň ajaýyp däpleri bilen sazlaşykda
binagärlik we bezeg ulgamyndaky gazanylan
üstünlikler öz beýanyny tapmalydyr. Munuň özi
ýurdumyzda gurulýan desgalara aýratyn öwüşgin
çaýýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Milli Liderimiz ekologiýa ýaly möhüm ähmiýetli
meselä ünsi çekdi. Ahal welaýatynyň täze edara
ediş merkezi Köpetdagyň etegindäki ajaýyp ýerde
gurulýar. Şu tebigy gözelligi saklap galmak üçin
“ýaşyl” tehnologiýalary giňden ulanmak zerurdyr.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow bu baradaky gürrüňi dowam edip,
ilatyň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagy,
netijeli işlemegi we okamagy, göwnejaý dynç
almagy, sport we döredijilik bilen meşgullanmagy
üçin ähli mümkinçilikleriň üpjün edilmegi bilen
baglylykda, sanly tehnologiýalaryň we intellektual
ulgamlaryň esasynda kadaly şäher giňişliginiň
döredilmeginiň esasy ýörelge boljakdygyny nygtady.
Şeýlelikde, munuň özi raýatlarymyzyň ýaşamagy
üçin has oňaýly smart siti - “akylly” şäher bolar.
Milli Liderimiz häzirki wagtda Ahal welaýatynyň
täze döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda
hünärmenlerimiziň 15 müňden gowragynyň
zähmet çekýändigini aýdyp, olaryň bu ýerde toplan
tejribesiniň Aşgabat-sitiniň gurluşygynda hem
ulanylyp bilinjekdigini belledi.
Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow iş maslahatyny geçirip, Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Ahal
welaýatynyň häkimi welaýatyň täze, döwrebap
edara ediş merkeziniň gurluşygynda ýerine ýetirilýän
işler, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli
binagärlik maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi,
özümizde öndürilýän gurluşyk serişdeleri, olaryň
önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak we bu işlerde
ýokary ekologiýa talaplaryny berjaý etmek ugrunda
durmuşa geçirilýän maksatnamalaýyn işler barada
hasabat berdiler.
Häzirki döwürde ýaşlara berilýän bilimiň hilini
we derejesini ýokarlandyrmak, sanly ulgamy
işjeň ornaşdyrmak, welaýatlarda orta hünär okuw
mekdepleriniň gerimini giňeltmek, Ahal welaýatynyň
çäklerinde saglygy goraýyş ulgamyna degişli
düzümleri ösdürmek, gurulýan sport toplumlary
barada hem aýdyldy.
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň halkara
ähmiýetli sport ýaryşlarynyň geçirilýän ýurduna
öwrülendigini nazara almak bilen, täze toplumlarda
sportuň dürli görnüşleri, şol sanda welosiped sporty
bilen meşgullanmak we dürli ýaryşlary geçirmek
üçin zerur şertleriň döredilmegine möhüm üns
bermegi tabşyrdy.
Öz nobatynda, oba hojalyk we daşky gurşawy
goramak ministri A.Altyýew Ahal welaýatynyň
edara ediş merkezinde seýilgähler döredilende bu
ýerleriniň toprak-howa şertlerini nazara alyp, degişli
bag nahallarynyň seçilip alynmagyna görülýän
taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.
“Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň baş
direktory A.Berdiýew Ahal welaýatynyň täze edara
ediş merkeziniň çäklerinde bina edilýän Halkara
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ahalteke atçylyk ýokary okuw mekdebiniň we
ylmy-önümçilik merkeziniň enjamlaşdyrylmagyna
görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz gurluşygy meýilleşdirilen
bu toplumlaryň ýurdumyzda atşynaslygy we
milli atçylyk sportuny ösdümekde, bu ugurda
halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdrmekde
möhüm ähmiýetiniň boljakdygyny belledi. Şunuň
bilen baglylykda, bu toplumyň desgalarynyň
häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede
enjamlaşdyrylmagyna, olarda sanly ulgamyň
ornaşdyrylymagyna möhüm ähmiýet berilmelidir
diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow aýtdy.
“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň başlygy
H.Hudaýgulyýew welaýatyň täze edara ediş
merkezinde bina edilýän desgalarda aragatnaşyk
hyzmatlaryny ýola goýmak hem-de häzirki zamanyň
ösen tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça alnyp
barylýan işler barada hasaba berdi.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
häzirki döwürde “akylly şäher”, “akylly öý”
ýaly düşünjeleriň barha işjeň häsiýete eýe
bolýandygyny nazara alyp, “akylly şäher”
konsepsiýasyny ösdürmek, şeýle hem köçelerdäki
yşyklandyryş ulgamynda gözegçiligi ýola goýýan
enjamlaryň işini ýola goýmak babatda anyk
tabşyryklary berdi.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz
elektromobilleriň hereketi, awtoulaglary goýmak
üçin niýetlenen “akylly awtoduralgalaryň” gurluşygy
bilen baglanyşykly meselelere ylmy esasda
çemeleşmek barada görkezme berdi.
Hormatly Prezidentimiz köpçülikleýin
habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylaryna, milli
ykdysadyýetimiziň pudaklaryna ornaşdyrylýan
häzirki zaman tehnologiýalaryny, ylmyň
gazananlaryny, sanly ulgamy we ýurdumyzyň
bu ugurda ýeten derejesini giňden wagyz etmek
boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.
Soňra Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa häzirki
döwürde milli parlamentde alnyp barylýan işleriň
ýagdaýy, täze döredilýän döwrebap obalaryň we
şäherleriň düzüm birliklerini kesgitlemek, ony
kanunçylyk taýdan tassyklamak boýunça durmuşa
geçirilýän çäreler barada habar berdi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň durmuşykdysady taýdan ösüşinde kanunçylyk ulgamynyň
uly ähmiýetiniň bardygyny belledi we bu işleri
döwrüň talabyna laýyk derejede guramagyň
wajypdygyna ünsi çekdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,
Ýokary gözegçilik edarasynyň Başlygy
S.Berdimuhamedow ýurdumyzyň dürli künjeklerinde
alnyp barylýan işlere, hususan-da, ýerine ýetirilýän
gurluşyklara hemmetaraplaýyn gözegçilik etmek
boýunça işlenip taýýarlanylan maksatnama barada
hasabat berdi.
Milli Liderimiz bu ulgamda ýerine ýetrilýän
işleriň döwrüň talabyna we hereket edýän
kanunçylyga laýyklykda alnyp barylmagynyň
wajypdygyny belläp, degişli gözegçilik işlerini
işjeňleşdirmek babatda wise-premýere, Ýokary
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gözegçilik edarasynyň başlygyna birnäçe anyk
görkezmeleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny jemläp,
Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň
şäher medeniýeti babatda hem-de ekologiýa
nukdaýnazaryndan hem nusgalyk bolmalydygyny
belledi.
Hormatly Prezidentimiz bu ýerde, umuman, ähli
ýerlerde “akylly şäher” konsepsiýasyna möhüm üns
berilmelidigini, şäheriň çäklerinde ekologiýa taýdan
arassa ulaglaryň hereketiniň ýola goýulmagy, gün
we ýel batareýalarynyň işi, yşyklandyryş ulgamyny
döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň
üns merkezinde saklanmalydygyny belledi.
Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi
dowam edip, halkymyza edilýän lukmançylyk
hyzmatlarynyň görnüşlerini we derejesini
artdyrmak bilen baglanyşykly wezipelere
möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Şunda,
“Tiz kömek” hyzmatlary häzirki zamanyň
talaplaryna laýyk gelmelidir, bu hyzmatlara gelip
gowuşýan sargytlar we olaryň ýerine ýetirilişi
bilen baglanyşykly wezipeler sanly ulgam arkaly
dolandyrylmalydyr.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow bu babatda dünýä tejribesinde
giňden ulanylýan 112 ýa-da 911 belgini synag edip
görmek barada aýtdy. Hususan-da, 112 belgä jaň
edilende, degişli gulluk kömege mätäç adamyň
ýerleşýän ýerini kesgitläp biler, lukmançylyk
edarasy bolsa ony hassahana ýerleşdirende, näsagyň
lukmançylyk kitapçasyny alyp bilýär. Munuň özi
lukmançylyk hyzmatynyň şu görnüşiniň netijeli
häsiýete eýe bolmagynda, gelip gowuşýan sargytlaryň
ähmiýetini we onuň derejesini kesgitlemekde has-da
möhümdir.
Milli Liderimiz şäherlerde we ilatly ýerlerde
arassaçylygyň berjaý edilmeginiň wajypdygyny
belläp, “akylly şäher” konsepsiýasyny durmuşa
geçirmegiň çäklerinde, zir-zibiller üçin “akylly”
gaplary ornaşdyrmak baradaky pikiri aýtdy.
Sebäbi özüniň gurluşy boýunça zir-zibil gaplar
dolan wagtynda hapa ýygnaýjy gulluklara habar
gönderýärler. Şunuň bilen baglylykda, hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu işiň
häzirki zaman sanly ulgam arkaly dolandyrylmagyna
ähmiýet berilmelidigini aýtdy.
Häzirki wagtda zir-zibil galyndylarynyň dünýäde
uly mesele bolup durýandygyny nazara almak bilen,
bu babatda dünýäniň ösen tejribesinden ugur alyp,
galyndylary gaýtadan işleýän kärhanalary döretmek
meselelerine aýratyn ähmiýet berilmelidir. Munuň
özi ekologiýa meselesiniň oňyn çözülmegine hemde şäher abadançylygynyň baş şertini emele getirer
diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we bu babatda
degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri
berdi.
Milli Liderimiz ýokarda aýdylanlary jemläp,
bularyň ählisiniň köpderejeli şäher ulgamyny
döretmäge, şäher gulluklarynyň ählisine sanly
tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmaga ýardam
etjekdigini aýtdy we bu işleri güýçlendirmegiň
zerurdygyny nygtady.

Türkmenistan oňyn özgertmeler ýoly bilen ynamly
öňe gidip, “akylly” şäherler konsepsiýasyny hem
durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýar diýip, hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy
we şunuň bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň edara
ediş merkeziniň täze şäher medeniýeti babatda
hem, ekologiýa nukdaýnazaryndan hem nusgalyk
bolmalydygyny belledi.
Hormatly Prezidentimiz iş saparyny tamamlap,
hemmelere öňde goýlan jogapkärli wezipeleri
çözmekde üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden
ugrady.

Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy
edaralaryň kömekçi hojalyklarynyň ýagdaýy
bilen tanyşdy

18-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow ýurdumyzyň harby we hukuk
goraýjy edaralaryna degişli kömekçi hojalyklarda
alnyp barylýan işler we köpçülikleýin bag
ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine görülýän
taýýarlygyň barşy bilen tanyşdy.
Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjege
gelen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowa Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk
geňeşiniň sekretary Ç.Amanow hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk
goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn
binýadyny pugtalandyrmak, olaryň kömekçi
hojalyklarynyň işini kämilleşdirmek hem-de bu
düzümleriň ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň
berkidilmegine goşýan goşandyny mundan
beýläk-de artdyrmak bilen baglanyşykly
meseleler barada pikir alyşdy.
Wise-premýer Ç.Amanow döwlet Baştutanymyzyň
tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň harby we
hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklary üçin
bölünip berlen ýerleriň çyzgylary, olaryň tebigy
aýratynlyklary barada giňişleýin maglumatlar berýän
taslamalary görkezdi we bu ugurda alnyp barylýan
işler barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, oba hojalykçy alymlar we ylmy
işgärler bilen bilelikde bu künjegiň toprak-howa
hem-de tebigy aýratynlyklary ylmy esasda öwrenildi.
Şoňa laýyklykda, bu ýerde ekiljek ekinleriň, bag
nahallarynyň görnüşleri kesgitlenildi.
Bu ýerleriň topragy hemişe ýokary hasyllylygy
bilen tapawutlanypdyr, aýratyn-da, bu künjekde
üzümiň dürli görnüşlerinden bol hasyl alnypdyr.
Häzirki wagtda alymlar bilen geçirilen ylmybarlaglaryň we degişli seçgiçilik işleriniň netijesinde,
üzümiň bol hasylly we ýokumly “Rowaç”,
“Galkynyş” we “Şaserpaý” görnüşleri ýetişdirildi.
Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň garamagyna almanyň,
armydyň, aýwanyň, hurmanyň, garalynyň, erigiň,
hozuň, pissäniň, zeýtunyň we beýleki miweli
agaçlaryň, üzümleriň dürli görnüşleriniň nusgalary
görkezildi. Mundan başga-da, damjalaýyn suwaryş
ulgamynyň görnüşleri, suw ýygnamak üçin
niýetlenen howdanyň çyzgylary bilen tanyşdyryldy.
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Taslamalar bilen bir hatarda, taýýar önümleriň
birnäçe görnüşleri, şol sanda ir-iýmişler görkezildi.
Şeýle hem miweli baglara ideg etmek üçin niýetlenen
dürli enjamlaryň görnüşleri, olary ulanmagyň
aýratynlyklary barada giňişleýin maglumat berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow ekologiýa abadançylygy,
türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuşy üçin has
oňaýly şertleriň döredilmegi nukdaýnazaryndan,
ýurdumyzda amala aşyrylýan umumymilli bagybossanlyga öwürmek maksatnamasynyň ägirt uly
ähmiýetini nygtady.
Şunuň bilen baglylykda, ilatly ýerleriň golaýynda
täze tokaý-seýilgäh zolaklarynyň döredilmegi,
aýratyn-da, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy
edaralarynyň kömekçi hojalyklarynyň işiniň
kämilleşdirilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň
yzygiderli üns merkezinde saklanmalydygyny aýtdy
we bu ugurda alnyp barylýan işleri mundan beýläkde döwrebap derejede ösdürmek boýunça anyk
görkezmeleri berdi.
Soňra goranmak ministri B.Gündogdyýew
ministrlige degişli kömekçi hojalyklarda ekerançylyk
bilen bir hatarda, maldarçylyk ugurlarynyň
ösdürilýändigi, aýratyn-da, düýedarçylyk
hojalygynda degişli işleriň alnyp barylýandygy, şeýle
hem balaryçylyk barada hasabat berdi. Aýratyn ugur
bolan atçylyk toparynyň, itşynaslyk merkezleriniň
işini kämilleşdirmek boýunça zerur tagallalar edilýär.
Häzir düýeleriň baş sanyny artdyrmak, olara
degişli derejede ideg etmek we düýe malynyň ynsan
saglygy üçin ýokumly hasaplanylýan önümlerini
gaýtadan işlemek meselelerine möhüm ähmiýet
berilýär. Şeýle hem düýe ýüňüni dokma önümçiligi
üçin taýýarlamak işleri maksadalaýyk alnyp
barylýar. Mundan başga-da, möhüm azyk önümi we
adam üçin örän ýokumly hasaplanylýan düýe çaly
şypahanalara hem iberilýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow kömekçi hojalyklaryň
önümçiligini artdyrmak, mallaryň baş sanyny
köpeltmek, şeýlelikde, dürli görnüşli oba hojalyk
önümleriniň bolçulygyny üpjün etmek meselelerine
möhüm ähmiýet berilmelidigini belläp, bu işleriň ýaş
harby gullukçylaryň zähmet terbiýesi üçin möhüm
ähmiýete eýedigini nygtady.
Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary
kömekçi hojalygynda öndürilýän önümleri
köpeltmek, ýylyň ähli paslynda azyk, gök we bakja
önümleriniň önümçiligini ýola goýmak ugrunda
alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler.
Kömekçi hojalygynyň düzüminde gök we bakja
ekinlerini ösdürip ýetişdirmek, miwe önümlerini
gaýtadan işlemek bilen bir hatarda, maldarçylygy
we guşçulygy ösdürmek, olaryň baş sanyny
köpeltmek ugrunda degişli çäreler görülýär. Döwlet
Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, Içeri
işler ministrliginiň düzüminde Atçylyk toplumynyň
gurluşygy batly depginde alnyp barylýar.
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik
edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedowa we
içeri işler ministri M.Çakyýewe ýüzlenip, häzir
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ýurdumyzyň oba hojalyk hünärmenlerinden,
maldarçylyk boýunça alymlaryndan ybarat toparyň
meýdan atlarynyň gelip çykyşyny öwrenýändigini we
bu ugurda degişli maglumatlaryň toplanýandygyny
belledi. Meýdan atlarynyň aýratynlyklaryny ylmy
taýdan öwrenmek boýunça degişli işleri geçirmegi
tabşyrdy.
Milli Liderimiz wise-premýer, Ýokary gözegçilik
edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedowa ýüzlenip,
azyklyk ýagy öndürmekde möhüm orny eýeleýän
günebakar, zeýtun, künji ýaly däneli ösümlikleriň
köpçülikleýin ösdürip ýetişdirmek we gaýtadan
işlemek bilen bagly meseleleri öwrenmegi
tabşyrdy.
Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow bu ýerde oturdylan miweli ýaş
nahallary synlady we suwaryş ulgamyna degişli
enjamlar, olaryň häsiýetli aýratynlyklary hem-de
bu enjamlaryň suw serişdelerini tygşytlamakdaky
ähmiýeti bilen tanyşdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow miweçiligiň, üzümdarçylygyň
ösdürilmeginiň, gök ekerançylyga möhüm ähmiýet
berilmeginiň önüm bolçulygy bilen bir hatarda,
ekologiýa taýdan sagdyn gurşawyň emele gelmeginde
ähmiýetlidigini belledi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow ajaýyp jülgäniň täsin tebigatynyň
gözelligini aýratyn belledi we dag derelerinden akýan
çeşme suwlaryny rejeli ulanmaga hem-de bu künjegi
bagy-bossanlyga öwürmäge degişli meseleleri
hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. Milli
Liderimiz bu babatda anyk tabşyryklary berip, bu
ýerden ugrady.

Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň mejlisi
19-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly
ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda
döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp
maslahatlaşyldy.
Milli Liderimiz sanly ulgam arkaly
geçirilýän mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
E. Orazgeldiýewe söz berdi. Wise-premýer
ýurdumyzyň welaýatlarynda gowaça hasylynyň
düýbüni tutmak hem-de ekiş möwsüminiň bellenen
agrotehniki möhletlerde geçirilmegini üpjün etmek
maksady bilen, gowaça ekişine başlamaga görülýän
taýýarlyk barada hasabat berdi.
Şu günler welaýatlarda pagtaçy-kärendeçileriň
ekişe girişmek, şol sanda gowaça tohumyny
taýýarlamak boýunça zerur işleri geçirýändigi
bellenildi. Ekiş geçiriljek meýdanlarda meýilleşdirilen
işler alnyp barylýar.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Ahal,
Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 24-nji
martda, Daşoguz welaýatynda bolsa, 31-nji martda
gowaça ekişine başlamaga tabşyryp we hormatly
ýaşulularymyzdan gowaça ekişine «Bissimilla» bilen
başlap bermeklerini haýyş etdi.
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Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary, daşary işler ministri R. Meredow Bitarap
Türkmenistanyň ynsanperwer ugry boýunça halkara
hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek
boýunça Daşary işler ministrligi tarapyndan
geçirilýän işler barada hasabat berdi.
Bu köptaraply hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady
bilen, birnäçe teklipler, şol sanda hukuk ulgamynda
gatnaşyklara degişli teklipler taýýarlanyldy.
Şunuň bilen baglylykda, bu wezipeleri netijeli
çözmek babatda Türkmenistanda adam hukuklary
boýunça hereketleriň 2016-2020-nji ýyllar üçin
Milli meýilnamasynyň netijeli amala aşyrylandygy
bellenildi. Häzirki wagtda bu işi ulgamlaýyn esasda
dowam etmek üçin Türkmenistanyň degişli edaralary
we guramalary BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary
bilen bilelikde bu resminamanyň 2021-2025-nji
ýyllar döwri üçin taslamasyny taýýarladylar.
Täze Meýilnama geljekki bäş ýylda ýurdumyzyň
goşulan halkara resminamalaryndan gelip çykýan
borçnamalaryny ýerine ýetirmäge gönükdirilen
çäreleri özünde jemleýän milli gural bolup çykyş
eder.
Türkmenistan Halkara Gyzyl Haç Komiteti
bilen hem netijeli hyzmatdaşlygy ösdürýär.
Türkmenistanda halkara ynsanperwer hukugynyň
ornaşdyrylmagy babatyndaky 2018-2020-nji
ýyllar üçin çäreleriň meýilnamasy bu Gurama we
beýleki ýöriteleşdirilen halkara guramalary bilen
hyzmatdaşlygyň netijeli usullarynyň biri hökmünde
çykyş etdi. Bu Meýilnamanyň 2021-2023-nji
ýyllar üçin taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Bu
resminama halkara ynsanperwer hukugy babatda
ilatyň habarlylygyny ýokarlandyrmak, döwlet
gullukçylarynyň, milli hünärmenleriň bilimlerini
kämilleşdirmäge gönükdirilen çäreleriň toplumyny
öz içine alýar.
Abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk
babatda BMG-niň UNESKO ýaly iri ýöriteleşdirilen
edaralary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge
uly ähmiýet berilýär. Bu hyzmatdaşlygy giňeltmek
maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň Kararyna
laýyklykda, UNESKO-nyň işleri boýunça
Türkmenistanyň milli toparynyň rejelenen
Düzgünnamasy we düzümi tassyklanyldy.
Häzirki wagtda Türkmenistanyň Hökümeti
bilen bu Guramanyň arasynda 2021-2023-nji ýyllar
üçin hyzmatdaşlyk barada Ähtnamanyň taslamasy
taýýarlanyldy. Resminama laýyklykda, bilim, ylym,
medeniýet, suw serişdelerini dolandyrmak, statistika,
sport, milli medeni ýadygärlikleri goramak ýaly
ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy geljekki üç ýylyň
dowamynda aýratyn meýilnama boýunça alyp
barmak göz öňünde tutulýar.
Şunuň bilen birlikde, Türkmenistan Ýewropada
howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy (ÝHHG)
bilen ynsanperwer ulgamda netijeli hyzmatdaşlyk
edýär. Hususan-da, ÝHHG-niň Aşgabatdaky
Merkezi bilen bilelikde şu ýylyň dowamynda ylymbilim we hukuk ulgamlarynda hem-de köpçülikleýin
habar beriş serişdeleriniň ugry boýunça 18 taslamany
amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

ÝHHG-niň Milli azlyklaryň işleri boýunça
Ýokary Komissarynyň edarasy bilen hem ysnyşykly
gatnaşyklar ýola goýuldy. Häzirki wagtda bu edara
bilen ýerine ýetirilýän işleri ulgamlaýyn esasda
alyp barmak maksady bilen, ýurdumyzyň Bilim
ministrliginiň we Ýewropada howpsuzlyk we
hyzmatdaşlyk guramasynyň Milli azlyklaryň işleri
boýunça Ýokary Komissarynyň edarasynyň arasynda
Türkmenistanda dil we medeniýet köpdürlüligi
boýunça hyzmatdaşlyk hakyndaky Ähtnamanyň
taslamasy taýýarlanyldy.
Milli Liderimiziň başlangyjy bilen döredilen
Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara
borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer
hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça
Pudagara toparynyň işi yzygiderli kämilleşdirilýär.
Şunuň bilen baglylykda, 24-nji martda Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň
binasynda pudagara toparyň nobatdaky mejlisini
geçirmek teklip edilýär. Onuň gün tertibine şu ýylda
abraýly halkara guramalary bilen ynsanperwer
ulgamdaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge hem-de
bilelikde taýýarlanylan iş meýilnamalaryny durmuşa
geçirmäge degişli meseleler giriziler. Şeýle hem
şu mejlise sanly wideoaragatnaşyk arkaly Merkezi
Aziýa sebitinde we Türkmenistanda işleýän halkara
guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagy teklip edilýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gyzyklanma
bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi
bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde
ynsanperwer ulgamda netijeli gatnaşyklaryň
pugtalandyrylmagynyň we giňeldilmeginiň Bitarap
Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň ileri
tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady.
Bu ugurda ýurdumyz iri halkara guramalary,
şol sanda BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary,
ÝHHG hem-de beýleki abraýly düzümler bilen
netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistan
ynsanperwer hyzmatdaşlyk meselelerinde işjeň
orny eýeleýär hem-de sebit we ählumumy derejede
parahatçylygy we abadançylygy üpjün etmäge,
häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmäge,
Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge gönükdirilen
anyk başlangyçlary öňe sürýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen,
hödürlenen teklipleri makullady hem-de wisepremýere, daşary işler ministrine olary durmuşa
geçirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş. Durdylyýew «Türkmenhimiýa» döwlet
konserniniň işini kämilleşdirmek hem-de Energetika
ministrliginde we onuň edara-kärhanalarynda sanly
ulgamy ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler
barada hasabat berdi.
Ýurdumyzyň himiýa pudagyny mundan beýläk-de
ösdürmek maksady bilen, «Türkmenhimiýa» döwlet
konserniniň düzüminde täze önümçilik kärhanalary
ulanylmaga berildi. Täzeçil tehnologiýalar bilen
üpjün edilen döwrebap önümçilikler daşary
ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan
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önümleri öndürmäge hem-de eksport mümkinçilikleri
artdyrmaga gönükdirilendir.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň
garamagyna “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň
işini kämilleşdirmek hakyndaky” Kararyň taslamasy
hödürlenildi.
Pudagyň kärhanalarynyň dolandyrylyşyny
kämilleşdirmek, işçi güýjüni, maddy we maliýe
serişdelerini rejeli ulanmak maksady bilen,
«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň merkezi iş
diwanynyň düzüm gurluşyna üýtgetmeleri girizmek
teklip edilýär.
Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip,
ony resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere
iberdi hem-de bu resminamanyň düzgünleriniň
ýerine ýetirilişine berk gözegçiligi üpjün etmegi
tabşyrdy.
Şeýle hem wise-premýer Energetika ministrliginiň
hem-de onuň edara-kärhanalarynyň işine sanly
ulgamy ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler
barada hasabat berdi. Energetika ministrliginiň
merkezi diwanynda Maglumat howpsuzlygy we
sanly tehnologiýa bölümi döredildi.
Häzir “Döwletenergogözegçilik” kärhanasynyň
binýadynda hasabat merkezi döredilip, şol ýere
Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň ähli sarp
edijileri barada maglumatlar gelip gowuşýar. Töleg
terminallary oturdyldy, hasabat merkeziniň internet
portaly döredildi, öýjükli telefon arkaly töleg
geçirmek hyzmatlaryny ýola goýmak boýunça işler
tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Bu çäreler
nagt däl hasaplaşyklary geçirmäge, elektrik energiýa
tölegleriniň geçirilişine we tygşytly ulanylyşyna
gözegçilik etmek boýunça işleri ýeňilleşdirmäge
gönükdirilendir.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, milli
ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny sanly ulgama
geçirmegi çaltlandyrmagyň zerurdygyna ünsi çekip,
wise-premýere gözegçilik edýän düzümlerinde
sanlylaşdyrmak işini diwersifikasiýa ýoly bilen
alyp barmak hem-de Türkmenistanda 2019–2025nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasyna laýyklykda, maglumatlaryň
elektron binýadynyň awtomatlaşdyrylan ulgamyny
döretmek boýunça işleri güýçlendirmek barada
görkezmeleri berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
G. Müşşikow Türkmenistanda 2019-2025nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasynda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli
çözmek maksady bilen görülýän anyk çäreler hemde ýurdumyzyň ähli pudaklarynda, welaýatlaryň
hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliklerinde sanly
ykdysadyýeti ornaşdyrmak we elektron maglumat
binýatlar ulgamyny döretmek babatda geçirilýän
işler barada hasabat berdi.
Geçirilen seljerme işlerine laýyklykda,
welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň
gurluşynda “Maglumat howpsuzlygy we sanly
tehnologiýalar” bölümini döretmek, olaryň düzümine
degişli üýtgetmeleri girizmek hakynda teklip
taýýarlanyldy.
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Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň
garamagyna «Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň
häkimlikleriniň işini kämilleşdirmek hakyndaky»
Kararyň taslamasy hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekip,
ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wisepremýere iberdi hem-de resminamada kesgitlenen
wezipeleriň ýerine ýetirilişini gözegçilikde
saklamagy tabşyrdy.
Soňra wise-premýer hasabatyny dowam edip,
sanly ulgama geçmegiň, döwlet hyzmatlarynyň hilini
ýokarlandyrmak, edara-kärhanalary dolandyrmak
işini kämilleşdirmek boýunça görülýän toplumlaýyn
çäreleriň çäklerinde gözegçilik edýän düzümleriniň
alyp barýan işleri barada hasabat berdi.
Şunuň bilen baglylykda, ýuridik şahslary
döwlet tarapyndan bellige almagyň hem-de olaryň
hasabyny ýöretmegiň Tertibiniň gaýtadan işlenip
taýýarlanylandygy barada habar berildi. Ýurdumyzda
kiçi we orta telekeçiligiň işjeňligi üçin amatly şertleri
döretmek, raýatlaryň işewürlik başlangyçlaryny
giňden goldamak maksady bilen, resminamanyň
taslamasyna degişli üýtgetmeler we goşmaçalar
girizildi.
Milli Liderimiz hereket edýän resminamalary
yzygiderli seljermegiň hem-de olary tapgyrmatapgyr täzelemegiň möhümdigini aýdyp, wisepremýere “Kärhanalar hakynda” Türkmenistanyň
Kanunynyň düzgünlerini nazara almak bilen,
bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegi
tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ç. Gylyjow ýurdumyzyň hususy eksport edijilerini
mundan beýläk-de goldamak, daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksport
önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak
boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işler barada
hasabat berdi.
Eksport amallaryny höweslendirmek boýunça
milli Liderimiziň öňde goýan wezipelerini
ýerine ýetirmek maksady bilen, birnäçe amallary
ýeňilleşdirmek barada, hususan-da, harytlary eksport
etmek bilen meşgullanýan hususy telekeçiler we
şahsy taraplar üçin ýeňillikleri döretmek boýunça
teklipler aýdyldy.
Bu ugurda dünýä tejribesinden ugur alnyp, birža
söwdasyny ösdürmek hem-de oňa ýurdumyzyň
telekeçileriniň gatnaşmagyny giňeltmek boýunça
çäreler görülýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanda
telekeçilik ulgamynyň hemmetaraplaýyn
ösdürilmeginiň, häzirki zamanyň bazar gurallaryny
giňden ornaşdyrmagyň hasabyna hususy ulgamyň
paýyny artdyrmagyň döwletimiziň durmuş-ykdysady
syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini
nygtady.
Döwlet Baştutanymyz bu ugurda alnyp
barylýan işleri dowam etmelidigini hem-de daşary
ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli işewür
gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmelidigini aýdyp, wisepremýere anyk görkezmeleri berdi.
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Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
B. Öwezow Türkmenistanyň ýer üstüne gözegçilik
edýän milli ulgamyny döretmek işlerini utgaşdyrmak
boýunça Hökümet toparyny döretmek hem-de
«Derýaýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini
döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada
hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
ykdysadyýetiň ösmegi bilen halk hojalygynyň
pudaklarynyň düzümleriniň arasyndaky
maglumatlaryň dürli görnüşlerini bermegiň
möçberleriniň hem artýandygyny, umumy
telekommunikasiýa düzüminiň geçirijilik ukybyny
giňeltmegiň, biri-birinden uzakda ýerleşýän
ilatly ýerleriň arasynda maglumatlaryň dessin we
ýokary hilli berilmegini üpjün etmek zerurlygynyň
ýokarlanýandygyny nygtady.
Milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de
sazlaşykly ösdürmek maksady bilen, hemra
aragatnaşyk ulgamyny doly kuwwatynda ulanmak
zerurdyr. Döwlet Baştutanymyz ikinji “Türkmen
Älem 520E” milli hemrasyny uçurmaga taýýarlyk
görmäge uly üns bermegiň zerurdygyny nygtady.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň işine ünsi
çekip, hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny işjeň
ornaşdyrmagyň, kärhanalary dolandyrmak boýunça
eýeçiligiň dürli düzümlerini kemala getirmegiň
hem-de desgalary tapgyrlaýyn hususylaşdyrmagyň
zerurdygyny nygtady.
Döwlet Baştutanymyz «Derýaýollary» açyk
görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek hakyndaky”
Karara gol çekip, ony wise-premýere elektron
resminama dolanyşygy arkaly iberdi we bu babatda
degişli tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M. Mämmedowa Garaşsyzlyk ýyllarynda
Türkmenistanyň gazanan uly üstünliklerini halkara
hyzmatdaşlygynyň çäklerinde beýleki döwletleriň
teleýaýlymlarynda giňden beýan etmek boýunça
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyzlyk
ýyllarynda ýurdumyzyň gazanan üstünlikleri bilen
dünýä jemgyýetçiligini tanyşdyrmak boýunça işleri
işjeňleşdirmegiň ähmiýetini nygtady. Şunuň bilen
baglylykda, milli Liderimiz daşary ýurtlaryň abraýly
habar beriş we teleradioýaýlymlar düzümleri bilen
hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça işleri dowam
etmegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş. Abdrahmanow şu ýylyň birinji ýarymynda Saud
Arabystany Patyşalygynyň paýtagty Er-Riýad
şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän Söwdaykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki
Hökümetara türkmen-saud toparynyň nobatdaky
ýedinji mejlisini geçirmäge görülýän taýýarlyk
barada hasabat berdi.
Duşuşygyň barşynda hormatly Prezidentimiziň
2016-njy ýylyň maýynda Saud Arabystany
Patyşalygyna bolan resmi saparynyň çäklerinde
gol çekilen ylalaşyklary we beýleki resminamalary

durmuşa geçirmegiň meselelerini hem-de söwdaykdysady, maýa goýum, energetika, gurluşyk we
senagat ulgamlarynda, dag magdany, azyk we
derman senagaty pudaklarynda, hususy işewürlik
ugrunda, saglygy goraýyş, oba we suw hojalygy,
daşky gurşawy goramak, maglumat-kommunikasiýa
tehnologiýalary, ylym we bilim, sport, medeniýet
hem-de syýahatçylyk ulgamlarynda ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegini ara alyp
maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistany
Saud Arabystany Patyşalygy bilen öňden gelýän
dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň
baglanyşdyrýandygyny belledi. Şol gatnaşyklar
bolsa ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde,
abraýly sebit hem-de halkara guramalaryň we
düzümleriň ugry boýunça üstünlikli ösdürilýär.
Milli Liderimiz deňhukuklylyk, özara hormat
goýmak we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan
döwletara gatnaşyklaryň okgunly ösýändigini
kanagatlanma bilen belläp, özara bähbitli söwdaykdysady we işewür gatnaşyklary mundan beýläk-de
giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny
aýtdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M. Geldinyýazow Watanymyzyň mukaddes
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy hem-de 2021nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi
mynasybetli ýurdumyzda we daşary ýurtlarda
geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere taýýarlyk
görlüşi barada hasabat berdi.
3-4-nji maýda Bilim ministrliginiň hem-de
Ylymlar akademiýasynyň guramagynda onlaýn
görnüşinde “Innowasion tehnologiýalary önümçilige
ornaşdyrmagyň meseleleri” atly halkara ylmyamaly maslahaty, 5-8-nji maý aralygynda Halkara
ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde
talyplaryň arasynda halkara matematika
olimpiadasyny geçirmek meýilleşdirilýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ylymbilim ulgamyny ösdürmäge hem-de giň halkara
hyzmatdaşlygy ýola goýmaga ýardam edýän şeýle
wekilçilikli forumlaryň geçirilmeginiň wajypdygyny
nygtady.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip,
şu ýyl Milli bahar baýramynyň – Halkara Nowruz
gününiň ýekşenbe gününe gabat gelýändigini belledi.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz
kanuna laýyklykda, 21-nji martdaky dynç gününi
23-nji martdaky sişenbe gününe geçirmek baradaky
Permana gol çekdi.
Dowamly dynç alyş bilen baglylykda, ýolbaşçylara
ähli häkimliklerde, kärhanalarda we guramalarda gijegündiziň dowamynda nobatçylygyň guralmagyna
gözegçilik etmek tabşyryldy. Hukuk goraýjy
edaralara hem degişli görkezmeler berildi.
So ň r a h or matly Pr ezid entimiz mejlis e
gatnaşyjylary we tutuş türkmen halkyny
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«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» diýlip yglan edilen ýylda ýetip gelen Milli
bahar baýramy – Halkara Nowruz güni bilen tüýs
ýürekden gutlady.
Häzirki döwürde Nowruz baýramy halkymyzyň
gadymy taryhyny, medeni mirasyny, ruhy dünýäsini
özünde jemläp, bahasyna ýetip bolmajak gymmatly
hazyna öwrülýär. Milli bahar baýramy halkymyzyň
parahatçylyk söýüjilige, dost-doganlyga,
hoşniýetlilige we ynsanperwerlige esaslanýan
milli ýol-ýörelgelerini has-da dabaralandyrýar,
raýatlarymyzy belent maksatly tutumly işlere
ruhlandyrýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly
ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk
jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar
Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan
işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Liderimiz ýazky bag ekmek möwsümine
badalga berdi

20-nji martda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda
ýazky bag ekmek dabarasyna badalga berildi. Bag
nahallaryny ekmek boýunça ählihalk dabarasy Milli
bahar baýramyna bagyşlandy.
Ir bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow ak mermerli paýtagtymyzyň
binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele
getiren “Garagum” myhmanhanasynyň ýanynda bag
ekmek üçin ýörite taýýarlanan ýere geldi.
Bu ýerde milli Liderimizi Mejlisiň Başlygy,
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary,
harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň
we pudaklaýyn düzümleriň, jemgyýetçilik
guramalarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň,
köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary
we talyp ýaşlar garşyladylar.
Döwlet senasynyň dabaraly owazynyň astynda
milli Tugumyz belende galdyryldy.
Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk
künjeginde düýbi tutulýan täze seýilgähiň ilkinji
bag nahalyny oturdyp, Milli bahar baýramynyň
hormatyna geçirilýän köpçülikleýin bag nahallaryny
oturtmak dabarasyna badalga berdi.
Şu ýyl 140 ýyllygy bellenilýän paýtagtymyzyň
işewürlik we medeni-durmuş merkeziniň emele
gelýän künjeginde täze döredilýän seýilgähiň çäklerinde
guralan köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek
dabarasyna gatnaşyjylar Arkadag Prezidentimiziň
göreldesine eýerip, bag ekmäge girişdiler.
Türkmen artistleriniň–sazandalarynyň,
aýdymçylarynyň, folklor toparlarynyň joşgunly
çykyşlary şu günki dabaranyň bezegine öwrüldi.
Göçgünli aýdym-sazlar hem-de tanslar tebigatyň
täzelenişiň, parahatçylygyň, agzybirligiň, hoşniýetli
goňşuçylygyň hem-de dostlugyň nyşany bolan Milli
bahar baýramynyň şanyna şan goşdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow mukaddes Garaşsyzlygymyzyň

30 ýyllygynyň we Aşgabadyň 140 ýyllygynyň
hormatyna guralýan dabaralara beslenen ýylda asylly
çärä gatnaşanlara işlerinde üstünlik arzuw edip bu
ýerden ugrady.
PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY

Türkmenistanyň Prezidenti “Çagyryş
boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki
goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby
gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň
harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakyndaky”
Permana gol çekdi.

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň
Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi.
Resminama laýyklykda, goranmak ministrine, içeri
işler ministrine, milli howpsuzlyk ministrine, Döwlet
serhet gullugynyň başlygyna, Türkmenistanyň
Prezidentiniň Howpsuzlyk gullugynyň başlygyna,
Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyna
“Harby borçlulyk we harby gulluk hakyndaky”
Türkmenistanyň Kanunynda bellenen möhletleri
gulluk eden harby gullukçylary harby gullukdan
boşatmagy meýilnamalara laýyklykda dabaraly
ýagdaýda geçirmek, söwesjeň we jemgyýetçilikynsanperwerlik taýýarlygynda tapawutlananlary
höweslendirmek tabşyryldy.

Türkmenistanyň Prezidenti 2021-nji ýylyň
21 -nji martyndaky dynç gününi 23-nji marta
- sişenbe gününe geçirmek hakyndaky Permana gol
çekdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, welaýatlaryň häkimlikleriniň
hem-de Aşgabat şäheriniň häkimliginiň gurluşy
tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol
çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmenhimiýa”
döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesi
girizildi we şu konserniň merkezi edarasynyň
gurluşy tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet
ministrligine we “Türkmendeňizderýaýollary”
agentligine Agentligiň garamagyndaky
“Derýaýollary” önümçilik birleşiginiň guramaçylykhukuk görnüşini üýtgedip, ony “Derýaýollary” açyk
görnüşli paýdarlar jemgyýetine bellenen tertipde
öwürmek tabşyryldy.

HALKARA HYZMATDAŞLYGY

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen
wideoduşuşyklar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça
ýurdumyzyň wekiliýeti Mejlisiň Başlygynyň
ýolbaşçylygynda “Parahatçylygy, ynanyşmagy
hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmakda
zenanlaryň orny” atly Merkezi Aziýa forumyna
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gatnaşdy. Duşuşyk Türkmenistanyň Hökümeti
bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk
guramasy tarapyndan guraldy.
Wideomaslahat görnüşinde geçirilen çärä ÝHHGniň başlygy hem-de Şwesiýanyň daşary işler ministri
Ann Linde, ÝHHG-niň baş sekretary Helga Şmit, daşary
ýurtlaryň parlamentleriniň we halkara düzümleriniň
ýokary wezipeli wekilleri-de gatnaşdylar.
Pikir alyşmalaryň çäklerinde, ähli gatnaşyjy
döwletleriň zenanlaryň hukuklarynyň goralmagyna
hem-de gender deňliginiň ilerledilmegine
gönükdirilen öňdebaryjy milli kadalaşdyryjyhukuk binýadyny kemala getirmekde ösüşleri
gazanandyklary bellenildi.
Biziň ýurdumyzyň wekilleri bu ulgamda
Türkmenistanyň kanunçylygyna syn bilen, döwlet
we jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlarynda
zenanlaryň orny hakynda çykyş etdiler. Deňhukuklar
we azatlyklar, erkekler we zenanlar üçin deň
mümkinçilikleri döretmek ýörelgesi hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
baştutanlygynda amala aşyrylýan syýasatyň ileri
tutulýan baş ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi.
Çykyş edenleriň pikirine görä, şu gezekki
duşuşyk oňyn tejribäni alyşmak üçin amatly
mümkinçilik boldy. Onlaýn-maslahatyň jemleri
boýunça maslahat beriş häsiýetli resminamanyň
kabul edilmegi bilelikdäki işiň aýdyň netijesi bolup
durýar. Bu resminamada bellenilen ilkinji nobatdaky
wezipeleriň gender deňligi we durnukly ösüş
ulgamynda syýasatyň işlenip taýýarlanylmagyna
ýardam berjekdigine ynam bildirdiler.
			***
Daşary işler ministrliginde Ýewropada
Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň
(ÝHHG) Baş sekretary Helga Şmid bilen
wideoduşuşyk geçirildi.
Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň ÝHHG
bilen hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy hem-de
geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem sebitde
howpsuzlygy üpjün etmek, şol sanda terrorçylyga,
neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna we adam
söwdasyna garşy göreş boýunça hyzmatdaşlyk
meselelerine garaldy. Howpsuzlyk ulgamynda
ÝHHG-niň başlangyjy boýunça Bitewi strategiýanyň
işlenip taýýarlanylmagyna türkmen tarapynyň
gyzyklanmasy tassyklanyldy.
Taraplar ýurtlaryň arasynda gapma-garşylyklaryň
öňüni almagyň netijeli serişdelerini we gurallaryny
peýdalanmagyň möhümdigini bellediler. Şunuň
bilen baglylykda, türkmen tarapy oňyn bitaraplyk
ýörelgelerine esaslanýan täze syýasy-diplomatik
gurallaryň ornaşdyrylmagyna garamagy teklip etdi.
Şeýle hem terrorçylygyň we transmilli
guramaçylykly jenaýatçylygyň maliýeleşdirilmegine
garşy göreş boýunça sebit maslahatyny çagyrmak
hakynda Türkmenistanyň teklibi beýan edildi.
Kiberhowpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň
mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Duşuşygyň barşynda owgan meselelerine hem
garaldy. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan tarapyndan
iri energetika, ulag we aragatnaşyk taslamalaryna

bu dostlukly goňşy ýurduň hemmetaraplaýyn
dikeldilmeginiň hereketlendiriji güýji hökmünde
garalýar.
Duşuşykda energetika howpsuzlygy we durnukly
ulag meseleleri-de ara alnyp maslahatlaşyldy.
Taraplar sebit we global ösüş nukdaýnazaryndan,
energiýa serişdelerine durnukly elýeterliligiň
ähmiýetini nygtadylar. Türkmen tarapynyň belleýşi
ýaly, dünýäde energiýa serişdelerini iri öndürijileriň
we üpjün edijileriň biri bolan Türkmenistan olaryň
dünýä bazarlaryna çykarylmagy boýunça amatly
gurallaryň döredilmegi ugrunda işjeň hereketleri
dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, biziň
ýurdumyz eýýäm ÝHHG-niň ýöriteleşdirilen
düzümini – Durnukly energetika boýunça Geňeşi
döretmegi teklip edipdi.
Duşuşygyň dowamynda ulag we ekologiýa
howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegiň
meselelerine garaldy. Şunda ÝHHG-niň «Hazar
deňzi sebitinde “ýaşyl” portlaryň we özara
baglanyşyklylygyň ösdürilmegine ýardam bermek»
taslamasynyň ähmiýeti bellenildi. Türkmenistan
Merkezi Aziýada we Kawkazda “ýaşyl” portlary
ösdürmek, sanlylaşdyrmak, söwda hem-de ulag
gatnawlarynyň amallarynyň ýeňilleşdirilmegine
ýardam bermegi maksat edinýär.
Ý H H G - n i ň To p l u m l a ý y n e k o l o g i ý a
maksatnamasyny taýýarlamagyň mümkinçiliklerini
öwrenmek boýunça bilermenleriň duşuşyklarynyň
dowam edýändigi bellenildi.
Taraplar adam hukuklaryny, gender deňligini
goramak we ilerletmek ulgamynda hyzmatdaşlygyň
netijelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň
Adalatçysynyň edarasynyň üsti bilen ýurduň
ÝHHG bilen özara gatnaşyklarynyň netijeli
häsiýeti nygtaldy. Şeýle hem ÝHHG-niň milli
azlyklaryň işleri boýunça Ýokary Komissary bilen
gatnaşyklaryň ähmiýeti bellenildi.
Duşuşykda Türkmenistanda häzirki zaman sanly
köpçülikleýin habar beriş serişdelerini ornaşdyrmak
babatda bilelikdäki başlangyçlaryň we taslamalaryň
ösdürilmeginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň
möhüm orny aýratyn nygtaldy.
			***
Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň
ýolbaşçylary hem-de wekilleri Birleşen
Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady
komissiýasynyň (BMG ÝYK) durnukly ösüş
boýunça wideomaslahat görnüşinde geçirilen
Sebit forumyna gatnaşdylar. Duşuşygyň maksady
bu düzüm tarapyndan 2030-njy ýyla çenli döwür
üçin Gün tertibi babatynda sebitde amala aşyrylan
işleri hem-de bu ugurda gazanylan üstünlikleri ara
alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy.
Maslahatda Türkmenistanyň wekili hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän döwlet
syýasatynyň binýadyny ählumumy howpsuzlygyň
aňrybaş derejede anyk konsepsiýasynyň,
Durnukly ösüş maksatlaryny üstünlikli amala
aşyrmagyň bähbidine dünýä syýasatynyň möhüm
meseleleriniň oňyn çözgüdine garaýyşlaryň
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bitewüliginiň hem-de özara ylalaşyk ýörelgesiniň
düzýändigini belledi.
Biziň ýurdumyz ilkinjileriň hatarynda Durnukly
ösüş maksatlarynyň milli şertlere uýgunlaşdyrylmagy
boýunça geňeşmelere girişmek bilen, zerur çäreleri
üstünlikli durmuşa geçirýär. Birleşen Milletler
Guramasynyň sammiti tamamlanandan soňra BMGniň Ýurtlar boýunça topary hem-de Türkmenistanyň
Hökümeti ählumumy maksatnamalaýyn
resminamany üç tapgyrda amala aşyrmagyň
meýilnamasyny ylalaşdylar.
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan
DÖM-niň milli şertlere uýgunlaşdyrylmagy
babatynda geçirilýän işlere aýratyn üns berildi.
Hususan-da, bu çäreleriň jemleri boýunça 17
maksatdan, 136 wezipeden hem-de 180 görkezijiden
ybarat degişli sanaw tassyklanyldy.
Çykyşda 2019-njy ýylda Ykdysady we Durmuş
Geňeşiniň (EKOCOC) howandarlygynda Nýu-Ýork
şäherinde geçirilen ýokary derejeli Syýasy forumyň
çäklerinde DÖM-e ýetmek boýunça ýurdumyzyň
birinji Meýletin milli syny beýan edildi. 2030-njy
ýyla çenli döwür üçin Gün tertibiniň ähli wezipeleri
boýunça iş ýüzünde üstünlikleriň gazanylandygynyň
anyk mysallary, hususan-da, halkyň durmuş
derejesiniň ýokarlandyrylmagynda, bilim, saglygy
goraýyş ulgamlarynda, ykdysady işjeňlikde, gender
deňligini, ekologiýa durnuklylygyny üpjün etmekde
we beýleki ugurlarda ýetilen sepgitleriň anyk
mysallary getirildi.
Dünýäde giňden ýaýran COVID-19
pandemiýasynyň sebitiň ýurtlarynyň ykdysadyýetine
ýetiren oňaýsyz täsirini peseltmek boýunça geçirilýän
çäreler duşuşykda garalan mespeleleriň biri boldy.
Şunuň bilen baglylykda, koronawirus ýokanjy
zerarly dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamynda emele
gelen ýagdaýyň täsirini azaltmak maksady bilen,
milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
baştutanlygynda Türkmenistanda önümçilik
pudaklarynyň durnukly ösüşiniň üpjün edilmegine,
iş orunlarynyň saklanyp galmagyna hem-de ilatyň
durmuş goraglylygyna gönükdirilen netijeli çäreleriň
durmuşa geçirilýändigi bellenildi.
Forumyň çäklerinde sebitiň döwletlerinde
Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin COVID-19
pandemiýasyndan soňra ykdysadyýetleri dikeltmegiň
netijeli strategiýalaryny işläp taýýarlamak boýunça
pikir alyşmalar boldy.
			***
Wi d e o m a s l a h a t a r a g a t n a ş y k u l g a m y
arkaly geçirilen “Binagärlik sungatynyň
taryhy we medeniýeti” atly halkara ylmyamaly maslahat hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy
boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň
çäklerinde Binagärlik we gurluşyk ýyly diýlip
yglan edilen 2021-nji ýylyň esasy çäreleriniň
birine öwrüldi.
Paýtagtymyzdaky Şekillendiriş sungaty
muzeýinde geçirilen forumy Medeniýet ministrligi,
Gurluşyk we binagärlik ministrligi, Aşgabat
şäheriniň häkimligi we Türkmenistanyň Binagärler
birleşigi gurady.

Menzilara görnüşde geçirilen duşuşyga GDAnyň Ýerine ýetiriji komitetiniň- Ýerine ýetiriji
sekretarynyň başlygynyň orunbasary I.Nematow,
GDA-nyň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça
döwletara gaznasynyň gezekleşikli başlygy Russiýa
Federasiýasynyň Prezidentiniň halkara medeni
hyzmatdaşlyk boýunça ýörite wekili M.Şwydkoý,
GDA-nyň ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça
döwletara gaznasynyň Ýerine ýetiriji direktory
A.Iksanow, Binagärleriň birleşikleriniň halkara
assosiasiýasynyň jogapkär kätibi, Russiýanyň
Binagärler birleşiginiň wise-prezidenti, Russiýa
Federasiýasynyň at gazanan binagäri, akademik
I.Woskresenskiý, şeýle hem Arkalaşygyň ýurtlarynyň
ugurdaş ministrlikleriniň we düzümleriniň
ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.
Şeýle hem muzeýiň eýwanynda Türkmenistanyň
Döwlet çeperçilik akademiýasynyň hem-de Türkmen
döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyplarynyň
işleriniň sergisi guralyp, onda binagärlik taslamalary
we çyzgylary görkezildi.
GDA häzirki döwürde halkara hyzmatdaşlygynyň
binýadynda goýlan maksatlara hem-de esas
dörediji ýörelgelere–hoşniýetli erke, ynanyşmaga
we deňhukuklylyga eýerýär. Hut şunuň ýaly özara
hormat goýmak çemeleşmesi dostluk köprülerini
ýola goýmaga, bilelikdäki möhüm taslamalary
durmuşa geçirmekde üstünlikli hyzmatdaşlyk etmäge
we elbetde, toplanan tejribäni özara paýlaşmaga
ýardam berýär.
Geçirilen onlaýn maslahat hem hut şu maksatlara
gönükdirildi. Onuň çäklerinde GDA ýurtlarynyň
halklarynyň binagärlik mirasy, häzirki zaman
şähergurluşygynyň däpleri we täzeçil usullary barada
çykyşlar diňlenildi.
Foruma gatnaşýanlar üçin Türkmenistanyň
medeni mirasy we binagärligi hem-de şu ýyl 140
ýyllygy bellenilýän ak mermerli Aşgabat barada
ýörite taýýarlanan wideorolik görkezildi.
			***
Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrliginiň Halkara okuw-ylmy merkezinde
onlaýn-teleköpri arkaly Germaniýanyň “Senior
Experten Service” guramasynyň (“Tejribeli
hünärmenler gullugynyň”) ginekologiýa boýunça
hünärmeni–doktor Amin Mortazawiniň hemde Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş
ylmy-kliniki merkeziniň akuşer-ginekolog
lukmanlarynyň gatnaşmagynda maslahat
geçirildi.
Sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly tejribe
alyşmak maksady bilen, interwension radiologiýa
ulgamynda esasy hünärmen lukman, doktor Fridrih
Zeýdel bilen hem maslahat geçirildi.
Interwension radiologiýa lukmançylyk
radiologiýasynyň ýöriteleşdirilen bölümi bolup,
wizuallaşdyrmak usullarynyň peýdalanylmagy bilen
keselleri bejermäge gönükdirilendir. Ol hirurgiýa
goşmaça bolup, käbir patologiýada mümkin
bolmadyk täze çözgütleri hödürleýär.
Duşuşykda gan damarlarynyň ýagdaýyny
kesgitlemek maksady bilen geçirilýän häzirki
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zaman angiografiýa barlagynyň esaslary ara alnyp
maslahatlaşyldy.
Şeýle hem ýakynda onlaýn-teleköpri görnüşinde
“Tejribeli hünärmenler gullugynyň” doktory Gerlinde
Partekeniň gatnaşmagynda maslahat geçirildi.
Şonda anesteziologiýanyň we reanimatologiýanyň
meseleleri, häzirki zaman hirurgiýa bejergilerinde
ulanylýan agyrysyzlandyrma usullarynyň kämil
görnüşleri hem-de gaýragoýulmasyz çäreler ara
alnyp maslahatlaşyldy.
Şeýle hem ýakynda wideoaragatnaşyk görnüşinde
doktor Gerlinde Zälser bilen duşuşyk geçirilip, oňa
ýurdumyzyň esasy pediatrlary we çaga newropatolog
lukmanlary gatnaşdylar. Hünärmenler tarapyndan
keseli anyklamagyň hem-de lukmançylyk kömegini
bermegiň Ýewropa ölçeglerine kybap gelýän täze
derejä çykarylandygy bellenildi.
Fizioterapiýa boýunça hünärmen doktor Suzanna
Krellner bilen geçirilen telemaslahatda ýylylyk,
sowuklyk, elektrik togy, magnit şöhlelenmesi
ýaly fiziki ýagdaýlaryň kömegi, şeýle hem palçyk,
owkalama, suwterapiýa arkaly dürli keselleri
bejermek baradaky meselelere garaldy.
			***
Daşary işler ministrliginde Gyrgyz
Respublikasynyň daşary işler ministri
R.Kazakbaýew bilen wideoaragatnaşyk arkaly
duşuşyk geçirildi. Onuň dowamynda iki dostlukly
ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary
syýasy-diplomatik ugur boýunça türkmen-gyrgyz
gatnaşyklarynyň, şeýle hem söwda-ykdysady we
ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň esasy
ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.
Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy
geňeşmeleri işjeňleşdirmegiň zerurdygy bellenildi.
Taraplar sebitara we halkara ugurlarynda möhüm
meseleler boýunça iki ýurduň garaýyşlarynyň
ýakyndygyny nygtadylar. Türkmenistan bilen
Gyrgyz Respublikasynyň BMG-niň, YHG-niň,
GDA-nyň we beýleki guramalaryň çäklerindäki
hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna garaldy.
Şeýle hem iki ýurduň arasyndaky söwdaykdysady gatnaşyklaryň, energetika, ulag, oba
hojalygy pudaklaryndaky hyzmatdaşlygyň geljekki
ugurlaryna garaldy. Şunuň bilen baglylykda,
söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer
hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gyrgyz Hökümetara
toparynyň duşuşyklarynyň yzygiderdi häsiýetde
geçirilmeginiň maksadalaýyk boljakdygy nygtaldy.
Ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek bilen
baglanyşykly meseleler barada aýdylyp, bilim,
medeniýet we sport ugurlary boýunça gatnaşyklaryň
netijeli häsiýete eýe bolýandygy bellenildi. Şunuň
bilen baglylykda, şu ýylda şeýle duşuşyklary
guramagyň mümkinçiliklerine garaldy.
MASLAHATLAR

Telekeçilik – Türkmenistanyň bazar
ykdysadyýetiniň hereketlendiriji güýji

Geçen hepdede Aşgabatda Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň sergisi we maslahaty

geçirildi. Olar ýurdumyzyň telekeçileriniň 26 müňe
golaýyny birleşdirýän bu iri düzümiň döredilen
gününe bagyşlandy.
Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde
diňe gazanylan üstünlikler däl-de, eýsam, milli
ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda diýen
ýaly işjeňligini görkezýän işewür düzümleriň
uly mümkinçilikleri bilen tanyşdyryldy. Şunda
öňdebaryjy tehnologiýalara üns berildi.
Bu ýerde öz diwarlyklaryny sergä gatnaşyjylaryň
iki ýüze golaýy, şol sanda paýtagtymyzda hem-de
welaýatlarda iri möçberli döwlet taslamalaryny
amala aşyrýan TSTB-niň düzümleri, “Rysgal”
paýdarlar-täjirçilik banky, iri kärhanalar we hojalyk
jemgyýetleri görkezdiler.
Ýurdumyzyň önüm öndürijileriniň diwarlyklaryny
bezemekde hem-de öndürýän dürli harytlarynda
“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany” diýlip yglan edilen ýylynda nyşany şu ýyl
bellenilýän şanly seneleriň – eziz Watanymyzyň
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna hem-de Aşgabadyň
140 ýyllygynyň nyşanlary giňden ulanyldy.
Obasenagat toplumynda, azyk we gaýtadan
işleýän senagatda ýöriteleşdirilen TSTB-niň
agzalarynyň alyp barýan işleri sergide giňden beýan
edilýär. Häzir telekeçiler et, süýt önümleriniň,
çagalar iýmitiniň, gök we miwe şireleriniň, şireli
suwlaryň, maýoneziň, doňdurmanyň, gaplanan
önümleriň, balyk önümleriniň, süýji-kökeleriň dürlii
görnüşlerini öndürýärler. Oba hojalyk önümlerini
öndürijiler bakja, gök we miwe, şol sanda ýurdumyz
üçin adaty bolmadyk önümleriň öndürilişini
artdyrýarlar.
Sergä gatnaşyjylaryň hatarynda iri oba hojalyk
kärhanalary, döwrebap ýyladyşhana hojalyklary,
guşçulyk, maldarçylyk we balykçylyk, gök-bakja
önümleri we miweleri gaýtadan işleýän önümçilik
toplumlary bar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň Türkmenistanda 2019-2025nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasyny durmuşa geçirmekdäki
mümkinçilikleri bilen tanyşdyryş serginiň esasy
çäreleriniň biri boldy. Söwda we hyzmatlar
ulgamynda işleýän hususy kompaniýalar internet
söwdasynyň gerimini giňeldýärler, ykjam elektron
goşundylary döredýärler, şonuň ýaly-da, öndürilýän
harytlary ara daşlykdan ýerlemek üçin meşhur
internet-meýdançalarynyň mümkinçiliklerinden
barha köp peýdalanýarlar.
Telekeçiler döwlet Baştutanymyz tarapyndan
öňe sürlen elektron senagatyny döretmek hemde ösdürmek boýunça maksatnamany durmuşa
geçirmäge işjeň goşulyşdylar. Şunda ýokary netijeli
ekologiýa taýdan arassa önümçilige, ähli pudaklarda
sanly ulgamy hem-de tehnologiýa täzeliklerini
ornaşdyrmaga uly üns berilýär.
Sergide ýurdumyzyň daşary ýurtlarda öndürilýän
önümlerden asla kem durmaýan hem-de alyjylaryň
arasynda uly islegden peýdalanýan durmuş
tehnikasyny – gaz hem-de elektrik plitalaryny, howur
peçlerini, mikrotolkunly peçleri, smart-telewizorlary
öndürijileriň diwarlyklary ünsüňi özüne çekýär.
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Däp bolşy ýaly, sergide gurluşyk ulgamyndaky
telekeçileriň işleri hem görkezilýär. TSTB-niň
agzalary ýaşaýyş jaýlarynyň tutuş tapgyrlaryny, kottej
toplumlaryny, seýilgäh zolaklaryny, dolandyryşişewürlik etraplaryny, paýtagtymyzyň giň möçberli
düzüm desgalaryny gurýarlar.
Örän iri döwlet buýurmalarynyň hatarynda
Aşgabat-Türkmenabat awtobanynyň, Ahal
welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň
gurluşygyny, Aşgabat-sitiniň desgalaryny hemde paýtagtymyzy gurmagyň nobatdaky 17-nji
tapgyryny görkezmek bolar.
Ulag-logistika kompaniýalary hem sergide
öz gazananlaryny hem-de mümkinçiliklerini
görkezdiler. Bu ulgamda giň möçberli halkara
taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen baglylykda
olaryň işleri aýratyn ähmiýete eýe bolar.
Sergi merkeziniň meýdançasynda ýurdumyzda
telekeçiligi ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň
biriniň – daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan önümleri öndürýän senagat ugurly
kärhanalaryň döredilişi bilen tanşyp bolýar.
Mundan birnäçe ýyl ozal hem gurluşyk
serişdeleriniň bazarynda import önümleri
agdyklyk edýärdi. Häzir telekeçilik pudagynyň
depginli ösdürilmegi netijesinde, ýagdaý düýpli
özgerdi. Mundan başga-da, ýerli we daşary ýurtly
kompaniýalar Türkmenistanda öndürilen gurluşyk
serişdelerini barha köp saýlaýarlar. Sebäbi olaryň
bahasy elýeterlidir.
Türkmenistanyň tebigy gorlarynyň
esasynda ösdürilýän himiýa önümçiligi bilen
meşgullanýanlaryň sany hem artýar. “Şatumar”,
“Täç hil”, “Argyş” we beýleki köpsanly hususy
kärhanalar ýurdumyzyň sintetiki ýuwujy hem-de
zyýansyzlandyryjy serişdeleriniň, kosmetika we
parfýumeriýa önümleriniň bazaryna çykarýan täze
önümlerini görkezdiler.
Sergä gatnaşýanlaryň ençemesi halkyň sarp
edýän harytlarynyň öndürilişini artdyrmakda hususy
pudagyň mümkinçiliklerini görkezýärler. Şolaryň
hatarynda döwrebap egin-eşikleri, aýakgaplary,
mebel toplumynyň kärhanalary öz gazananlary hemde mümkinçilikleri bilen tanyşdyrýarlar.
Bilim taslamalarynyň onlarçasyny durmuşa
geçirýän Telekeçilik mekdebi, dürli okuwlary,
şol sanda daşary ýurt dillerini öwrenmek hem-de
kompýuter sowatlylygy boýunça okuwlary guraýan
“Päk nesil” hem-de “Dalçyn” hususy merkezler
serginiň meýdançalarynda TSTB-niň agzalarynyň
bilim babatdaky işiniň mümkinçiliklerini beýan
edýärler.
Telekeçiler hyzmat ediş hem-de söwda
ulgamlaryny ösdürmekde maýa goýumlaryny
gönükdirýärler, ilata durmuş, mahabat hem-de
neşirýat hyzmatlarynyň giň görnüşini hödürleýärler.
“Asman” modalar öýüniň önümleri sergä
gelenler üçin ajaýyp sowgat boldy. Onda “Asman
gülleri” bahar-tomus toplumynyň gaýtalanmajak
görnüşleriniň 38-si görkezildi.
Sergide ajaýyp halylar, zergärleriň, keşdeçileriň
täsin işleri bilen tanşyp bolýar. Şu ýerde milli
äheňde ýerine ýetirilen, şol sanda taryhy ýerleri,

paýtagtymyz, Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan
gözel künjekleri şekillendirilen sowgatlyk önümleri
hem görkezildi.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde
geçirilen maslahatda esasy döwlet maksatnamalary,
ýurdumyzyň işewürler bileleşiginiň ýeten sepgitleri
we maksatlary ara alnyp maslahatlaşyldy.
Maslahatyň çäklerinde TSTB-niň dürli ugurlar
boýunça işi hakyndaky çykyşlar diňlenildi, hormatly
Prezidentimiziň hususy pudagyň öňünde goýan
wezipelerini durmuşa geçirmek–şol sanda iri döwlet
buýurmalaryny ýerine ýetirmek hem-de maýa
goýum taslamalary, beýleki möhüm meseleler ara
alnyp maslahatlaşyldy.
Türkmen harytlaryny dünýä bazarlaryna
çykarmak, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak
boýunça görülýän çäreler barada hem aýdyldy.
SENELER

Türkmenistanlylar galkynyşyň we durmuş
ösüşiniň dabaralanmasyny özünde jemleýän
Nowruzy garşyladylar

Halkymyz Halkara Nowruz gününi – Milli bahar
baýramyny uly ruhubelentlikde dabaralandyrdy.
Paýtagtymyzda esasy wakalar Garagum derýasynyň
kenarynda guraldy.
Garagum derýasynyň kenarynda ýaýbaňlandyrylan
baýramçylyk dabaralary halkymyzyň özboluşly
däp-dessurlary bilen utgaşdyryldy. Hatara düzülen
ak öýleriň golaýynda toý gazanlary ataryldy. Haly
düşelen sekilerde türkmen durmuşyna mahsus
görnüşler emele geldi. Şeýle hem ýörite gurnalan
ýerlerde senetkärleriň elinden çykan ajaýyp gapgaçlar, gündogar bazarlaryna mahsus görnüşler
baýramçylyk dabarasyny has-da belende göterdi. Bu
ýerde gadymy döwürdäki ýaly şowhunyň, täjirleriň
özara söwdalarynyň janlandyrylmagy, ýurdumyzyň
sebitiň döwletleriniň arasynda söwda gatnaşyklaryny
ýola goýmakda möhüm orun eýeleýändigini
aňladýar.
Bu ýerde guralan baýramçylyk çärelerine
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary,
Mejlisiň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň,
ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş
düzümleriniň, edara-kärhanalaryň, jemgyýetçilik
guramalarynyň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar
beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Olaryň gümmürdisi joşgunly tans bilen
utgaşyp, Nowruzyň gelendigini, onda bereketli
ýagmyryň topragyň sahawatyny artdyrýandygyny
alamatlandyrýar. Toparyň agzalarynyň ýerine ýetiren
derwüş tansy dabara gatnaşyjylara ýakymly täsir
edýär.
Magtymguly Pyragynyň keşbindäki teatr artisti
hem-de berkarar döwrüň bagtyýar oglanjygy
türkmen halkynyň akyldar şahyrynyň goşgularyny
okap, myhmanlary ajaýyp şygyrlar bilen garşylaýar.
Şol pursatda Nowruzyň mähriban topragymyza
gelendigi baradaky aýdym ýaňlanýar. Oňa dabara
gatnaşyjylaryň hemmesi goşulýar. Ýurdumyzyň
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meşhur tans toparlarynyň bilelikdäki çykyşlary
aýdym-sazlar bilen utgaşyp, dabaranyň şowhunyny
has-da belende göterýär.
F o l k l o r- t a n s t o p a r l a r y N o w r u z b i l e n
baglanyşykly däp-dessurlary, semeni taýýarlamagyň
aýratynlyklaryny görkezýärler. Şeýle hem olar datly
semeniden dabara gatnaşyjylara hödür edýärler.
Mundan başga-da, bu toparlar aý-gün hasaby, milli
ekerançylyk däpleri bilen baglanyşykly çykyşlary
ýaýbaňlandyrdylar.
“Türkmenistan – parahatçylygyň we dostdoganlygyň mekany” atly tans toparlarynyň
çykyşlarynda 2021-nji ýylyň şygary öz beýanyny
tapdy. Bu ýerde Nowruz baýramyny belleýän dünýä
halklarynyň tanslary ýerine ýetirildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň zehininden dörän kitaplaryň
sergisi bu baýramçylygyň ähmiýetini has-da
artdyrdy. Sergide bu baýramçylygyň gadymy taryhy,
ony garşylamagyň däpleri we müňýyllyklardan biziň
günlerimize ýetip gelen ajaýyplyklary, türkmen
topragynyň sahawaty, bahar güneşiniň täzelenişi,
egsilmez şatlyk alamatlary görkezilýär.
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli
konserwatoriýasynyň bagşylar toparynyň çykyşlary
halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän bagşyçylyk
däpleriniň häzirki zaman beýanyna öwrüldi. Munuň
özi milli aýdym-saz sungatynyň döwrebap derejede
ösdürilýändiginiň we kämilleşdirilýändiginiň aýdyň
subutnamasyna öwrüldi.
Ýurdumyzda öndürilen oba hojalyk önümleriniň
sergisi örän köp öwüşginli boldy. Nowruzyň gelmegi
bilen ekerançylykda möhüm möwsüm başlanýar.
Ýurdumyzyň Şekillendiriş sungaty muzeýi
tarapyndan guralan sergide türkmen halkynyň
baý döredijilik mirasy we ýurdumyzyň häzirki
döwürde ýeten derejesi görkezilýär. Şeýle hem bu
ýerde zehinli zergärleriň elinden çykan dürli şaýsepler nepisligi bilen haýran galdyrdy. Mundan
başga-da, bu ýerde ussalaryň milli saz gurallaryny
taýýarlaýyşlary görkezilýär.
Soňra bu ýerde gurnalan baş sahnada baýramçylyk
konserti ýaýbaňlandyryldy. Sahnanyň ýanynda
Aşgabat şäheriniň etrap häkimlikleri tarapyndan
gurnalan 14 sany ak öý oturdylypdyr. Munuň özi
maý aýynda giňden belleniljek Aşgabat şäheriniň
140 ýyllygyny alamatlandyrýar.

Dabara gatnaşyjylaryň öňünde hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
Halkara Nowruz güni – Milli bahar baýramy
mynasybetli watandaşlarymyza iberen Gutlagy
okaldy.
Soňra bu ýerde ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň
aýdym-sazly çykyşlary boldy. Konsertiň
maksatnamasyna edebi-sazly we folklor-etnografiýa,
tans toparlarynyň çykyşlary, halk aýdym-sazlary,
Magtymguly Pyragynyň arzuw eden berkarar
döwrümizi wasp edýän estrada aýdymlary girizildi.
Belent başly hiňňildiklerde uçýan ýaşlaryň
şadyýan sesleri baýramçylygyň şowhunyny artdyrdy.
Bu görnüşler halkymyzyň täzelenişi, milli bahar
baýramyny uly ruhubelentlik bilen garşylaýandygyny
we şanly sene bilen ýagşy umyt-arzuwlaryny
baglanyşdyrýandygyny alamatlandyrdy.
Şeýle hem baýramçylyk dabaralary we
medeni-köpçülikleýin çäreler Diýarymyzyň ähli
welaýatlarynda, açyk meýdançalarda, seýilgählerde
we derýalaryň, akabalaryň, suw howdanlarynyň
kenarlarynda geçirildi.
BIRŽA TÄZELIKLERI

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet harytçig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si
hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden,
Türkiýeden, Gonkongdan, Maltadan, Owganystandan
gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti
gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen
awtobenzini, uçar kerosinini, nebit bitumyny, şeýle
hem Russiýadan, BAE-den, Türkiýeden, Maltadan,
Gonkongdan gelen täjirler polietileni hem-de
gidroarassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar.
Bulardan başga-da, Türkiýe, Azerbaýjan,
Özbegistan, Gyrgyzystan döwletleriniň täjirlerine
daşary ýurt puluna reňksiz list aýna, tekiz reňklenen
we žakkard tüýjümek önümler, nah ýüplük ýerlenildi.
Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 49 million 554 müň
dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Şweýsariýadan, Birleşen
Arap Emirliklerinden, Gazagystandan gelen
işewürler toparlaryň wekilleri bahasy 8 million
manatlyga golaý bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanýan Türkmenistanyň Prezidenti!
Sizi we tutuş türkmen halkyny Milli bahar baýramy
mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys!
Size türkmen halkynyň abadançylygynyň
we gülläp ösüşiniň hatyrasyna alyp barýan
ähli işiňizde we başlangyçlaryňyzda üstünlik
gazanmagyňyzy arzuw edýäris!
Sizi çuňňur hormatlamak bilen,
Lebap welaýat alyjylar jemgyýetiniň birleşiginiň
başlygy Öraýew Altybaý
Президенту Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедову

Глубокоуважаемый Президент Туркменистана!
Сердечно поздравляем Вас и весь туркменский народ
с Национальным праздником весны!

Желаем Вам успехов
во всех делах и начинаниях
во имя счастья и благополучия
туркменского народа!
С глубоким уважением к Вам,
председатель Лебапского областного
общества потребителей Ораев Алтыбай

TürkmenÄlem52.0E

CJSC Turkmen hemrasy provides telecom operators,
TV and radio companies and other participants
in the satellite communications market with access
to the capacity of the space segment
and offers the following services:
• FSS Teleport based on NewTec Dialog HUB
• VSAT (Very Small Aperture Terminal)
• Broadband internet access
• Access to the corporate network
• DTH Broadcast (SCPC and MCPC)
• DSNG and etc.

Contacts:
E-mail: info.turkmenhemrasy@online.tm
Tel: +99312 92 18 36
Fax: +99312 92 18 31
www.turkmenhemrasy.gov.tm

