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



TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET DAŞARY YKDYSADY IŞ BANKY

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýurdumyzyň raýatlaryna 
“Kiçi göwrümli karz” hyzmatyny hödürleýär. Berilýän karz serişdeler melleginde 
(kömekçi hojalygynda, bölünip berlen ýer böleginde) maldarçylygy, ekerançylygy 
ösdürmek ekmek ýaly oba hojalyk işleri üçin peýdalanylmagy meýilleşdirilýän 
raýatlara hödürlenilýär. 

Kiçi göwrümli karzlar 30 müň manada çenli ýyllyk 10 göterim bilen 3 ýyllyk 
möhlete berilýär. Kiçi göwrümli karzlar şu aşakdaky maksatlara berilýär:
•	 önümçiligi guramak, ösdürmek we giňeltmek;
•	 önümleriň göwrümini artdyrmak;
•	 oba hojalyk tehnikasyny satyn almak;
•	 mal ýataklaryny we fermalary gurmak, abzallary, gurallary satyn almak;
•	 mallary, balyklary we öý guşlaryny satyn almak; 
•	 mallar we öý guşlary üçin ot-iýmleri, weterinariýa serişdelerini satyn almak;
•	 ösümlikleri ýetişdirmek, tohumlary, mineral dökünleri, şitilleri we agaç  
 nahallaryny satyn almak.
“Kiçi göwrümli karzlar” barada giňişleýin maglumaty almak üçin bankyň Baş edaras-

yna, şeýle hem bankyň Aşgabat şäher şahamçasyna we Türkmenbaşy şäher şahamças-
yna ýüzlenip bilersiňiz.

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET DAŞARY YKDYSADY IŞ BANKY
ÖSÜŞ UGRUNDA HYZMATDAŞLYK!

Habarlaşmak üçin     Biziň salgymyz: 
telefon belgilerimiz:

BAŞ BANK:
40-61-24, 40-61-50, 40-61-55 	 Aşgabat	ş.,	Garaşsyzlyk	şaýoly	32	

AŞGABAT ŞÄHER ŞAHAMÇASY: 
21-99-82, 21-99-83, 21-99-84 Aşgabat	ş.,	10-ýyl	Abadançylyk	160

BALKAN WELAÝATYNYŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI ŞAHAMÇASY: 
+993 (243) 2-12-87, 2-58-86  Balkan	welaýatynyň	Türkmenbaşy	ş.,		
	 	 	 	 	 	 	 “Awaza”	milli	syýahatçylyk	zolagynyň 
	 	 	 	 	 	 	 Arkadag	şaýoly	köçesi

«KIÇI GÖWRÜMLI KARZ» SERIŞDELERINI HÖDÜRLEÝÄR

E-mail:   karz@tfeb.gov.tm    Site:   www.tfeb.gov.tm
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hünärlerini belent derejä ýetirendikleriniň aýdyň 
netijesidir.

Bu gün at seýislemegiň milli ýörelgeleri döwrebap 
derejede ösdürilýär. Ahalteke bedewleriniň 
gözelligi, paýhasy hem-de özboluşlylygy dünýä 
atşynaslaryny özüne bendi edýär.

Hormatly Prezidentimiz türkmen atlarynyň 
taryhynyň we özboluşly gylyk-häsiýetleriniň 
düýpli öwrenilmelidigini hem-de gadymy seýisçilik 
ýörelgeleriniň döwrebap ösdürilip, geljek nesillere 
ýetirilmelidigini aýratyn nygtaýar. 

Türkmen seýisleri we atşynaslary behişdi 
bedewleriň arassa ganly tohumyny saklamak, 
ady rowaýata öwrülen atlary seýislemek 
işini kämilleşdirmek boýunça döredilen giň 
mümkinçiliklerden peýdalanyp, netijeli işleri 
durmuşa geçirýärler. 

Bu gün tutuş dünýäde meşhur bolan ýelden 
ýüwrük ahalteke bedewleriniň şöhraty belende 
galdy. Ata-babalarymyz köp asyrlaryň dowamynda 
tutanýerli zähmeti, zehini arkaly dünýäniň 
dürli künjeklerinde meşhur bedewleri kemala 
getiripdirler hem-de arassa ganlylygyny saklap 
gelipdirler.

Milli Liderimiziň başgangyjy bilen, her ýylyň 
aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen 
bedewiniň milli baýramynyň bellenilmegi, 
“Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň 
Watany” şygary astynda geçýän şu ýylda Türkmen 
alabaýynyň baýramynyň hem bu milli baýram 
bilen bilelikde geçirilmegi şöhratly pederlerimiziň 
dünýä beren milli gymmatlyklarynyň ähmiýetiniň 
ýokarydygyny we oňa ýurdumyzda uly üns 
berilýändigini alamatlandyrýar. 

Soňra döwlet Baştutanymyz bu ýerdäki iş 
otagynda döredijilik bilen meşgullandy. Hormatly 
Prezidentimiz ak mermerli paýtagtymyzyň 
taryhyna hem-de häzirki döwürde ýeten 
derejesine, berkarar bolmagyna bagyşlanan 
“Aşgabat” atly kitabynyň soňky babyny ýazmaga 
girişdi. 

Hormatly Prezidentimiz täze kitabynda 
Aşgabadyň taryhyna, hem-de halkymyzyň asylly 
däp-dessurlaryna aýratyn ähmiýet berilýändigi 
bilen bagly maglumatlary bir ýere jemledi. 

Döwlet Baştutanymyz Aşgabada bagyşlanan 
eseri döredýän wagtynda ylmy maglumatlara we 
ygtybarly edebi çeşmelere esaslanyp, türkmen 
halkynyň baý taryhyny, il arasynda ýörgünli 
rowaýatlary, halk döredijiliginiň eserlerini içgin 
öwrenýär. Bu bolsa täze işiň gymmatyny hem-de 
ähmiýetini artdyrýar. 

Diňe bir ýurdumyzyň däl, eýsem, birnäçe 
daşary döwletleriň senenamasynda möhüm orun 
eýeleýän Halkara Nowruz gününiň bellenilýän 
hem-de Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna 
taýýarlyk görülýän günlerde täze taýçanagyň 
dünýä inmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Bedimuhamedowyň ylhamyny joşdurdy. Bu 
bolsa göwnejaý derejede fotosuratlar bilen 

RESMI BÖLÜM 

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň 
Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

22-nji martda ir bilen milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň 
Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, behişdi 
bedewler bilen didarlaşdy hem-de döredijilik bilen 
meşgullandy. 

Bu ýerde hormatly Prezidentimize ady rowaýata 
öwrülen Akhan atly bedewiň ilkinji at taýynyň 
dünýä inendigi barada buşluk habary ýetirildi. 
Milli Liderimiz öz seýisläp ýetişdiren Akhan atly 
bedewiniň ilkinji at taýynyň doglandygy baradaky 
buşluga ruhlandy we bu habary uly şatlyk bilen 
garşylady. 

Döwlet Baştutanymyz kalbyňa joşgun berýän bu 
habara begenip, täze doglan taýçanagyň boýnuna 
käbesi Ogulabat ejäniň taýýarlan alajasyny daňdy. 
Munuň özi asyrlar aşyp gelýän dünýä nusgalyk 
milli ýörelgeleriň döwrebap derejede dowam 
etdirilýändiginiň aýdyň nyşanydyr. 

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow täze doglan nurana taýyň 
eziz Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 
şanly 30 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň 140 
ýyllygynyň giňden dabaralandyrylýan ýylynda 
dünýä inmeginiň buýsançly wakadygyny belledi 
we bu taýçanaga Aşgabat diýip at goýdy. 

Mälim bolşy ýaly, şöhratly Gyrsakaryň ugruna 
degişli Akhan 2006-njy ýylda doguldy. Arkadag 
Prezidentimiziň seýisläp ýetişdiren bu bedewi 
ýyndamlygy, gözelligi bilen ahalteke bedewleriniň 
şöhratyna şöhrat goşdy. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Akhan bedewi 
bilen ýurdumyzyň birnäçe toý-baýramlaryna 
gatnaşdy. Aýratyn-da, Türkmen bedewiniň milli 
baýramy mynasybetli guralan dabaralarda şöhratly 
Akhana möhüm orun degişli boldy. 

Mälim bolşy ýaly, 2017-nji ýylda Akhanyň 
çarpaýa galmagy bilen paýtagtymyzda geçirilen 
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V 
Aziýa oýunlarynyň alawy ýakyldy. 

2018-nji ýylda bolsa Akhan çarpaýa galyp, yzky 
iki aýagynyň üstünde ýöremekde 10 metr aralygy 
4,19 sekuntda geçip, bäsleşigiň bu görnüşi boýunça 
dünýä rekordyny täzeledi. Munuň özi ahalteke 
bedewleriniň dünýädäki şöhratynyň has-da belende 
galmagyny we Akhanyň gazanýan ýeňişleriniň 
halkara derejesinde ykrar edilmegini şertlendirdi. 

Soňra döwlet Baştutanymyz Şapolat atly mele 
bedewi athanadan çykardy we onuň bilen birsellem 
gezim etdi. 

Asyrlaryň dowamynda türkmen seýisleri 
ahalteke bedewlerini kämillik derejesine 
ýetiripdirler we olaryň ajaýyp häsiýetlerini 
saklapdyrlar. Türkmen bedewleriniň ýüpek ýallary, 
gelşikli beden gurluşy, ýeňil hereketleri we güýç-
kuwwaty yhlasly seýisleriň, halk seçgiçileriniň öz 
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yşyklandyryş ulgamynyň kämilleşdirilmegine 
we döwrebaplaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet 
berilmelidigini belledi. 

Şeýle hem häzirki döwürde bu ýerde sil 
suwlaryny sowujy akabalaryň we suw toplaýjy 
desgalaryň gurluşygy batly depginlerde alnyp 
barylýar. Bu ýerden geçýän tebigy sil akabalarynyň 
durky täzelenip, olar häzirki döwrüň talaplaryna 
laýyk derejede döwrebaplaşdyrylýar. 

Görnüşi ýaly, sil suwlaryny sowujy akabalaryň 
gurluşy dowam edýär. Şeýlelikde, bu ýerde umumy 
uzynlygy 52 kilometre barabar bolan akabalar 
gurlar. Tebigy sil suw akabalarynyň durkuny 
täzelemek işleri alnyp barylýar. Bu ýerleriniň 
sil suw akabalaryny Garagum derýasynyň 
demirgazygyndaky suw akabasyna birikdirilýär. 
Şeýlelikde, jemlenýän sil we ýagyn suwlary bir 
bitewi ugra birigip, “Altyn asyr” Türkmen kölüne 
tarap gidýän akaba goşular. 

Toplumyň gurluşygynyň hem-de olary ýanaşyk 
ýerlerini abadanlaşdyrmak işleriniň Russiýa 
Federasiýasynyň “Wozroždeniýe” önümçilik 
birleşigi” paýdarlar jemgyýetine ynanylandygyny 
bellemek gerek. Häzirki döwürde sil suwlaryny 
sowujy akabalaryň gurluşygynda tehnikalaryň 
900-si ulanylýar. Şolardan 100 tehnika gurluşygy 
ýerine ýetirýän düzüme degişli bolup, galan 800 
tehnika ýurdumyzyň şahsy taraplaryna degişlidir. 

Döwlet Baştutanymyza sil suw akabalarynyň 
gurluşyklarynyň şekil taslamalary, şeýle hem, 
akabalaryň ugrunda ýerleşdirilýän suw saklaýjy 
desgalaryň, olaryň geçjek ugurlaryny, awtomobil 
we demir ýol köprüleriniň ýerleşjek ýerleri barada 
maglumat berýän çyzgylar görkezildi. 

Sil suwlaryny sowujy akabalaryň ugrunda 
uly göwrümli howdanlaryň döredilýändigi, 
onda siliň getiren daşlarynyň owradylýandygy, 
şeýlelikde, sil suwlary süzülip, arassa suw 
alynýandygy göz öňünde tutulandyr. Sil suwlaryny 
sowujy akabalarynyň ugrunda jemi suw toplaýjy 
desgalaryň 10-a golaýy bina edildi. 

Döwlet Baştutanymyz Aşgabadyň günortasynda 
sil suwlardan goraýjy desgalaryň gurluşygyna, 
şol sanda tebigy akabalaryň ulanyş ýagdaýyny 
degişli derejede saklanylmagyna aýratyn ähmiýet 
berilmelidigini belledi. 

Paýtagtymyzyň we onuň töwerekleriniň 
abadanlaşdyrylmagy we ekologiýa abadançylygynyň 
üpjün edilmegi bilen baglanyşykly wezipeleri 
çözmek üçin tagallalar edilmelidir. 

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ähli 
welaýatlarynyň suwarymly ýerlerinden çykýan 
zeý suwlaryny, şol sanda ýagyn we sil suwlaryny 
ýygnamak üçin niýetlenen “Altyn asyr” Türkmen 
kölüniň gurluşygynyň taslamasyny amala aşyrmak 
aýratyn ähmiýete eýe bolup durýar. Munuň özi 
Garagumda maldarçylygy, dowardarçylygy 
ösdürmek, öri meýdanlaryň çägini giňeltmek we 
balykçylyk bilen meşgullanmak üçin zerur şertleri 
üpjün edýär. 

bezelen “Aşgabat” atly täze kitaba bu baradaky 
maglumatlary girizmek höwesini oýardy.

Milli Liderimiziň şatlykly pursatlara ylhamy 
joşup, “Ak şäherim Aşgabat” atly goşgyny döretdi 
we ony hem täze kitapda ýerleşdirmegi makul bildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça  
iş saparyny amala aşyrdy 

24-nji martda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow iş saparyny amala 
aşyryp, paýtagtymyzyň işewürlik we durmuş 
maksatly desgalaryň kemala gelýän ýeri bolan 
günorta künjeginde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy 
bilen tanyşdy. 

Döwlet Baştutanymyz ir bilen ak mermerli 
Aşgabadyň günorta künjeginde sil suwuny 
sowujy akabalaryň we suw toplaýjy desgalaryň 
gurluşygynyň alnyp barylýan ýerine geldi. 

Wise-premýer Ş.Durdylyýew alnyp barylýan 
sil suwlaryny sowujy akabalaryň we suw toplaýjy 
desgalaryň gurluşyk işleri, şeýle hem diňe bir 
türkmen halkynyň däl, eýsem, tutuş gündogar 
halklarynyň beýik akyldary Magtymguly 
Pyragynyň heýkeliniň ýerleşdiriljek ýerleri, onuň 
töwereklerini abadanlaşdyrmak boýunça ýerine 
ýetirilen işler barada hasabat berdi hem-de bu işler 
barada giňişleýin maglumat berýän taslamalary we 
çyzgylary görkezdi. 

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 görkezilen taslamalar we 
çyzgylar bilen içgin tanşyp, olara birnäçe bellikleri 
aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Hormatly 
Prezidentimiz Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň 
we onuň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşynyň 
häzirki zamanyň ösen binagärlik çözgütlerine 
laýyk gelmelidigini belledi. 

Şunda bu ýerlerde gurulýan desgalar we olaryň 
taslamalary taýýarlananda häzirki zamanyň ösen 
tejribelerinden, milli binagärlik ýörelgelerinden 
we ýerli özboluşly tebigy aýratynlyklaryndan 
ugur alynmalydyr. Ekologiýa meselelerine möhüm 
ähmiýet berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi 
hem-de wise-premýer Ş. Durdylyýewe, gurluşyk 
we binagärlik ministri R. Gandymowa, Aşgabat 
şäheriniň häkimi Ý. Gylyjowa anyk tabşyryklary 
berdi. 

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow ýadygärligiň we onuň 
töwerekleriniň abadanlaşdyryş derejesine, 
bu ýerleriniň gülzarlyga öwrülmegine ünsi 
çekip, arassaçylyk we ekologiýa ýagdaýy bilen 
baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde 
saklanmalydygyny tabşyrdy. 

Döwlet Baştutanymyz tutuş ýurdumyzda bolşy 
ýaly, Aşgabadyň günorta tarapynda ýerine ýetirilýän 
gurluşyk işlerine ünsi çekip, desgalaryň daşky we 
içki bezeg aýratynlyklaryna, toplumyň ýanaşyk 
ýerleriniň abadanlaşdyrylyşyna, bu künjegiň 
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Şunuň bilen birlikde, suw serişdelerini 
netijeli peýdalanmak, howanyň üýtgemegine 
uýgunlaşmak, biologik köpdürlüligi we tebigy 
aýratynlyklary saklamak, çölleşmä hem-de 
ýerleriň zaýalanmagyna garşy göreşmek, tokaý 
zolaklaryny döretmek, ilatyň ekologiýa derejesini 
ýokarlandyrmak babatda ägirt uly işler dowam 
edýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow şunda suw akabalaryny 
g iňe l tmek ,  o la ryň  geç i r i j i l ik  ukybyny 
ýokarlandyrmak, şeýle hem suw akymyny 
sazlamak üçin suw sowujy desgalaryň zerur bolan 
möçberlerini, suw hojalyk desgalaryny we köprüleri 
gurmak boýunça alnyp barylýan işleriň netijeli 
dowam edilmelidigini belledi hem-de bu wajyp 
ähmiýetli işlerde dünýäniň öňdebaryjy tejribesiniň 
oýlanyşykly ulanylmalydygy we bu desgalaryň 
gurluşygynyň ylmy taýdan esaslandyrylmalydygy 
barada tabşyryklary berdi. 

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow degişli ýolbaşçylara birnäçe 
anyk görkezmeleri berdi we amala aşyrylýan 
işlerde üstünlik arzuw edip, bu ýerden ugrady. 

Milli Liderimiz ýurdumyzyň ähli 
welaýatlarynda täze ýyladyşhana 
toplumlarynyň açylmagyna badalga berdi

25-nji martda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow Kaka etrabynda 
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy 
- “Oguz ýol” hojalyk jemgyýeti tarapyndan gurlan 
hem-de ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň 
önümçilik düzüminiň üstüni ýetiren döwrebap 
ýyladyşhana toplumynyň açylyş dabarasyna 
gatnaşdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz sanly 
ulgam arkaly ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda 
gurlan täze ýyladyşhanalaryň açylyşyna ak pata 
berdi. 

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, 
ýurdumyz syýasy-jemgyýetçilik, ykdysady we 
medeni taýdan uly ösüşleri başdan geçirýär. Milli 
ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny ýokary 
depginler bilen ösdürmek boýunça giň möçberli 
maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar. Garaşsyz 
ýurdumyzyň ähli ýerlerinde döwrebap önümçilik 
we medeni-durmuş maksatly desgalar yzygiderli 
gurlup, ulanylmaga berilýär. Dünýäniň ösen 
döwletleriniň täze tehnologiýalary, ylmyň we 
tehnikanyň iň soňky gazananlary önümçilige 
giňden ornaşdyrylýar, müňlerçe täze iş orunlary 
döredilýär.

Milli Liderimiz alnyp barylýan bu işleriň 
ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň yzygiderli 
ýokarlanýandygyny görkezip,  mähriban 
halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň düýpli 
gowulanýandygyna şaýatlyk edýändigini belledi.

Biz «Türkmenistan–parahatçylygyň we 
ynanyşmagyň Watany» ýylynda eziz Diýarymyzyň 
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli 

onlarça täze döwrebap desgalary işe girizmegi 
meýilleşdirýäris diýip, döwlet Baştutanymyz 
sözüni dowam etdi. 

Şu gün hem welaýatlarymyzda döwrebap 
tehnologiýalar ornaşdyrylan gök önümler 
ýetişdirilýän ýyladyşhanalaryň bir wagtda altysyny 
dabaraly ýagdaýda açyp, ulanmaga berýäris 
diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow aýtdy. 

Bu önümçilik desgalary Ahal welaýatynyň Kaka 
we Ak bugdaý etraplarynda, Balkan welaýatynyň 
Türkmenbaşy şäherinde, Daşoguz welaýatynyň 
Görogly, Lebap welaýatynyň Çärjew, Mary 
welaýatynyň hem Sakarçäge etraplarynda gurlup, 
olaryň umumy meýdany 35 gektara barabardyr. 

Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler 
birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurlan bu 
ýyladyşhanalar ýylda 8 müň 750 tonna gök 
önümleri öndürmäge niýetlenendir. Häzirki zaman 
tehnologiýalary we suw tygşytlaýjy ulgamlar 
ornaşdyrylan ýyladyşhanalaryň işe girizilmegi 
bilen 400-e golaý täze iş orny dörediler diýip, milli 
Liderimiz belledi.

 Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, 
ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak, 
oba hojalygynda geçirilýän özgertmeleri has-da 
kämilleşdirmek, bu ugurdaky işleri döwrebap usulda 
guramak we pudaga hususy önüm öndürijileri 
giňden çekmek boýunça maksatnamalaýyn işleriň 
alnyp barylýandygyny, hususy önüm öndürijiler 
üçin oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek 
boýunça ýörite ýer gaznalarynyň yzygiderli 
döredilýändigini nygtady.

Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler 
birleşmesiniň agzalary özlerine berilýän döwlet 
goldawyndan netijeli peýdalanyp, gysga döwrüň 
içinde döwrebap ýyladyşhanalaryň 400 gektardan 
gowragyny gurup, işe girizdiler. Şeýlelikde, häzirki 
wagtda daşary ýurtlardan getirilýän gök önümler 
düýpli azaldy diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Geçen ýyl Senagatçylar we telekeçiler 
birleşmesiniň agzalarynyň ýetişdiren 37 müň 750 
tonna pomidory daşary ýurtlara eksport edildi. 
Bu bolsa, şondan öňki ýyl bilen deňeşdireniňde 
70 göterim köpdür. Şu ýylyň iki aýynda bolsa, 
16 müň tonna ter pomidor beýleki döwletlere 
iberildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow belledi.

Şeýlelikde, hususy telekeçilerimiz daşary söwda 
gatnaşyklarynyň häzirki zaman usullaryny ele almak 
bilen, söwda-ykdysady gatnaşyklary yzygiderli 
giňeldip, täze hyzmatdaşlary we bazarlary 
açýarlar. Bu bolsa, ýurdumyzda önümçilikleriň 
köpelmegine, maýa goýum serişdelerini özleşdirip, 
täze kuwwatlyklaryň döredilmegine güýçli itergi 
berýär.

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde azyk 
howpsuzlygyny üpjün etmegiň we oba hojalygyny 
durnukly ösdürmegiň örän möhüm wezipeleriň 
biri bolup durýandygyny belledi. Şoňa görä-de, 
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Hormat ly  Prez iden t imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow önümçiligi dolandyryş 
işlerini sanlylaşdyrmagyň, bu ugurda görülýän 
çäreleri işjeňleşdirmegiň möhümdigini nygtap, 
ýyladyşhanalaryň işine sanly ulgamlary we 
tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna 
ý u r d u m y z y ň  o b a  h o j a l y k  ö n ü m l e r i n i 
öndürijileriniň arasynda onlaýn-aragatnaşygy 
ýola  goýmalydygyny,  Senaga tçy la r  we 
t e lekeç i l e r  b i r l e şmes inde  ýy ladyşhana 
hojalyklary boýunça ýagdaýlar baradaky 
merkezleşdirilen maglumatlar binýadyny 
döretmelidigini aýtdy hem-de telekeçä işlerinde 
üstünlikleri arzuw etdi. 

Şeýle hem sergide halkara ölçeglerine kybap 
gelýän we önümleriň saklanylyşy nukdaýnazaryndan 
hem-de ekologiýa ugruna degişli talaplara laýyk 
gelýän kagyzdan taýýarlanylan gaplaryň dürli 
görnüşleriniň nusgalary görkezildi.

“Nurly meýdan” daýhan hojalygy guşçulyk 
pudagynyň önümlerini görkezdi. Bu daýhan 
hojalygy ýurdumyzda ilkinji gezek inkubasiýa 
guşçulygy boýunça taslamany durmuşa geçirdi. 
Bu taslama ugurdaş tehnologiýalary peýdalanyp, 
broýler guşunyň etiniň we ýumurtgalarynyň 
önümçiligini senagat derejesine çykarmaga 
mümkinçilik berýär. Balkan welaýatynyň Bereket 
etrabynda bu daýhan hojalygy mallar üçin ozal 
daşary ýurtlardan getirilýän iýmleriň önümçiligini 
hem özleşdirdi. 

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow “Oguz ýol” hojalyk jemgyýeti 
tarapyndan gurlan ýyladyşhana toplumynyň işi 
bilen tanşyp başlady. Ýyladyşhananyň ýolbaşçysy 
toplumyň enjamlaşdyrylyşy, önümçiligiň 
tehnologiýalary hem-de bu ýerde ýetişdirilýän 
gök önümleriň, şol sanda pomidoryň ýetişdirilişi, 
hasyllylygy, ýetişýän möhleti barada gürrüň berdi. 
Bu ýerde ähli önümçilik işleri awtomatlaşdyrylan 
hem-de kompýuterleşdirilen usulda amala 
aşyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz ýyladyşhana toplumy 
bilen tanyşlygyny tamamlap, bu ýerde ýetişdirilen 
pomidor hasylynyň ýygymynyň başlanmagyna 
badalga berdi hem-de ony ösdürmekde üstünlikleri 
arzuw edip, toplumyň ýolbaşçysyna täze oba 
hojalyk tehnikasynyň – bütin dünýä meşhur “John 
Deere” traktorynyň açaryny dabaraly ýagdaýda 
gowşurdy. 

Şeýle hem milli  Liderimiziň adyndan 
beýleki welaýatlarda açylan ýyladaşhanalaryň 
ýolbaşçylaryna döwrebap oba hojalyk tehnikalary 
gowşuryldy. 

   ***
Şol gün ýurdumyzyň bäş welaýatynda 

ulanmaga berlen täze ýyladyşhanalarda 
ýetişdirilen önümler ýüklenen awtomobil 
kerweni ýurdumyzyň we daşary döwletleriň 
sarp edijilerine gök önümleri ýetirmek üçin ýola 
düşdi. 

ýurdumyzda azyk bolçulygyny berkitmek, bu 
önümleriň nyrhlaryny durnukly saklamak, agrar 
gatnaşyklary kämilleşdirmek boýunça yzygiderli 
işler alnyp barylýar. 

Maldarçylykda, guşçulykda, ekerançylyk 
pudaklarynda hem täze hojalyklar döredilip, döwrebap 
önümçilikleriň düýbi tutulýar. Bu ugurda kabul 
edilen we amala aşyrylýan maksatnamalaryň hem-de 
meýilnamalaryň çäklerinde gurulýan kärhanalaryň, 
desgalaryňdyr binalaryň ulanmaga berilmegi 
netijesinde müňlerçe täze iş orunlary döredilýär.

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow ýurdumyzyň sebitleriniň 
öndüriji güýçlerini we önümçilik gatnaşyklaryny 
doly derejede ulanmagyň baş maksatlarymyzyň 
hatarynda durýandygyny aýtdy. Şunuň bilen 
baglylykda, welaýatlarymyzy ykdysady taýdan 
toplumlaýyn ösdürmek şol syýasatyň işjeň 
guralyna öwrülýär hem-de bu ugurdaky işler 
maksatnamalaýyn esasda alnyp barylýar.

Soňra milli Liderimiz ýyladyşhana tarap 
ugrady we şol ýerde oba hojalyk önümleriniň 
ýaýbaňlandyrylan giň gerimli sergisi bilen tanyşdy. 
Bu ýerde ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň 
ulgamlarynda ýöriteleşen telekeçiler we hususy 
öndürijiler tarapyndan öndürilen önümleriň, azyk 
hem-de gaýtadan işleýän senagatyň önümleriniň 
giň görnüşleri görkezildi. 

Bu ýerde owadan bezelen sergi bölümlerinde we 
diwarlyklarda gök önümleriň, miweleriň we bakja, 
däne, süýt, et, süýji-köke önümleriniň, gaplanan 
önümleriň, miwe kişdeleriniň, duza ýatyrylan 
önümleriň, miwe suwlarynyň, şireli içgileriň dürli 
görnüşleri we beýlekiler görkezildi. 

“Ýigit” hojalyk jemgyýetini esaslandyryjynyň 
gürrüň berşi ýaly, meýdany 34 gektardan gowrak 
bolan ýyladyşhanada pomidorlaryň 15 görnüşi 
ösdürilip ýetişdirilýär hem-de işgärleriň 450-si 
zähmet çekýär. Öndürilýän önümleriň köp bölegi 
eksporta ugradylýar. 

Ýyladyşhanada ekinleri ekmekden, olary 
ösdürip ýetişdirmekden we ideg etmekden başlap, 
işgärleriň zähmetini guramaga çenli önümçilik 
işleriniň dolandyrylyşy sanly ulgam arkaly amala 
aşyrylýar. Ýylylygyň we çyglylygyň, hasyllylygyň 
görkezijileri, hasylyň ýygnalan möhleti, taýýar 
önümiň ulag serişdesine ýüklenendigi, onuň 
içerki we daşarky bazarlara ugradylandygy, ulagly 
alnyp barylýan wagtynda saklanyş şertleri hem-
de paýlanylyşy baradaky maglumatlar onlaýn 
görnüşde merkezleşdirilen dolandyryş ulgamyna 
gelip gowuşýar.

Şunuň bi len baglylykda,  daşary ýurt 
bazarlaryndaky ýagdaýlar hem-de amatly 
nyrhlar boýunça önümleri ýerlemegiň we girdeji 
gazanmagyň nukdaýnazaryndan olaryň geljekki 
mümkinçilikleri giňişleýin öwrenilýär. Ahyrky 
netijede, munuň özi ýyladyşhana toplumynyň 
netijeli işlemegini hem-de düşewüntliliginiň 
artmagyny üpjün edýär. 
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Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
mejlisi

26-njy martda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly 
Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. 

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine girizilen 
meseleler barada aýdyp, ilki bilen Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G. Müşşikowa 
söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän 
düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, 
hususan-da, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň 
hem-de Saglygy goraýyş we derman senagaty 
ministrliginiň hünärmenleriniň ýurdumyzyň 
şypahanalarynyň maliýe-hojalyk işleri hem-de 
bejeriş-sagaldyş kömegini almak üçin berilýän 
ýollamanamalarynyň bahalary boýunça bilelikde 
geçiren seljermeleriniň netijeleri barada hasabat 
berdi. 

Geçi r i l en  se l j e rme le r iň  dowamynda 
şypahanalaryň maliýe-hojalyk ýagdaýy we 
berilýän ýollamanamalaryň bahalary bilen 
baglanyşykly meseleler öwrenildi. Geçirilen 
seljermeleriň netijelerine laýyklykda, ýurdumyzda 
şypahana la ryň  mal iýe  durnuk ly lygyny 
pugtalandyrmak, hödürlenýän hyzmatlaryň hilini 
gowulandyrmak maksady bilen, birnäçe çäreleri 
kabul etmek teklip edilýär. Şunuň bilen baglylykda, 
hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli 
Kararyň taslamasy hödürlenildi. 

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkymyzyň 
saglygy we abadançylygy baradaky aladanyň 
Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm 
ugurlarynyň biridigini belledi. “Saglyk” 
döwlet maksatnamasynyň we beýleki giň 
möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň 
çäklerinde, paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň 
welaýatlarynda täze lukmançylyk edaralarynyň, 
şypahana-dynç alyş we syýahatçylyk ugurly 
binalaryň yzygiderli gurulýandygy bellenildi. 

Ýurdumyzyň şypahanalary enjamlaşdyrylyşy 
we ýola goýulýan hyzmatlar boýunça dünýä belli 
bejeriş-öňüni alyş merkezlerinden pes däldir. 
Şypahana-dynç alyş düzüminiň ösdürilmegi 
ýurdumyzyň raýatlarynyň saglygyny dikeltmäge 
ýardam edýär diýip, döwlet Baştutanymyz 
belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow ýurdumyzyň sagaldyş 
edaralarynyň mümkinçil iklerini  net i jel i 
peýdalanmak maksady bilen, teklip edilýän 
çäreleriň ähmiýetini belläp, degişli Karara gol 
çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere 
iberdi hem-de bu ugurda bar bolan wezipeleri 
üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça birnäçe 
tabşyryklary berdi. 

M e j l i s i ň  d o w a m y n d a  w i s e - p r e m ý e r 
Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda döwletiň 
gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak hem-
de özgertmek boýunça Strategiýany we ony durmuşa 
geçirmek boýunça çäreleriň Meýilnamasyny 

amala aşyrmak ugrunda ýerine ýetirilmeli çäreler 
hakynda hasabat berdi. Resminama laýyklykda, 
ynançly dolandyrmagyň esasynda döwletiň 
we hususy pudagyň arasyndaky gatnaşyklary 
ösdürmek boýunça çäreleri ýerine ýetirmek göz 
öňünde tutulýar. 

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň 
garamagyna ministrlikleriň we häkimlikleriň 
hasabynda durýan birnäçe edaralary hususy 
taraplara geçirmek hakynda Türkmenistanyň Raýat 
kodeksiniň düzgünlerine laýyklykda taýýarlanylan 
teklipler hödürlenildi. 

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, birnäçe 
taslamalary üstünlikli ýerine ýetirmek maksady 
bilen döwletiň hususy tarap bilen gatnaşyklaryny 
ösdürmegiň häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň 
biridigini belledi. Bu işde ynançly dolandyrmak 
guraly esasy maliýe ugurlarynyň biri hökmünde 
kesgitlenildi.

Bu gura lyň  ne t i je l i  peýdalanylmagy 
döwletimize serişdeleri tygşytlamaga, ilatly 
ýerlerde häzirki zaman düzüminiň döredilmegine, 
telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlaryň 
sanynyň artmagyna, şol bir wagtyň özünde 
harytlaryň we ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň 
hiliniň ýokarlandyrylmagyna mümkinçilik berýär 
diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. 
Döwlet Baştutanymyz bu ugurda bar bolan 
wezipeleriň çözgüdine oýlanyşykly çemeleşmegiň 
wajypdygyny aýdyp, bu barada wise-premýere 
birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş. Abdrahmanow gazhimiýa toplumyny ösdürmek, 
şol sanda tebigy hem-de ugurdaş gazy öndürmek 
boýunça zawodlary gurmak, ylmy taýdan 
öňdebaryjy gazananlary we kämil tehnologiýalary 
ornaşdyrmak, daşary ýurtly ygtybarly kompaniýalar 
bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek 
boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Söwda-
ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki 
türkmen-saud toparynyň Türkmen böleginiň 
düzümini tassyklamak hakynda” Kararyň taslamasy 
hödürlenildi. 

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwletimiziň 
energetika strategiýasynyň ägirt uly tebigy 
serişdeleriniň ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň 
ylmy-tehniki serişdelerini netijeli ulanmaga 
gönükdirilendigini belledi.

Täze döwrebap nebiti we gazy gaýtadan işleýän 
önümçilikleriň döredilmegi bu ulgamda öňde 
durýan wezipeleri çözmäge ýardam etmelidir. 
Şol önümçilikler ýurdumyzda hem-de daşary 
ýurtlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli önümleri 
öndürmelidir.

Döwlet Baştutanymyz nebitgaz senagatyny 
mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen 
maýa goýum taslamalarynyň üstünlikli durmuşa 
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taraplaryň netijeli we uzakmöhletleýin üstünlikleri 
gazanmagy üçin has amatly gurallaryň tapylmagy 
wajypdyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň öňünde 
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny 
tutýan önümçiligi ýola goýmak we eksport 
ugurlaryny artdyrmaga gönükdirilen täzeçil 
usullary giňden ornaşdyrmak möhümdir diýip, 
milli Liderimiz belledi. 

Döwlet Baştutanymyz 8-9-njy aprelde 
Maýa goýum forumyny geçirmek baradaky 
teklip hakynda aýdyp, bazar gatnaşyklaryny 
ulgamlaýyn esasda öwrenmegiň, ýurdumyzyň 
önüm öndürijileriniň talaplaryna yzygiderli 
seljermeleri geçirmegiň, türkmen telekeçileriniň 
ulag-aragatnaşyk toplumynda ýokary hilli 
önümleriň önümçiligini ýola goýmakda öňdebaryjy 
tejribeleri we innowasion usullary ornaşdyrmagyň 
wajypdygyny belledi we bu babatda wise-premýere 
anyk tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjow “Türkmen awtoban” paýdarlar 
jemgyýetiniň binýadynda “Ulag hyzmatlary” 
ýolagçy gatnatma kärhanasyny döretmek hem-de 
bu ugurda hyzmatlary ýola goýmak boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. 

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil 
ýolunyň gurluşyk işleriniň ýokary depginde 
dowam etdirilýändigi hem-de Watanymyzyň 
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna gabatlanyp, 
bu awtomobil ýolunyň Aşgabat-Tejen böleginiň 
ulanylmaga berilmeginiň meýilleşdirilýändigi 
habar berildi. 

Halkara ýolagçy gatnawlaryny ýola goýmak 
hem-de bu ugurda ýokary hilli hyzmatlary 
üpjün etmek maksady bilen “Ulag hyzmatlary” 
kärhanasyny döretmek göz öňünde tutulýar. 

Wise-premýer “Türkmen awtoban” paýdarlar 
jemgyýeti tarapyndan ýolagçy awtobuslaryny 
hem-de ýeňil awtoulaglary satyn almak baradaky 
teklipleriň öwrenilendigini habar berdi. 

Şunuň bilen baglylykda, “Türkmenawtoulaglary” 
agentliginiň awtoulag menzilleriniň hyzmatyndan 
şertnamalaýyn esasda peýdalanmak arkaly 
ýolagçylara ýokary hilli hyzmaty ýola goýmak 
boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň 
telekeçileriniň tagallalary bilen ýokary tizlikli 
awtoulag ýollarynyň hem-de çylşyrymly inženerçilik 
desgalarynyň onlarçasynyň gurulýandygyny, 
olaryň Watanymyzyň yklymyň örän möhüm söwda 
ýollarynyň halkara merkezi hökmünde ornunyň 
pugtalandyrylmagyna ýardam berýän döwrebap 
we ýokary netijeli ulag düzümlerini kemala 
getirmekde ägirt uly ähmiýetini belledi. 

Ýokary depginde gurluşygy alnyp barylýan 
Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtobanyň 
halkara ölçegleriniň ähli talaplaryna doly 
gabat gelmegi üçin ähli tagallalary etmek 
zerurdyr, munuň özi Türkmenistanyň möhüm 

geçirilmeginde nebitgaz senagatynyň möhüm 
orun eýeleýändigini belläp, wise-premýere birnäçe 
tabşyryklary berdi. 

Hormatly Prezidentimiz “Söwda-ykdysady 
hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-
saud toparynyň Türkmen böleginiň düzümini 
tassyklamak hakyndaky” Karara gol çekip, ony 
sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de 
bu ugurda degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew welaýatlarda möwsümleýin 
meýdan işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
pagtaçy-kärendeçileriň maddy-enjamlaýyn 
üpjünçi l ig in i  pugta landyrmak boýunça 
birnäçe tabşyryklary berdi. Şunda oba hojalyk 
pudagyny üstünlikli ösdürmegiň wajyp şerti 
hökmünde ekerançylygyň medeniýetiniň 
ýokarlandyrylmagynyň möhümdigine aýratyn 
üns çekildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş .Durdylyýew Gurluşyk we binagär l ik 
ministrliginiň işini kämilleşdirmek, hususan-da, 
bu ministrligiň binýadynda Gurluşyklaryň döwlet 
buýrujysy gullugyny döretmek boýunça alnyp 
barylýan çäreler barada hasabat berdi.

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gurluşyk 
pudagynyň kämilleşdirilmegi boýunça işleriň 
möhümdigini belläp, ähli ugurdaş düzümleriň 
sazlaşykly özara hereketi hem-de möhüm gurluşyk 
desgalarynda alnyp barylýan işler bilen baglylykda, 
Gurluşyklaryň döwlet buýrujysy gullugynyň işiniň 
gurallarynyň düýpli öwrenilmeginiň zerurdygyny 
aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz bu meseläni ýene bir 
gezek içgin öwrenmegiň zerurdygyny aýdyp, bu 
babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary 
berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Öwezow ýurdumyzyň önüm öndürijileri we 
telekeçileri bilen bilelikde Maýa goýum forumyny 
geçirmek boýunça alnyp barylýan taýýarlyk işleri 
barada hasabat berdi.

Şeýle hem ulag we aragatnaşyk toplumynyň 
häzirki zaman düzümini nazara alyp, türkmen 
telekeçileriniň we önüm öndürijileriniň maýa goýum 
serişdelerini çekmek arkaly ykdysadyýetimizde 
hususy pudak bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde 
täze kärhanalary döretmek göz öňünde tutulýar. 

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, toplumlaýyn 
maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi 
ne t i jes inde ,  gaýtadan i ş leýän pudagyň 
ösdürilýändigini, kiçi we orta telekeçilige döwlet 
tarapyndan goldaw berilýändigini belledi. 

Netijeli gatnaşyklary ýola goýmakda bilelikdäki 
taslamalaryň ykdysady bähbitliligi, olaryň durmuş 
ähmiýeti we ekologiýa howpsuzlygy möhüm 
ugur bolup durýar. Ähli gyzyklanma bildirýän 
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ulag-üstaşyr geçelgesi hökmündäki ornunyň 
pugtalandyrylmagyna ýardam berer diýip, döwlet 
Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz ýolagçylara ýokary hilli hyzmat 
etmegiň degişli düzümlerini döretmegiň zerurdygy 
barada aýdyp, pudak derejesinde awtomobil 
ulagynyň ähmiýetiniň barha artýandygyny nygtady.

Mil l i  Lider imiz awtomobil  ulagynyň 
t ehn ik i  b inýadynyň  ýokary  eko log iýa 
we howpsuzlyk ölçeglerine laýyk derejede 
döwrebaplaşdyrylmagynyň döwletimiziň durmuş-
ykdysady syýasatynyň möhüm ugrudygyny 
aýdyp, ýolagçylara ýokary derejeli hyzmat etmek 
üçin degişli şertleri üpjün etmek boýunça wise-
premýere birnäçe görkezmeleri berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa 2021-nji ýylyň aprel aýynda 
geçiriljek esasy çäreleriň, şeýle hem medeni-
durmuş maksatly binalary açyp, ulanmaga 
bermegiň maksatnamasy barada hasabat berdi.

“ T ü r k m e n i s t a n – p a r a h a t ç y l y g y ň  w e 
ynanyşmagyň Watany” şygarynyň hem-de 
Bütindünýä saglyk gününiň, Türkmen bedewiniň 
milli baýramynyň we Türkmen alabaýynyň 
baýramynyň, Aşgabadyň 140 ýyllygynyň 
hormatyna bagyşlanan çäreleriň meýilnamasyny 
amala aşyrmagyň çäklerinde, ylmy-amaly 
maslahatlary, döredijilik duşuşyklaryny, sergileri, 
baýramçylyk konsertlerini, ylym-bilim çärelerini, 
sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlary we 
bedenterbiýe-sagaldyş çärelerini guramak göz 
öňünde tutulýar.

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de 
türkmen halkynyň maddy we ruhy mirasynyň 
düýpli öwrenilmeginde hem-de dünýäde giňden 
wagyz edilmeginde baýramçylyk dabaralarynyň 
we çäreleriniň ägirt uly ähmiýetiniň bardygyny 
belledi hem-de olaryň ýokary guramaçylyk 
derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Türkmen bedewiniň milli 
baýramyna we ilkinji gezek onuň bilen bilelikde 
geçirilýän Türkmen alabaýynyň baýramyna 
taýýarlyk işlerine ünsi çekip, häzirki döwürde 
ýurdumyzda bu ugurlaryň degişli düzümleriniň 
döredilmegine hem-de sazlaşykly ösdürilmegine 
gönükdirilen işleriň ähmiýetlidigini belledi. 
Arassa ganly ahalteke bedewleriniň baş sanyny 
artdyrmak, atşynaslyk ulgamyndaky tohumçylyk 
işinde halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek we 
itşynaslyk milli ýörelgelerini ilerletmek hem-de 
onuň asyrlar aşyp gelýän däplerini geljek nesillere 
ýetirmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar. 
Munuň özi medeniýet we sungat işgärleriniň 
döredijiliginde mynasyp orun eýelemelidir diýip, 
hormatly Prezidentimiz aýtdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda 
alnyp barylýan işleriň ýagdaýy hem-de “Saglyk” 
döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşini 

taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler we ony 
amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň 
2021-2025-nji ýyllar üçin meýilnamasy barada 
hasabat berdi.

Saglygy goraýşy hemmetaraplaýyn ösdürmek, 
adamlaryň ýaşaýyş derejesini gowulandyrmak 
we ömür dowamlylygyny artdyrmak, saglygy 
berkitmäge, keselleriň öňüni almaga, saglygy 
goraýşyň kämil we ýokary netijeli ulgamyny 
döretmäge toplumlaýyn esasda çemeleşmek 
maksatnamanyň möhüm ugurlary bolup durýar.

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli saglygy 
goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça 
alnyp barylýan işleriň wajypdygyny belledi we 
onuň hemmetaraplaýyn ösdürilmeginiň durmuş 
ulgamyny nazarlaýan döwlet syýasatynyň ileri 
tutulýan ugurlarynyň biridigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen taslamany 
makullap we degişli Karara gol çekip, ony sanly 
ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de göz 
öňünde tutulan ähli çäreleriň ýerine ýetirilişine 
berk gözegçilik etmegi tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň 
wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Moskwa 
şäherine şu ýylyň 30-njy martyndan 2-nji apreli 
aralygynda boljak iş saparyna görülýän taýýarlyk 
barada hasabat berdi. 

Hökümetara toparynyň bilelikdäki işiniň 
çäklerinde amala aşyrylýan saparyň dowamynda 
ikitaraplaýyn duşuşyklary we hyzmatdaşlygyň 
esasy ugurlary boýunça gepleşikleri geçirmek göz 
öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa 
Federasiýasynyň sebitleri bilen nebitgaz, himiýa, 
senagat, oba hojalyk pudaklarynda, ulag, söwda-
ykdysady, ylym-bilim toplumlarynda we saglygy 
goraýyşda özara gatnaşyklaryň geljekki ugurlary 
ara alnyp maslahatlaşylar. 

Şunuň bilen birlikde, iki ýurduň daşary syýasy 
edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda duşuşyklar 
we gepleşikler meýilleşdirildi. Olaryň dowamynda 
möhüm ugurlarda, şol sanda syýasy-diplomatik 
ulgamda döwletara gatnaşyklaryny ösdürmegiň 
meselelerine garalar. 

Şeý le  hem 2-n j i  apre lde  Moskwada 
GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň 
Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Onuň gün 
tertibine sebitara we halkara howpsuzlygyny 
pugtalandyrmak, syýahatçylyk, bedenterbiýe we 
sport, ýaşlar syýasaty ugurlarynda köptaraply 
hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanyşykly 
meseleleriň toplumy giriziler. Şunuň bilen 
baglylykda, türkmen tarapy mejlise gatnaşyjylaryň 
garamagyna birnäçe resminamalary hödürlär. 

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa 
Federasiýasyna iş saparynyň çäklerinde sebit 
howpsuzlyk meseleleri boýunça ýokary derejedäki 
ikitaraplaýyn pudagara geňeşmeleri geçirmek 
bellenildi. 
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Şeýle hem türkmen-rus gatnaşyklarynyň 
köpugurly häsiýete eýedigini nazara almak 
bilen, Hökümetleriň degişli agzalarynyň, 
iki ýurduň ministrlikleriniň we pudaklaýyn 
dolandyryş edaralarynyň hem-de iri firmalarynyň 
ýolbaşçylarynyň arasynda iş duşuşyklaryny 
guramak teklip ediler. 

Mundan başga-da, atçylyk sungaty ugrunda 
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady 
bilen, “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar 
toparynyň wekilleriniň Russiýanyň döwlet sirkiniň 
we Moskwanyň uly döwlet sirkiniň ýolbaşçylary 
bilen duşuşyklarynyň geçirilmegi göz öňünde 
tutulýar. 

Bu duşuşyklaryň we gepleşikleriň netijeleri 
boýunça dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk 
barada ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek 
meýilleşdirilýär. 

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistany 
we Russiýa Federasiýasyny gadymdan gelýän 
dostluk gatnaşyklarynyň we taryhy taýdan ýola 
goýlan hyzmatdaşlygyň baglanyşdyrýandygyny 
belledi. Strategik hyzmatdaşlyk esasynda 
ýola goýulýan gatnaşyklar ikitaraplaýyn we 
köptaraplaýyn esasda sazlaşykly ösdürilýär. Biziň 
ýurtlarymyz abraýly halkara guramalarynyň 
çäklerinde netijeli gatnaşyklary ýola goýmak 
arkaly sebit hem-de ählumumy parahatçylygyň, 
howpsuzlygyň, abadançylygyň üpjün edilmegi 
bilen baglanyşykly wajyp meseleleri boýunça 
garaýyşlaryň ýakyndygyny ýa-da doly gabat 
gelýändigini beýan edýär diýip, hormatly 
Prezidentimiz belledi. 

Türkmen-rus hyzmatdaşlygy giň ugurlary öz 
içine alýar diýip, milli Liderimiz belledi hem-de 
bilelikdäki Hökümetara toparynyň işine möhüm 
orun degişli bolan söwda-ykdysady ulgamda 
netijeli gatnaşyklary ösdürmek üçin ägirt uly 
mümkinçilikleriň bardygyny nygtady. Şunuň 
bilen birlikde, ynsanperwer ugurlar, bilim we 
ylym, medeniýet we sungat ulgamlary boýunça 
däp bolan gatnaşyklaryň berkidilmegine uly 
ähmiýet berilýär. 

Döwlet Baştutanymyz Russiýanyň netijeli 
ykdysady, işewür we medeni gatnaşyklary 
ýola goýlan iri sebitler bilen alnyp barylýan 
hyzmatdaşlygyň okgunly häsiýete eýedigini 
kanagatlanma bilen belledi.

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow ýurdumyzyň wekiliýetiniň 
möhüm ugurlarda özara bähbitli ikitaraplaýyn 
hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin bar bolan 
mümkinçilikleriň doly derejede durmuşa 
geçirilmegini öz içine alýan Russiýa Federasiýasyna 
boljak iş saparyna taýýarlyk görmek boýunça 
wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna anyk 
tabşyryklary berdi. 

Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler 
Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli 

başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar 
boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

Hormat ly  Prez ident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 
sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisini jemläp, 
oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala 
abadançylygyny hem-de alyp barýan işlerinde uly 
üstünlikleri arzuw etdi. 

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 

	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany 
bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň 
Iş Dolandyryş Müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň 
Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk 
toplumynyň edarasynyň Önümçilik atçylyk 
bölüminiň uly atbakary Nuraly Rahymowa 
Türkmenistanyň «Türkmenistanyň halk atşynasy» 
diýen hormatly ady dakyldy
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol 

çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň 
Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň 
şypahanalarynda bejeriş-sagaldyş kömegini 
almak üçin berilýän ýollamanamalaryň bahalary 
tassyklanyldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol 

çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady 
hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara 
türkmen-saud toparynyň Türkmen böleginiň 
düzümi tassyklanyldy.
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol 

çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň 
Prezidentiniň “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň 
rejelenen görnüşi we ony amala aşyrmak boýunça 
ýerine ýetirilmeli çäreleriň 2021-2025-nji ýyllar 
üçin meýilnamasy tassyklanyldy. 

 
WEZIPÄ BELLENILDI 

	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany 
bilen, Söýençnazar Nurnazarowiç Selimow 
Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkimi 
wezipesine bellenildi. 

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky 
wideoduşuşyklar 

Daşary işler ministrliginde wideoaragatnaşyk 
arkaly “Häzirki zaman dünýäde parahatçylygyň 
we ynanyşmagyň derwaýyslygy” atly metbugat 
maslahaty geçirildi. 

O n l a ý n  d u ş u ş y g a  “ M i r ”  d ö w l e t a r a 
teleradiokompaniýasynyň, Türkiýäniň “TRT” 
teleradiokorporasiýasynyň, Russiýanyň “Russia 
Today” halkara habar beriş teleýaýlymlar ulgamynyň, 
Aziýa-Ýuwaş umman teleradiogepleşikler 
birleşiginiň (ABU), “Bütinrussiýa döwlet teleradio 
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gepleşikler kompaniýasy” federal döwlet unitar 
kärhanasynyň, Hindistanyň “Prasar Bharati” 
ýaýlymlar kompaniýasynyň, Özbegistanyň 
milli teleradiokompaniýasynyň, Azerbaýjanyň 
“AzerTAj” Döwlet habarlar agentliginiň, 
Gruz iýanyň “TW-24”  te leýaýlymynyň, 
Ermenistanyň “Armenpress” habarlar agentliginiň, 
“Aztv” halkara radiosynyň we beýlekileriň 
ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. 

Çärä türkmen tarapyndan Daşary işler 
ministrliginiň, Döwlet habarlar agentliginiň, 
Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler 
we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň 
we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň 
ýolbaşçylary we işgärleri wekilçilik etdiler. 

Metbugat maslahatynyň barşynda köpçülikleýin 
habar beriş serişdeleriniň abadançylygy hem-
de durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen 
tagallalaryny jebisleşdirmek, uzakmöhletleýin 
hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy hem-de onuň 
mümkinçiliklerini giňeltmek barada pikir alşyldy. 

Me tbuga t  mas l aha tyna  ga tnaşy jy l a r 
maglumatlary alyşmak, usulyýet onlaýn 
okuwlaryny guramak boýunça hyzmatdaşlygy 
i ş j eň l e şd i rmek ,  Ha lka ra  pa r aha t çy lyk 
we ynanyşmak ýylynyň çäklerinde hem-de 
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy 
mynasybetli geçirilýän çäreleri giňden beýan 
etmek babatyndaky bilelikdäki işleri ara alyp 
maslahatlaşdylar. 

   *** 
Türkmen-ýapon komitet iniň ýapon 

tarapyndan başlygy, “Itochu Corporation” 
kompaniýasynyň dolandyryjy direktory 
Hiroýuki Subaý bilen DIM-de wideomaslahat 
görnüşinde geçirilen duşuşykda köp ýyllyk 
hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň 
mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Duşuşyga ýurdumyzyň Döwlet daşary ykdysady 
iş bankynyň hem-de “Sumitomo Corporation” 
ýapon kompaniýasynyň ýolbaşçylary hem 
gatnaşdylar. 

Gepleşikleriň dowamynda Ýaponiýada 
öndürilen ýer gazýan hem-de awtomobil 
tehnikasynyň Türkmenistana getirilmegine 
gyzyklanma bildirýän ýapon kompaniýalary bilen 
hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri, Tokio şäherinde 
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-
ýapon komitetiniň 14-nji mejlisini geçirmegiň 
mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

   *** 
Mejlisiň wekilleri Parlamentara birleşiginiň 

22-26-njy mart aralygynda wideoaragatnaşyk 
arkaly “Parlamentariler üçin maslahat” atly 
bäş günlük maglumat forumyna gatnaşdylar. 

Forumyň dowamynda Parlamentara birleşiginiň 
işiniň esasy ugurlaryna, onuň BMG-niň Baş 
Assambleýasynyň synçysy derejesiniň çäklerinde 
geçirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň Baş 
Assambleýasynyň işine gatnaşmagynyň möhüm 

ugurlaryna garaldy. Adam hukuklaryny we 
azatlyklaryny üpjün etmekde, milli kanunçylygy 
halkara ynsanperwer hukugynyň kadalaryna 
utgaşdyrmakda, kommunikasiýa hyzmatlaryny 
sanlylaşdyrmakda, parlament diplomatiýasyny 
ösdürmekde, Parlamentara dostluk toparynyň 
ornuny berkitmekde parlamentiň eýeleýän orny 
boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar 
boldy. 

Maslahata gatnaşyjylar 1889-njy ýylda döredilen 
Parlamentara birleşiginiň düzümi, onuň hemişelik 
komitetleriniň işi, Parlamentara birleşiginiň 
Assambleýasynyň guramaçylyk işleriniň kadalary 
we BMG bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň 
ösüşi bilen tanyşdyryldy. 

Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 
Pudagara toparynyň mejlisi

Geçen hepdede adam hukuklary we halkara 
ynsanperwer hukugy ulgamynda Türkmenistanyň 
halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegi üpjün 
etmek boýunça Pudagara toparynyň nobatdaky 
mejlisi geçirildi. 

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen 
mejlise birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn 
dolandyryş edaralarynyň, hukuk goraýjy 
edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň 
wekilleri, Adalatçy, şeýle hem ýurdumyzda işleýän 
halkara guramalarynyň wekilleri, BMG-niň 
Adam hukuklary baradaky Ýokary Komissarynyň 
müdirliginiň Merkezi Aziýa üçin Sebit wekili 
hem-de Halkara Gyzyl Haç komitetiniň Merkezi 
Aziýa boýunça sebit wekilhanasynyň ýolbaşçysy 
gatnaşdylar.

Gün tertibine abraýly düzümler bilen 
ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmek, milli 
meýilnamalary we maksatnamalary, şol sanda 
bilelikdäki iş meýilnamalaryny durmuşa geçirmegiň 
usullary we gurallary bilen baglanyşykly meseleler 
girizildi. 

Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasy 
hem-de onuň düzüm bölekleri bilen köp ugurly 
hyzmatdaşlygyna aýratyn üns çekildi. 

Me j l i s e  ga tnaşy jy l a ryň  ga ramagyna 
Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 
hereketleriň 2021-2025-nji ýyllar üçin Milli 
meýilnamasynyň taslamasy hödürlenildi, bu 
meýilnama 2016-2020-nji ýyllarda üstünlikli 
durmuşa geçirilen şeýle meýilnamanyň dowamydyr. 
Hereketleriň täze Milli meýilnamasy jemgyýetiň 
we döwletiň ösüşiniň häzirki zaman wezipeleriniň 
Durnukly ösüş maksatlary bilen utgaşyklylykda 
ýerine ýetirilmegine gönükdirilendir. 

Gün tertibine girizilen esasy meseleleriň 
hatarynda “Halkara ynsanperwer hukugynyň 
ornaşdyrylmagy babatyndaky 2021-2023-nji 
ýyllar üçin geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň” 
taslamasy hem bar. 

BMG-niň Bil im,  ylym we medeniýet 
meseleleri baradaky Guramasynyň (ÝUNESKO) 
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ýöriteleşdirilen edarasy hem-de Ýewropada 
howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy (ÝHHG) 
bilen hyzmatdaşlygyň hukuk binýatlaryny 
pugtalandyrmak aýratyn ara alnyp maslahatlaşylan 
mesele boldy, soňky ýyllarda bu düzümler bilen 
bilelikdäki taslamalaryň onlarçasy durmuşa 
geçirildi. 

Pudagara toparynyň agzalarynyň garamagyna 
kämillik ýaşyna ýetmedikler bilen alnyp barylýan 
toplumlaýyn işleri düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy 
namalary kämilleşdirmek boýunça teklipler hem 
hödürlenildi. Şunda jemgyýetçilik guramalarynyň 
hem-de umuman, raýat jemgyýetiniň ýaşlary 
terbiýelemek boýunça geçirýän çärelerini 
işjeňleşdirmegiň möhümdigi aýdyldy. 

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, migrasiýa, 
dine uýmak azatlygy we beýleki ulgamlarda 
adam hukuklaryny hukuk taýdan kadalaşdyrmak 
boýunça Pudagara toparynyň ýanynda Iş toparyny 
döretmek hakyndaky teklip öňe sürüldi. 

Pudagara toparynyň hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan 
Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 12-nji fewralynda 
geçir i len giňiş leýin mej l is inde hem-de 
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen 25-
nji fewralda bolan duşuşykda kesgitlenilen ilkinji 
nobatdaky wezipeleri nazara almak bilen, şu ýyl 
üçin täzelenilen Iş meýilnamasyny ýerine ýetirmek 
boýunça çäreleriň geçirilmegi gün tertibiniň esasy 
meseleleriniň hatarynda görkezildi. 

DÖWLET GURLUŞYGY 

Türkmenistanda Milli Geňeşiň Halk 
Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary 
geçirildi

28-nji martda ýurdumyzda Türkmenistanyň 
Konstitusiýasyna hem-de Saýlaw kodeksine 
laýyklykda, şeýle hem Halk Maslahatynyň karary 
esasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk 
Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary 
geçirildi. 

Şu gün geçir i len saýlawlaryň ozalky 
saýlawlardan düýpli tapawutlanýandygyny 
bellemek gerek. Olar ýurdumyzda ilkinji gezek, 
gizlin ses bermek hem-de göni däl saýlaw hukugy 
esasynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat 
şäheriniň halk maslahatlarynyň mejlislerinde 
geçirildi. 

Saýlawlara welaýat we Aşgabat şäher halk 
maslahatlarynyň agzalarynyň jemi 231-si gatnaşyp, 
olar degişli saýlaw toparlary tarapyndan hasaba 
alyndy, ýagny saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 
37-si, Balkan welaýatynda 39-sy, Daşoguz 
welaýatynda 39-sy, Lebap welaýatynda 38-si, 
Mary welaýatynda 39-sy, Aşgabat şäherinde 39-sy 
hasaba alyndy.

Ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň çykyşlary 
bu möhüm wakanyň dabarasyny artdyrdy. 

Saýlawlarda ses bermek Döwlet senamyzyň 
ýaňlanmagynda sagat 10-da başlandy. 

Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary 
bäsleşik esasynda geçirildi - ýurdumyz boýunça 
Merkezi saýlaw toparynda bellige alnan dalaşgärleriň 
112-si 48 mandat üçin bäsleşdiler, munuň özi bir 
ýer üçin 2-3 dalaşgäriň bäsleşendigini aňladýar. 
Olara birmeňzeş mümkinçilikler döredildi. 

Saýlawlaryň geçirilişine syýasy partiýalar, 
jemgyýetçilik guramalary, raýat hem-de dalaşgärler 
tarapyndan bellenilen milli synçylaryň 440-sy öz 
ygtyýarlyklarynyň çäklerinde syn etdiler, olaryň 
esasy wezipesi saýlawlaryň açyklygyny hem-de 
aýanlygyny, kanunçylyga laýyklygyny üpjün 
etmekden ybarat boldy. 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk 
Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça 
ses bermek tamamlandy. Saýlaw uçastoklarynyň 
ýapylan pursadyna çenli saýlawlara welaýatlaryň 
we Aşgabat şäheriniň Halk Maslahatlarynyň 
agzalarynyň 98,7 göterimi gatnaşdylar. 

Welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlary ses 
berlen býulletenleri sanamagy tamamladylar. 

Merkezi saýlaw toparynyň beren maglumatlaryna 
laýyklykda, saýlawlar geçirildi diýlip ykrar edildi. 

Saýlaw kodeksiniň düzgünlerine laýyklykda, 
saýlawlaryň netijeleri ýakyn wagtda yglan ediler. 

JEMGYÝET 

Ahalteke bedewlerimiziň dünýä dolan 
şöhraty milletimiziň buýsanjydyr 

Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar 
köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň 
Diwanynyň Iş Dolandyryş Müdirliginiň Hojalyk 
müdirliginiň ahalteke atçylyk toplumynyň 
edarasynyň Önümçilik atçylyk bölüminiň uly 
atbakary N.Rahymowa hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan döwlet 
sylagyny hem-de Şa serpaýyny gowşurmak 
dabarasy geçirildi. Milli Liderimiziň gol 
çeken Permanyna laýyklykda, ussat atbakara 
“Türkmenistanyň halk atşynasy” diýen hormatly 
at dakyldy. 

N.Rahymow hormat ly  Prez ident imiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowa tutanýerli 
zähmetine beren ýokary bahasy üçin tüýs ýürekden 
hoşallyk bildirip, behişdi bedewlerimiziň dünýä 
dolan şöhratyny artdyrmaga hem-de tohum 
aýratynlyklaryny kämilleşdirmäge, ýurdumyzyň 
seýisleriniň mynasyp neslini ýetişdirmäge geljekde 
hem önjeýli goşandyny goşjakdygyna ynandyrdy.

Belli artistleriň, sungat işgärleriniň, ýazyjylaryň 
we žurnalistleriň, şeýle hem atşynaslaryň çykyşlary 
dabaranyň şowhunyny has-da artdyrdy. 

Türkmen halkynyň özboluşly baýlygy we 
buýsanjy hasaplanylýan ahalteke bedewiniň 
şanyna şu günki dabaranyň öň ýanynda ýörite sergi 
guraldy. Onda amaly-haşam, nakgaşçylyk hem-de 
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heýkeltaraşlyk eserleri, neşir önümleri hem-de 
döwlet Baştutanymyzyň bedewlere bagyşlanan 
kitaplary görkezildi. 

Meşhur ata-babalarynyň şöhratly ýoluny dowam 
etjek “Aşgabat” atly taýyň dünýä inmegi hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy 
“Ak şäherim Aşgabat” atly goşgyny ýazmaga 
ruhlandyrdy. Milli Liderimiz bu goşgyny ak 
mermerli paýtagtymyzyň taryhyna we gazanan 
üstünliklerine bagyşlanan “Aşgabat” atly täze 
kitabynda ýerleşdirmegi makul bildi. 

Merkezi Aziýanyň merjen şäherine bolan 
söýgüni wasp edýän şahyrana setir leriň 
döwle t  Baş tu tanymyzyň ag tygy  Ker im 
Berdimuhamedowyň sazy esasynda ajaýyp aýdyma 
hem-de bahar baýramynyň belent senasyna 
öwrülendigini bellemek gerek. 

OBASENAGAT TOPLUMYNYŇ TÄZELIKLERI 

Türkmenistanda gowaça ekişine girişildi
Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi 

bolan gowaça ekişi başlandy. Ahal, Balkan, 
Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary 
gowaça ekişine 24-nji martda girişdiler. Daşoguz 
welaýatynyň ekerançylary bolsa 31-nji martda 
ekişe başlarlar.

Pagtaçylyk daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň 
ornuny tutýan önümleriň öndürilýän mukdaryny 
artdyrmak, eksport kuwwatyny pugtalandyrmak 
boýunça döwlet maksatnamalarynyň amala 
aşyrylmagyny üpjün edýän ýurdumyzyň obasenagat 
toplumynyň esasy pudaklarynyň biridir. Geçen ýyl 
eziz Diýarymyzyň hasyl ussatlary Watan harmanyna 
1 million 250 müň tonnadan gowrak “ak altyn” 
tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny artygy 
bilen ýerine ýetirdiler. 

Şu ýyl gowaça ekmek üçin 620 müň gektar 
meýdan taýýarlanyldy. Bu gymmatly ekini ösdürip 
ýetişdirmek işlerine hususy önüm öndürijiler hem 
gatnaşar, olara oba hojalyk maksatly ýörite ýer 
gaznasyndan ýer bölünip berildi. 

Tutuş ýurdumyz boýunça “ak altynyň” 1 million 
250 müň tonnasyny ýygnamak meýilleşdirilýär. Şol 
sanda Watan harmanyna Ahal welaýatyndan 280 
müň tonna, Balkan welaýatyndan 10 müň tonna, 
Daşoguz welaýatyndan 275 müň tonna, Lebap 
welaýatyndan 320 müň tonna, Mary welaýatyndan 
bolsa 365 müň tonna pagta hasylyny tabşyrmak 
göz öňünde tutulýar.

Şu möwsümde dürl i  kysymly bejergi 
traktorlarynyň 7 müň 600-den gowragy, 

ekiş gurallarynyň 1 müň 700-den gowragy, 
gowaça kultiwatorlarynyň we beýleki oba 
hojalyk enjamlarynyň 5 müň 500-den gowragy 
peýdalanylar. 

Şeýle hem ýakynda gelip gowşan täze tehnikalar, 
hususan-da, ekiş gurallary, dünýä belli “John 
Deere” kompaniýasyndan satyn alnan we telematik 
sanly elektron ulgamy bilen enjamlaşdyrylan 
traktorlar şu möwsümde ekin meýdanlaryna 
çykarylar.

Şu möwsüme etraplaryň we daýhan birleşikleriniň 
çäklerinde hereket edýän biobarlaghanalaryň 375-
si taýýarlanyldy. Şolar pagtaçylary gowaça zyýan 
berijilere garşy ulanylýan ekologiýa taýdan arassa 
we ykdysady taýdan bähbitli bioönümler bilen 
üpjün ederler.

Möwsümiň öňüsyrasynda Ahal welaýatynyň Ak 
bugdaý etrabynyň “Gäwers”, Lebap welaýatynyň 
Çärjew etrabynyň “Watan”, Mary welaýatynyň 
Mary etrabynyň “Milli goşun” hem-de Balkan 
welaýatynyň Serdar etrabynyň “Goç” daýhan 
birleşiklerinde oba hojalygyny mundan beýläk-
de döwrebaplaşdyrmak, onuň okgunly ösüşini, 
obasenagat toplumynyň ýokary düşewüntliligini, 
oba hojalyk önümleriniň mukdarynyň durnukly 
artdyrylmagyny üpjün etmek meselelerine 
bagyşlanan maslahatlar geçirildi.

BIRŽA TÄZELIKLERI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-
çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si 
hasaba alyndy. 

Daşa ry  ýu r t  pu luna  Şweýsa r iýanyň , 
Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň 
telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan 
işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar 
kerosinini ,  nebit  bi tumyny,  gidrousulda 
arassalanan dizel ýangyjyny, awtobenzini, az 
kükürtli ýangyç mazudyny satyn aldylar. Beýik 
Britaniýanyň, BAE-niň we Owganystanyň 
işewürleri “Türkmengaz” döwlet konserninde 
öndürilen EСO-93 kysymly awtobenzini, 
Maltanyň telekeçileri bolsa polietileni satyn 
aldylar. 

Bulardan başga-da, serbiýaly telekeçiler 
daşary ýurt puluna buýan köküniň şerbedini satyn 
aldylar. Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 60 million 
dollaryndan gowrak boldy.

Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparynyň 
wekilleri bahasy 376 müň manatlykdan gowrak 
nah ýüplügi satyn aldylar.
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Biziň salgymyz:

Türkmenistanyň ilkinji  
konteýner ugry

Первая Контейнерная  
Линия в Туркменистане

First Container Line  
in Turkmenistan

 ✓ Üstaşyr ibermegiň has 
oňaýly bahasy

 ✓ Ýük daşamagyň 
wagtynyň  
azaldylmagy;

 ✓ Ýük daşalanda 
ýokary derejedäki 
howpsuzlyk we 
töwekgelçilikleriň 
azlygy;

 ✓ Çeýelik we 
möçberlilik;

 ✓ Uglerod serişdeleriniň 
az  möçberdäki 
zyňyldylar     

 ✓ Оптимальная 
стоимость 
транспортировки 

 ✓ Снижение времени 
перевозки;

 ✓ Больше 
безопасности и 
меньше рисков при 
транспортировке;

 ✓ Гибкость и 
масштабируемость;

 ✓ Низкие выбросы 
углерода   

 ✓ Competitive 
transportation costs 

 ✓ Lower transit time;

 ✓ More safety and 
less risks during 
transportation;

 ✓ Flexible and Scalable;

 ✓ Lower carbon 
emission
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