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



Salgysy:  Aşgabat ş., S.Türkmenbaşy şaýoly, 126-njy jaýy  ( +993 12 46-88-12
«Dostluk» şahamça: Aşgabat ş., 1972 (Atatürk) koçesi, 69-njy jaýy  ( +993 12 48-64-20/21
«Galkynyş» şahamça: Aşgabat ş., Oguzhan köçesi, 122-nji jaýy  ( +993 12 95-75-39

«Maşgala» bank karty maşgalanyň islendik agzalaryna – mekdep okuwçylaryna, 
talyplara, öý hojalykçy zenanlara, ýaşulylara we beýlekilere gündelik ulanmaga 
mümkinçilik berýär. Bank karty esasy göz öňünde tutulan  «Altyn Asyr» bank 
kartyna birikdirilýar.

«Maşgala» bank kartynyň üsti bilen aşakdaky amatlyklardan peýdalanyp bilersiňiz:

 ✓ hyzmatlaryň dürli görnüşleri  ýa-da  satyn alnan harytlar üçin nagt däl 
görnüşinde  hasaplaşyklary geçirmek;

 ✓ alnan karz serişdeleriniň esasy bergisini we oňa hasaplanan göterimleri 
bankomatlaryň üsti bilen töleg  etmek;

 ✓ internet hyzmatlarynyň mümkin bolan islendik ýerinden kompýuter 
enjamlarynyň  ýa-da öýjükli telefonlaryň üsti bilen özüniň kart hasaby 
boýunça “internet-bank” hyzmatlaryndan peýdalanyp tiz we amatly nagt däl 
hasaplaşyklary geçirmek;

 ✓ SMS  arkaly  bank  kartynyň  hasabyndaky  hereketler  barada  maglumat  
almak;

 ✓ bankomatlardan  we  terminallardan  nagt  pul  almak;
 ✓ müşderi islegine görä arzasy boýunça ýa-da «Internet-bank» hyzmaty arkaly  

bank kartynyň hepdelik sarp ediljek pul mukdarynyň möçberini kesgitläp biler.
 ✓ bank kartynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde  öý we öýjükli aragatnaşyk TM 

CELL, CDMA, internet, IP-telewideniýe we saglyk ätiýaçlandyryş tölegleri  
geçirmek hem-de Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy tarapyndan awtoulaglaryň 
sürüjilerine bellenilýän jerimeleriň töleglerini tölemek ýaly hyzmatlardan hem 
peýdalanyp bilerler.

 ✓ «Maşgala» bank kartyny açmak üçin «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň 
baş edarasyna hem-de şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Hormatly ildeşler!
«Senagat» paýdarlar täjirçilik banky  

«Maşgala» bank kartynyň hyzmatyny hödürleýär!
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mümkinçilikleriň döredilmegi, iki we ondan köp 
dalaşgäriň bolmagy bilen tapawutlandy. Halk 
Maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri hödürlemek 
we bellige almak milli kanunçylygymyzyň 
talaplaryna laýyklykda, deňhukukly esasda, açyk 
we aýanlykda geçirildi diýip, milli Liderimiz 
nygtady.  

Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň 
täze saýlanan agzalaryny saýlawçylaryň ynamyny  
gazanyp,  syýasy  köpdürlülik  we köp partiýalylyk 
şertlerinde halkyň wekilleri bolmaklary bilen ýene-
de bir gezek gutlady hem-de munuň iş ýüzünde 
hakyky demokratiýadygyny belledi. 

Milli Liderimiz G.Myradowa şu saýlawlary 
taýýarlamaga gatnaşan adamlaryň ählisine 
Ministrler Kabinetiniň adyndan minnetdarlyk 
bildirmegi tabşyrdy. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow  Ministrler Kabinetiniň 
agzalaryna ýüzlenip, bu günki mejlisiň ikinji 
bölegini howandarlyga mätäç çagalara hemaýat 
bermek bilen bagly meselelere bagyşlamak barada 
karara gelendigini habar berdi. 

Biziň haýyr işleri amala aşyrýandygymyzyň 
häzirki zamanyň ösüşe we parahatçylyga 
gönükdirilen şygary bilen umumy kökleri 
bardyr. Şunuň özi ata-babalarymyzyň döwletlilik 
ýörelgeleriniň tutuş adamzat üçin ählumumy 
häsiýetleriniň bardygyny aýan edýär.

Sebäbi, olar adamlary ýagşy işleriň başyny 
tutmaga, iň gowy adamkärçilik däplerine eýermäge 
çagyrýar. Ejizi goldamak, mätäje hemaýat etmek 
hem pederlerimiziň iň naýbaşy adamkärçilik 
pentleriniň we däpleriniň biridir diýip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  
nygtady.  

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz 
akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň şeýle 
setirlerini mysal getirdi: 

«Ýetimi göreňde, güler ýüz bergil,
Goldan gelse, oňa tagam-duz bergil,
Bir gamly göreňde, şirin söz bergil, 
Entäni goldara hemaýat ýagşy».
Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 

Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ata-babalarymyz 
özüniň malyndan, halal gazanjyndan bir sebäp bilen 
başyny alada aldyran, güni güzaply geçýän adamlar 
ýa-da ýetim çagalar üçin aýryp goýmagy-da däbe 
öwrüpdirler. 

Bu däpler häzirki döwrümizde hem şeýle. 
Pederlerimiziň ejize howandarlyk etmek däpleri 
we kadalary biziň döwlet syýasatymyzda hem öz 
beýanyny tapýar. Sebäbi, türkmen jemgyýetinde 
birek-biregi goldamak ýörelgesi agzybirligiň we 
merdanalygyň, gaýratlylygyň binýady bolup, 
halkymyzy jebisleşdirýär diýip, milli Liderimiz 
aýtdy. 

Ýurdumyzda çagalar üçin köşkleriň, çagalar 
öýleriniň, mekdep-internatlarynyň täze, döwrebap 
binalary gurulýar. Ýurdumyzda bir sebäp bilen ata-
enesinden mahrum bolan çagalaryň terbiýelenýän 

RESMI BÖLÜM 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
29-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 

Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly 
ulgam arkaly nobatdaky  mejlisini geçirdi. Mejlisde 
käbir meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça 
merkezi toparyň başlygy G.Myradow Milli Geňeşiň 
Halk Maslahatynyň agzalarynyň geçirilen ilkinji 
saýlawlarynyň netijeleri barada giňişleýin habar 
berdi. 

Umuman, Türkmenistan boýunça Milli Geňeşiň 
Halk Maslahatynyň agzalygyna jemi 112 dalaşgär 
hasaba alyndy. Şeýlelikde, saýlawlar giň bäsdeşlik 
esasynda geçirildi – 48 mandatyň her birine 
ildeşlerimiziň aýratyn hormat-sarpasyna mynasyp 
bolan 2-3 adam dalaşgärlik etdi. 

Saýlaw ulgamyny sanlylaşdyrmak boýunça 
görülýän çäreleriň çäklerinde, Aşgabatdaky 
hem-de welaýatlardaky saýlaw uçastoklarynda 
wideokameralar gurnaldy, ses berlişi Merkezi 
saýlaw toparyň saylav.gov.tm saýtynda onlaýn 
görnüşde görkezildi. 

Ses bermeleriň netijelerine laýyklykda, saýlawlar 
geçirildi diýlip ykrar edildi. Ähli welaýatlarda we 
paýtagtymyzda saýlawlaryň Türkmenistanyň 
Konstitusiýasyna hem-de Saýlaw kodeksine pugta 
laýyklykda geçirilendigi tassyklanyldy. Milli 
Geňeşiň Halk Maslahatyna saýlaw toparlarynda 
ses bermegiň netijeleri hakyndaky teswirnamanyň 
esasynda Türkmenistan  boýunça jemi 48 adam 
– her welaýatdan we Aşgabat şäherinden 8 adam 
saýlanyldy. 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň umumy 
sanynyň 27 göterimini zenanlar düzýär. Bu 
bolsa olaryň ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy 
durmuşyna işjeň gatnaşýandygyna şaýatlyk edýär. 

Milli parlamentiň hil taýdan täze iki palataly 
düzüminiň döredilmegi ýurdumyzyň yzygiderli 
ösüşi hem-de döwlet häkimiýet edaralarynyň 
netijeli işini ýokarlandyrmak üçin oňaýly şertleri 
döreder. Geçirilen saýlawlar Türkmenistanyň 
demokratik ýol bilen ynamly öňe barýandygynyň 
aýdyň subutnamasyna öwrüldi. 

G.Myradow Merkezi saýlaw toparyň we saýlaw 
toparlarynyň ählisiniň agzalarynyň adyndan hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy 
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna 
saýlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlady. 

Hormat ly  P rez iden t imiz  Gurbangu ly 
Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň agzalarynyň 
saýlawlaryna gatnaşyp, ses beren raýatlarymyzyň 
ählisine minnetdarlyk bildirdi. Ses berenleriň köp 
sanly bolmagy biziň jemgyýetimizde oňat netije 
gazanmak üçin möhümdir. 

Munuň özi biziň raýatlarymyzyň öz pikirini 
erkin beýan etmäge, döwlet ähmiýetli meseleleri 
çözmekde öz çözgüdini kabul etmäge bolan 
Konstitusiýada berkidilen hukugydyr. Geçen 
saýlawlar oňa gatnaşyjylaryň ählisi üçin deň 
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kadaly ösüşini üpjün etmek baradaky aladalaryň ählisi 
milli Liderimiziň alyp barýan ynsanperwer işleri bilen 
aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şunuň bilen baglylykda, 
Milli parlamentiň ýolbaşçysy täze döredilýän 
Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat etmek 
boýunça haýyr-sahawat gaznasyna Türkmenistanyň 
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny 
dakmak we bu barada Türkmenistanyň Mejlisiniň 
kararynyň kabul edilmegine rugsat bermegi barada 
Gahryman Arkadagymyzdan uly hormat bilen haýyş 
etdi.

Soňra milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň 
agza la ryna  ýüz len ip ,  gözegç i l ik  edýän  
ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary 
bilen bilelikde ýurdumyzyň welaýatlarynda we 
Aşgabat şäherinde iş saparynda bolup, ýerlerde 
öz ugurlary boýunça alnyp barylýan işler bilen 
ýakyndan tanyşmagy hem-de işleriň depginini 
güýçlendirmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. 

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer G. 
Müşşikowa, ýurdumyzyň sebitlerinde iri önümçilik 
we durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň 
gurluşyklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýyny 
ýerinde görmek we  seljermek, Ykdysadyýet, maliýe 
we bank toplumynyň welaýat düzümleriniň işleriniň 
hem-de hyzmatlarynyň talabalaýyk guralyşy bilen 
tanyşmak üçin, 29–31-nji mart aralygynda Daşoguz, 
31-nji mart – 1-nji aprel aralygynda Balkan, 2-nji 
aprelde hem Lebap welaýatlaryna baryp görmegi 
tabşyrdy. 

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa 
«Galkynyş» gaz käninde alnyp barylýan işlere, 
«Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» 
gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşyk işlerine 
we beýleki durmuş maksatly binalarda hem-de 
desgalarda alnyp barylýan işlere ýerinde gözegçilik 
etmek üçin, 29-njy mart–2-nji aprel aralygynda 
Mary we Lebap welaýatlaryna baryp görmegi 
tabşyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer 
E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, gowaça ekişiniň we 
bugdaýa ideg etmek işleriniň geçirilişini, şeýle 
hem suw desgalarynda we edara-kärhanalarynda 
alnyp barylýan işleri ýerinde seljermek we bu işlere 
ýardam bermek üçin, 29–30-njy mart aralygynda 
Ahal, 31-nji mart – 1-nji aprel aralygynda Daşoguz, 
2–3-nji aprel aralygynda hem Mary welaýatlaryna 
baryp görmegiň zerurdygyny aýtdy. 

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew ýubileý ýylynda açylyp, ulanylmaga 
berilmegi meýilleşdirilýän iri önümçilik we 
durmuş maksatly binalarda hem-de desgalarda 
alnyp barylýan işleri ýerinde görmek we seljermek 
maksady bilen, 29–30-njy martda Lebap, 31-nji 
martda Daşoguz, 31-nji mart –1-nji aprel aralygynda 
Balkan, 2-nji aprelde hem Ahal welaýatynda bolar.  

Hormat ly  P rez iden t imiz  Gurbangu ly 
Berdimuhamedow ulag we kommunikasiýa 

we hossarlyk edilýän bilim-terbiýeçilik edarasy 
«Döwletliler köşgi» diýlip atlandyrylýar. Bu 
işlerimiz ejize howandarlyk etmek, mätäji goldamak 
ýörelgeleriniň biziň döwletliligimiziň bir sütünine 
öwrülendigini aňladýar. 

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, 
şeýle ykbally adamlar baradaky aladalarymyzyň 
gerimini has giňeltmek, olary has göwnejaý ýerine 
ýetirmek üçin, ýörite haýyr-sahawat gaznasynyň 
döredilmeginiň gerekdigi barada pikire gelendigini 
habar berdi. Sebäbi,  ýurdumyzyň çäginde haýsydyr 
bir sebäp bilen kömege mätäç ýagdaýda galan 
çagalarymyza goldaw etmek üçin şeýle gaznanyň 
orny uly bolar. 

Biziň döretjek täze gaznamyz ata-babalarymyzyň 
ýörelgelerini  hakyky iş ýüzünde durmuşa geçirmäge 
ýardam eder diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow  sözüni dowam 
etdi hem-de Ministrler Kabinetiniň agzalarynyň 
goldamagy bilen şeýle gaznany döretmek hakyndaky 
karara gol çekjekdigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz öz 
gazanjyndan ilkinji bolup, täze döreden haýyr-
sahawat gaznasyna serişde goýýandygyny habar 
berdi. Eger-de, ejize hossarlyk etmegi göwnünde 
besleýän ildeşlerimiz bar bolsa, olar hem öz halal 
gazanjyndan hossarlyk gaznasyna serişde geçirip 
bilerler. Bu gazna daşary ýurtlular üçin hem açyk 
bolar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Täze 
döredilen gaznanyň serişdeleri şol çagalaryň tölegli 
saglyk, bilim hyzmatlaryndan peýdalanmaklary, 
mynasyp dynç almaklary we beýleki zerurlyklary 
üçin gönükdiril ip bilner diýip,  hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy 
hem-de bu Karara gol çekdi. 

Milli Liderimiz ady agzalan Karara gol çekip, 
Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. 
Milli parlamentiň ýolbaşçysy şu ýylyň 28-nji 
martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk 
Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň üstünlikli 
geçirilendigini aýratyn belledi. 

Mejlisiň Başlygy hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowy bu möhüm waka 
bilen, şeýle hem Halk Maslahatynyň agzalygyna 
saýlanylmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, döwlet 
Baştutanymyz üçin saýlawçylaryň ýüz göteriminiň 
ses berendigini belledi. 

Ýurdumyzyň Parlamentiniň ýolbaşçysy 
çykyşyny dowam edip, türkmenler ata-baba öz 
çagalaryna aýratyn alada we mähir bilen garap, 
olara iň oňat zatlary bagyş edipdirler. Mähriban 
Arkadagymyz çagalary alada, mähir bilen gurşap 
almak, pespällik, ula-kiçä hormat goýmak ruhunda 
terbiýe bermek ýaly asylly ýörelgeleri döwlet 
syýasatynda ileri tutulýan ugrunyň birine öwürdi. 
Bu asylly ýörelgeler Berkarar döwletimiziň 
bagtyýarlyk döwründe täze mazmuna eýe boldy. 

Döwlet Baştutanymyzyň ata-baba däplerimize 
eýerip, haýyr-sahawat gaznasyny döretmek baradaky 
başlangyjyny Mejlisiň deputatlary doly goldaýarlar. 
Geljegimiz bolan ýaş nesillerimiziň hemmetaraplaýyn 
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toplumyna degişli alnyp barylýan gurluşyk işleri 
bilen tanyşmak üçin, wise-premýer B.Öwezowa 
29–30-njy mart aralygynda Lebap, 31-nji mart–2-
nji aprel aralygynda bolsa Balkan welaýatlarynda 
bolmak barada görkezme berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjowa desgalaryň gurluşyk işleriniň 
geçirilişini ýerinde baryp görmek, dokma we 
söwda kärhanalarynda işleriň guralyşy, Oba 
milli maksatnamasy we kabul edilen beýleki 
maksatnamalar esasynda telekeçiler tarapyndan 
alnyp barylýan işler bilen ýerinde tanyşmak 
üçin, 29-njy mart – 2-nji aprel aralygynda Ahal 
welaýatynda bolmak tabşyryldy. 

Milli Liderimiz Lebap welaýatynda geçiriljek 
Medeniýet hepdeligine we Türkmen bedewiniň 
milli baýramy mynasybetli Mary welaýatynda 
geçiriljek dabaralara görülýän taýýarlyk, şeýle 
hem Balkan, Daşoguz we Lebap welaýatlarynda 
gurluşygy alnyp barylýan «Türkmeniň ak öýi» 
binalarynda gurluşyk işleriniň gidişi bilen tanyşmak 
üçin, wise-premýer M.Mämmedowa 30–31-nji mart 
aralygynda Lebap we Mary, 1-nji aprelde Daşoguz, 
2-nji aprelde bolsa, Balkan welaýatlaryna baryp 
görmegi tabşyrdy. 

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazowa şu ýyl 
paýtagtymyzda geçiriljek iri halkara ýaryşlaryny 
ýokary derejede guramak maksady bilen, daşary 
ýurtly türgenleriň we wekilleriň Halkara howa 
menzilinde, ýaşajak we iýmitlenjek ýerlerinde alnyp 
barylmaly işleri, Olimpiýa şäherjigindäki Welotrek 
we Tennis toplumlarynyň taýýarlygyny, şol ýerde 
ýygyndy toparlaryň ýerine ýetirmeli amallarynyň 
tertibini, Halkara ýaýlyma beriş merkeziniň, 
ilkinji lukmançylyk kömegi nokatlarynyň işini, 
jemgyýetçilik howpsuzlyk düzgünlerini, degişli 
çäklerde arassaçylyk we zyýansyzlandyryş 
çärelerini öwrenmek üçin, 29-njy mart – 2-nji aprel  
aralygynda Aşgabat şäherinde iş saparynda bolmak 
barada görkezme berdi. 

Şeýle hem milli Liderimiz wise-premýer, 
daşary işler ministri R.Meredowyň hem-de 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Ýokary  gözegçi l ik  edarasynyň baş lygy 
S.Berdimuhamedowyň Hökümet agzalary bilen 
bilelikde Türkmen-rus hökümetara iş toparynyň 
nobatdaky mejlisini geçirmek üçin 30-njy mart – 
2-nji aprel aralygynda Russiýa Federasiýasynyň 
Moskwa şäherine iş saparyna ugraýandyklaryny 
belledi. 

Hormat ly  P rez iden t imiz  Gurbangu ly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk 
geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa harby we hukuk 
goraýjy edaralaryň şahsy düzüminiň ýetip gelýän 
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna 
ýerlerde görülýän taýýarlygy bilen tanyşmagy 
tabşyrdy. 

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň başlygy 
G.Mämmedowa ýüzlenip, indi mundan beýläk 

palatalaryň we tutuş Milli Geňeşiň doly işlemegi 
üçin käbir guramaçylyk meselelerine seretmelidigini 
belledi. 

Milli Liderimiz aýdanlaryny umumylaşdyryp 
hem-de mejlisiň netijelerini jemläp, degişli 
ýolbaşçylara bu iş saparlarynyň netijeleri barada 
soňra hasabat bermegi tabşyrdy. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam 
arkaly geçirilýän mejlisine gatnaşyjylar hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy  
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 
agzalarynyň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilmegi 
hem-de täze parlament düzüminiň agzalygyna 
saýlanmagy mynasybetli gutladylar. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary 
hormatly Prezidentimize Milli Geňeşiň Halk 
Maslahatynyň agzasy hökmünde işlerinde uly 
üstünlikleri arzuw etdiler, şeýle hem milli Liderimizi 
täze Haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmegi bilen 
gutladylar. 

Döwlet Baştutanymyz gutlaglar üçin minnetdarlyk 
bildirip, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan  
döwletimizde asylly milli ýörelgelerimiziň mundan 
beýläk-de mynasyp dowam etdiriljekdigini belledi. 

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň sanly 
ulgam arkaly geçiren mejlisini tamamlap,  oňa 
gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala 
abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp 
ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri 
arzuw etdi. 

Türkmenistanyň Prezidentine  
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň  
agzasynyň şahsyýetnamasy gowşuryldy

30-njy martda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanda 
Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça 
merkezi toparyň başlygy G.Myradow  Milli Geňeşiň 
Halk Maslahatynyň agzalygynyň şahsyýetnamasyny 
gowşurdy we döwlet Baştutanymyzy Milli Geňeşiň 
Halk Maslahatynyň agzalygyna biragyzdan 
saýlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlady.    

G.Myradow ýurdumyzyň taryhynda ilkinji 
gezek geçirilen Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 
agzalarynyň saýlawlarynyň ýokary guramaçylyk 
derejesiniň üpjün edilendigini, bu jemgyýetçilik-
syýasy çäräniň halkymyzyň agzybirligini we 
jebisligini, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň 
demokratik özgertmeleriň ýoly bilen belent 
ösüşlere tarap ynamly gadam urýandygyny 
alamatlandyrýandygyny belledi. 

Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça 
merkezi toparyň ýolbaşçysy referendumy ýokary 
guramaçylyk derejesinde geçirmek ugrunda 
döredilen şertler üçin hormatly Prezidentimize 
sagbolsun aýtdy. 

Hormat ly  P rez iden t imiz  Gurbangu ly 
Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 
agzalygynyň şahsyýetnamasyny minnetdarlyk bilen 
kabul edip, 28-nji martda geçirilen saýlawlaryň 
döwletimiziň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda 
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halkara düzümleri bilen hyzmatdaşlyk etmek, türki 
dilli döwletleriň Ýewraziýa yklymynda eýeleýän 
ägirt uly giňişliklerinde netijeli söwda-ykdysady 
we ynsanperwer-medeni gatnaşyklar üçin bar 
bolan mümkinçilikleri doly durmuşa geçirmek 
meselelerinde tutýan oňyn ornuny iş ýüzünde 
tassyklaýar. 

Bu maslahata Gazagystan Respublikasynyň 
Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gazagystan 
Respublikasynyň ilkinji Prezidenti – Ýelbasy, Türki 
dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiniň hormatly 
başlygy Nursultan Nazarbaýew, Azerbaýjan 
Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Gyrgyz 
Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, 
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp 
Ärdogan, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti 
Şawkat Mirziýoýew, Wengriýanyň Premýer-
ministri Wiktor Orban, Türki geňeşiň Baş sekretary 
Bagdad Amreýew gatnaşdylar. 

Forumyň gün tertibine umumy abadançylygyň 
hem-de durnukly ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän 
köpugurly döwletara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň 
we pugtalandyrmagyň meseleleri girizildi. 

Hormat ly  P rez iden t imiz  Gurbangu ly 
Berdimuhamedow maslahatda eden çykyşynda 
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň döwletara 
derejesinde, sebit hem-de halkara çäklerinde netijeli 
özara gatnaşyklara ygrarlydygyny tassyklady. 

D ö w l e t  B a ş t u t a n y m y z  ä h l u m u m y 
energiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmeginiň 
döwrümiziň gaýragoýulmasyz işleriniň biri 
bolup durýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň 
dünýäniň energiýa serişdelerinden deňhukukly 
we adalatly peýdalanmagyň zerurdygy baradaky 
düşünjeden ugur almak bilen, bu serişdeleriň 
dünýä bazarlaryna iberilmeginde degişli taraplaryň 
ählisiniň bähbitlerini göz öňünde  tutýan ygtybarly 
we durnukly ulgamyň döredilmegi ugrunda çykyş 
edýändigini belledi. 

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň halkara 
guramalaryň çäklerinde, esasan hem Birleşen 
Milletler Guramasynyň derejesinde bütindünýä 
energiýa howpsuzlygy boýunça gepleşikleriň ýola 
goýulmagyny teklip etdi. Bu ugurda işlenip düzülen 
degişli kararnamalar Guramanyň Baş Assambleýasy 
tarapyndan giň goldaw tapdy. Türkmen tarapy 
ählumumy energiýa howpsuzlyk ulgamynyň 
döredilmegine gyzyklanma bildirýän ýurtlary bu 
işe işjeň gatnaşmaga çagyrýar. 

Hormat ly  P rez iden t imiz  Gurbangu ly 
Berdimuhamedow ulag we aragatnaşyk pudagynyň 
häzirki döwürde möhüm ähmiýetli ykdysady 
ugurlaryň hatarynda durýandygyny belläp, türki 
dilli ýurtlaryň bu ugurlarda ýokary netije berýän 
bilelikdäki  işleri amala aşyrmak üçin örän uly 
mümkinçiliklere eýedigini nygtady.  

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, 
Türkmenistan özüniň döwrebap ulag-aragatnaşyk 
ulgamynyň ösdürilmegi hem-de sebit we halkara 
ulag-üstaşyr geçelgeleriniň döredilmegi üçin 
zerur işleri durmuşa geçirdi, şol çäreler halkara 

taryhy ähmiýetli waka, döwletimiziň demokratik 
esaslaryny berkitmekde, hakyky halk häkimiýetlilik 
ýörelgelerini pugtalandyrmakda möhüm ädim 
bolandygyny belledi.. 

-  Saý lawçy la ryň  u ly  ynam b i ld i r ip , 
Türkmen i s t anyň  Mi l l i  Geňeş in iň  Ha lk 
Maslahatynyň agzalygyna saýlamagy, şu gün bolsa 
halk häkimiýetliliginiň täze edarasynyň agzasynyň 
wagtlaýyn şahsyýetnamasynyň gowşurylmagy 
ýatdan çykmajak pursada öwrüldi. 

Bu ynam mundan beýläk-de eziz Watanymyz, 
mähriban halkymyz üçin gujur-gaýratymy 
gaýgyrman zähmet çekmäge borçly edýär, men bu 
şahsyýetnamany türkmenistanlylaryň bildiren uly 
ynamy hökmünde kabul edýärin diýip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
aýtdy. Döwlet Baştutanymyz saýlawçylara işde 
uly üstünlikleri, durmuşda bagt we abadançylyk 
arzuw etdi.

Bu gün ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy 
durmuşynda milli kanunçylygy kämilleşdirmäge 
hem-de halkara tejribesini öwrenmäge we 
ornaşdyrmaga möhüm ähmiýet berilýär. Ähli 
ugurlarda bolşy ýaly, saýlawlary guramaçylykly 
geçirmekde häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalary 
we sanly ulgam netijeli ulanyldy. Munuň özi 
saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde 
geçirilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. 

Saýlawlaryň açyklyk, aýdyňlyk, demokratik 
ýörelgeler esasynda geçirilmegi, oňa jemgyýetçilik 
guramalarynyň, tutuş ilatymyzyň, aýratyn-da 
saýlawçylaryň işjeň gatnaşmagydyr.    

Hormat ly  P rez iden t imiz  Gurbangu ly 
Berdimuhamedow ýurdumyzyň raýatlarynyň öz 
pikirini aýan etmäge, döwlet ähmiýetli meselelere 
işjeň gatnaşmaga bolan konstitusion hukugynyň 
amala aşyrylmagynyň wajypdygyny belläp, 
saýlawlaryň guramaçylykly geçirilmegine işjeň 
gatnaşanlara minnetdarlyk bildirdi hem-de 
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary 
geçirmek boýunça merkezi toparynyň ähli işgärlerine 
mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi. 

Milli Liderimiz Türki dilli döwletleriň 
Hyzmatdaşlyk geňeşiniň maslahatyna gatnaşdy

31-nji  martda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan 
Respublikasynyň ilkinji Prezidenti – Ýelbasy, Türki 
dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň hormatly 
başlygy Nursultan Nazarbaýewiň çakylygy boýunça 
Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň 
sanly ulgam arkaly geçirilen resmi däl maslahatyna 
hormatly myhman hökmünde gatnaşdy. 

Bu halkara guramasy 2009-njy ýylyň oktýabrynda 
döredildi. Häzirki wagtda Azerbaýjan Respublikasy, 
Gazagystan Respublikasy, Gyrgyz Respublikasy, 
Özbegistan  Respublikasy we Türkiýe Respublikasy 
Türki geňeşiniň agzalary bolup durýar. 

Döwlet Baştutanymyz Türki geňeşiniň ýokary 
derejede geçirilýän forumlaryna ençeme gezek 
gatnaşdy. Bu biziň ýurdumyzyň sebit hem-de 
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bileleşiginiň tagallalaryny  birleşdirmäge 
mümkinçilik berýär. 

Mundan ozal Türkmenistanyň başlangyjy we 
şu duşuşyga gatnaşýan ýurtlaryň goldamagy bilen, 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 
ulaglaryň ähli görnüşlerini ösdürmek barada üç 
sany kararnama kabul etdi. Asylly maksatlara 
gönükdirilen bu halkara resminamalaryny iş 
ýüzünde amala aşyrmak maksady bilen, häzirki 
wagtda ählumumy ulag-üstaşyr geçelgelerini 
döretmek boýunça örän köp işler durmuşa geçirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz 
doganlyk türki dilli döwletleriň mundan beýläk-de  
halkara ulag üpjünçilik ulgamlaryny ösdürmegi 
maksat edinýän bilelikdäki hereketlere işjeň 
gatnaşjakdyklaryna ynam bildirdi. 

Türkmenistanyň halkara işleriniň ileri tutulýan 
ugurlarynyň biri hem ekologiýany we daşky gurşawy 
goramakdyr. Bu häzirki döwürde jemgyýetiň we 
durmuşyň derwaýys soraglarynyň biri bolup durýar. 
Merkezi Aziýa sebiti barada aýdylanda, ilkinji 
nobatda, Aral deňziniň çylşyrymly ýagdaýy ünsi 
çekýär.

Hormat ly  P rez iden t imiz  Gurbangu ly 
Berdimuhamedow bu baradaky gürrüňi dowam 
etdirip, bu ekologiki wehim Aralýaka sebitinde we 
beýleki döwletlerde  ýaşaýan halklaryň durmuşyna 
we saglyk ýagdaýyna gönüden-göni täsir edýär 
diýip belledi. Şu sebäpli hem, agzalan  heläkçiligi 
we onuň oňaýsyz täsirlerini aradan aýyrmak 
gaýragoýulmasyz häsiýete eýedir.

Türkmenistan ekologiýanyň we daşky gurşawyň 
goralmagy babatdaky tagallalaryny ählumumy 
derejede  işjeň görnüşde alyp barýar. Biziň 
ýurdumyz «Birleşen Milletler Guramasy bilen Araly 
halas etmek boýunça Halkara gaznasynyň arasynda 
hyzmatdaşlyk etmek hakynda» Baş Assambleýanyň 
kararnamasynyň awtory bolup çykyş etdi, şeýle hem 
Aral deňzi sebitiniň ýurtlary üçin Birleşen Milletler 
Guramasynyň Ýörite maksatnamasyny işläp 
düzmek baradaky başlangyjy öňe sürdi. Häzirki 
wagtda Türkmenistan bu ugurda dünýä bileleşigi, 
ilkinji nobatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasy 
bilen ysnyşykly hyzmatdaşlygy alyp barýar. 

Milli  Liderimiz bu zerur işleriň biziň 
ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy has-da 
ösdürmäge we giňeltmäge ýardam berjekdigini 
aýdyp, ähli taraplary agzalan  resminamalaryň iş 
ýüzünde amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşmaga 
çagyrdy. 

Şonuň ýaly-da, döwlet Baştutanymyz maslahata 
gatnaşyjy ýurtlaryň arasyndaky dost-doganlyk 
gatnaşyklarynda medeniýete, ylma we bilime uly 
ornuň degişlidigini nygtady. 

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz 
Türki halklaryň medeniýeti we sungaty boýunça 
halkara guramasy bolan TÜRKSOÝ-yň çäklerinde 
amala  aşyrylýan bilelikdäki maksatnamalaryň 
we taslamalaryň giňeldilmeginiň maksadalaýyk 
hasaplaýandygyny aýdyp,  meşhur  şahyrlarymyzyň 
we ýazyjylarymyzyň, tanymal medeniýet we 

sungat  işgärlerimiziň eserleriniň dünýä derejesinde 
tanyşdyrylmagy we ýaýradylmagy üçin degişli 
işleriň geçirilmegini teklip etdi. 

Häzirki wagtda Türkmenistanda 2024-nji ýylda 
meşhur türkmen nusgawy şahyry Magtymguly 
Pyragynyň 300 ýyllygyny bellemek boýunça 
taýýarlyk işlerine başlandy. Bu ugurda halkara  
hyzmatdaşlygyna, hususan-da, türki dilli ýurtlar 
bilen bilelikdäki işleriň durmuşa geçirilmegine 
uly üns berilýär. Hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow aýdylanlary 
jemläp, ýurtlarymyzyň medeniýet ulgamynda alyp 
barýan hyzmatdaşlygyny has-da işjeňleşdirmegiň 
zerurdygyna ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz özüniň daşary ýurtly 
kärdeşleriniň ünsüni ýene-de bir derwaýys meselä 
çekdi. Malim bolşy ýaly, häzirki wagtda bütin 
dünýä örän çynlakaý synagy başdan geçirýär. 
Indi bir ýyldan gowrak wagt bäri täze görnüşli 
koronawirus pandemiýasy ähli ýurtlara uly 
howp bolup abanýar. Bu howply ýagdaýy ýeňip 
geçmek üçin dünýä jemgyýetçiliginiň bilelikde uly 
tagalla etmegi zerur bolup durýar. Türkmenistan 
ilkinjileriň hatarynda COVID-19 howpunyň öz 
çäklerine aralaşmagynyň öňüni almak boýunça 
toplumlaýyn çäreleri geçirdi. 

Şol bir wagtda, biziň ýurdumyz bu ýokanjyň 
ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça bilelikdäki 
we özara ylalaşykly çözgütleriň taýýarlanylmagyna 
gönükdirilen halkara başlangyçlaryny öňe sürdi. 
Şeýle hem bu ugurda sebit derejesinde anyk 
çäreleriň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşdy. 
Şunuň bilen birlikde,  Türkmenistan häzirki döwrüň 
wehimlerine we       howplaryna garşy göreşde ähli 
ýurtlaryň jebisleşip, öz tagallalaryny we güýçlerini 
birleşdirmekleriniň tarapdary bolup çykyş edýär. 
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, biziň döwletlerimiz 
bu ugurda bilelikde işlemek boýunça belli bir 
derejede tejribe topladylar. 

Hormat ly  P rez iden t imiz  Gurbangu ly 
Berdimuhamedow geljekde ýurtlarymyzyň 
saglygy goraýyş ulgamlarynyň we ylmy-barlag  
edaralarynyň koronawirus pandemiýasyna garşy 
göreşde egin-egne berip, dünýä jemgyýetçiligi 
bilen birlikde iş alyp barmaklarynyň örän dogry 
boljakdygyny nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz sözüni jemlemek bilen, 
bu günki Ýokary derejeli duşuşygyň we onuň 
dowamynda seredilen soraglaryň ýurtlarymyzyň we 
halklarymyzyň  arasyndaky deňhukukly we özara 
bähbitli hyzmatdaşlygyň hem-de dost-doganlyk 
gatnaşyklarynyň has-da ösdürilmegine ýardam 
berjekdigine berk ynam bildirdi. 

Maslahata gatnaşýan döwlet Baştutanlary 
öz çykyşlarynda ählumumy howpsuzlygy we 
durnuklylygy, hyzmatdaş ýurtlaryň ykdysadyýetiniň 
durnukly ösüşini üpjün etmek bilen baglylykda 
Sammitiň ähmiýetini bellediler. 

Sammite gatnaşyjylar Türki döwletleriň Merkezi 
Aziýada çäk taýdan amatly ýerleşen, özüni ygtybarly 
hem-de jogapkär hyzmatdaş hökmünde görkezen 
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Milli Liderimiz ýurdumyzyň mukaddes 
Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllygy mynasybetli 
sebitlerde meýilleşdirilen ähli çäreleriň Berkarar 
döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhuna 
laýyk gelmelidigini nygtap, öňde goýlan möhüm 
wezipeleri oňyn çözmek üçin ähli tagallalaryň 
edilmelidigini belledi. 

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ 
BEÝANY 

	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol 
çekdi. Resminama laýyklykda, Howandarlyga 
mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-
sahawat gaznasy ýuridik şahs hökmünde döredildi, 
Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň ugrundaky 
Türkmenistanyň Halkara maslahatlar merkeziniň 
binalar toplumynda ýerleşdirilmegi kesgitlenen bu 
Gaznanyň Tertipnamasy, gurluşy hem-de işgär sany 
tassyklanyldy.
	 Türkmenistanyň Prezidenti  Karara gol 

çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň ýer 
üstüne gözegçilik edýän milli ulgamyny döretmek 
işlerini utgaşdyrmak boýunça Hökümet topary 
döredildi hem-de Hökümet toparynyň düzümi we 
Düzgünnamasy tassyklanyldy.  
	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna 

laýyklykda,  Türkmenistan bilen Russiýa 
Federasiýasynyň arasynda alnyp barylýan 
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp 
maslahatlaşmak boýunça gepleşikleri, Ykdysady 
hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-
rus toparynyň  ýolbaşçylarynyň duşuşygyny 
we iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň 
arasyndaky syýasy geňeşmeleri geçirmek, şeýle 
hem Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşyklarynyň daşary 
işler ministrleriniň geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň 
işine gatnaşmak hem-de Russiýa Federasiýasynyň 
döwlet edaralarynyň wekilleri bilen hyzmatdaşlyk 
barada resminamalara gol çekmek maksady bilen, 
Türkmenistanyň degişli wekiliýetiniň agzalary 
2021-nji ýylyň 30-njy marty –2-nji apreli aralygynda 
Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde gulluk 
iş saparynda boldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga 

gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler 
ministri R.Meredowa:  

- “Biologik howpsuzlygy üpjün etmek meseleleri 
boýunça Türkmenistanyň Hökümeti bilen Russiýa 
Federasiýasynyň Hökümetiniň arasynda özara 
düşünişmek hakyndaky Ähtnama”; 

- “1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk 
urşunyň başlanmagynyň 80 ýyllygyna bagyşlanan 
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy 
döwletleriň halklaryna we dünýä jemgyýetçiligine 
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy 
döwletleriň Baştutanlarynyň Ýüzlenmesiniň 
taslamasy hakynda” Garaşsyz Döwletleriniň 
Arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 
çözgüdine; 

Türkmenistan  bilen köpugurly hyzmatdaşlygy 
giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini beýan 
etdiler.  

Türkmenistanyň Prezidenti  
iş maslahatyny geçirdi 

2-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik 
edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň 
gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny 
geçirdi. Onda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň, möwsümleýin oba hojalyk işlerini 
geçirmegiň hem-de şanly senelere taýýarlyk 
görmegiň wajyp meselelerine garaldy. 

Welaýatlaryň häkimleri ekerançylyk ýerlerinde 
geçirilýän işler barada hasabat berdiler. Bag 
nahallaryny ekmek möwsüminiň alnyp barlyşy 
hem-de ekilen nahallara ideg edilişi, şeýle hem 
maldarçylyk, pile öndürmek barada alnyp barylýan 
işler hakynda habar aýdyldy. 

Milli Liderimiz birnäçe ilkinji nobatdaky 
wezipelere ünsi çekip, gowaça ekişine, ýetişdirilýän 
güýzlük bugdaýa, gök we bakja ekinlerine, 
ýeralma we beýlekilere ýokary hilli ideg etmek 
meselelerine jogapkärli çemeleşmelidigini belledi. 
Bag nahallarynyň ýazky ekişiniň bellenen wagtynda 
tamamlanmagyna degişli birnäçe tabşyryklar berildi, 
şeýle hem welaýatlaryň maldarçylyk hojalyklarynda 
dowarlardan owlak-guzy, düýelerden köşek almak 
boýunça möwsümi ýokary derejede  geçirmegi 
tabşyrdy. 

Ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-
ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň 
hem-de Oba milli maksatnamasynyň durmuşa 
geçirilişine  yzygiderli üns berilmeli.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow şanly sene 
mynasybetli açylmagy meýilleşdirilen täze 
desgalardaky işleriň ýagdaýyny hemişe üns 
merkezinde saklamagy tabşyrdy. Şolardaky işler 
bellenen tertibe pugta laýyklykda, ýokary hilli 
hem-de ekologiýa taýdan howpsuz serişdeleriň 
ulanylmagy bilen alnyp barylmalydyr. 

Milli Liderimiz iş maslahatyny dowam edip, 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýewiň hasabatyny diňledi. Wise-
premýer ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň 
düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, möwsümleýin oba 
hojalyk işleriniň geçirilişi, welaýatlarda gurulýan 
desgalarda işleriň depginlerini güýçlendirmek 
boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
obasenagat toplumynyň özgerdilmegine gönükdirilen 
döwlet maksatnamalaryny yzygiderli amala 
aşyrmagyň möhümdigine ünsi çekip, bu ugurda 
alnyp barylýan işleriň depginlerini güýçlendirmegiň 
şu günüň möhüm wezipesidigini belledi. Munuň özi  
oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdarynyň 
artdyrylmagyna,  oba zähmetkeşleriniň durmuş 
derejesiniň ýokarlandyrylmagyna ýardam berer.
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- “Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy 
döwletleriň 2021-2030-njy ýyllar üçin bedenterbiýe 
we sport babatda hyzmatdaşlygynyň ösüşiniň 
Strategiýasyny amala aşyrmak boýunça 2021-2023-
nji ýyllar üçin çäreleriň Meýilnamasy hakynda” 
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň daşary 
işler ministrleriniň geňeşiniň çözgüdine türkmen 
tarapyndan gol çekmäge ygtyýar berildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy 

bilen, aşakda görkezilen ýolbaşçylara:  
1)  Ministr ler  Kabinetiniň Başlygynyň 

orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy 
S.Berdimuhamedowa “Sebitara hyzmatdaşlyga 
ýardam bermek hakynda Türkmenistanyň  Hökümeti 
bilen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň 
arasyndaky Ylalaşyga”; 

2) Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri 
N.Amannepesowa “Halkara lukmançylyk, sanitariýa 
düzgünlerini (2005 ý.) ornaşdyrmak babatda 
hyzmatdaşlyk etmek hakynda”  Türkmenistanyň 
Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 
bilen Sarp edijileriň hukuklaryny goramak we 
adamyň abadançylygy babatda gözegçilik boýunça 
federal gullugynyň (Russiýa Federasiýasy) 
arasyndaky Ylalaşyga; 

3) Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň 
başlygy M.Hudaýkulyýewe “Türkmenistan 
bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda 
geçirilýän harytlaryň gümrük bahalary baradaky 
resminamalary we maglumatlary alyşmak hakynda  
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen 
Federal gümrük gullugynyň (Russiýa Federasiýasy)  
arasyndaky Teswirnama”; 

4) Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet 
komitetiniň başlygy S.Welbegowa “Özara söwda 
barada statistik maglumatlary alyşmak hakynda  
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet 
komiteti bilen Federal gümrük gullugynyň (Russiýa 
Federasiýasy) arasyndaky Ähtnama”; 

5) Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş 
bankynyň başlygy R.Jepbarowa “Hyzmatdaşlyk 
etmek hakynda Türkmenistanyň Döwlet daşary 
ykdysady iş banky bilen “Transkapitalbank” 
jemgyýetçilik paýdarlar jemgyýetiniň arasyndaky 
Ylalaşyga”; “Hyzmatdaşlyk etmek hakynda 
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş 
banky bilen Döwlet ýöriteleşdirilen Russiýa 
eksport-import bankynyň (paýdarlar jemgyýetiniň)  
arasyndaky Ähtnama”; 

6) S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba 
hojalyk uniwersitetiniň rektory D.Myradowa 
“Ylmy hyzmatdaşlyk we oba hojalyk ugry boýunça 
hünärmenleri taýýarlamak hakynda S.A.Nyýazow 
adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti bilen 
Önümçilik-ylmy tohumçylyk assosiasiýasynyň 
(“Tohumlar” assosiasiýasy, Moskwa şäheri) 
arasyndaky Ähtnama” türkmen tarapyndan gol 
çekmäge ygtyýar berildi. 
	 Türkmenistanyň Mejlisi Howandarlyga 

mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-
sahawat gaznasyna Türkmenistanyň Prezidenti 

Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyny dakmak we 
ony mundan beýläk: “Gurbanguly Berdimuhamedow 
adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat 
bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy” diýip 
atlandyrmak hakynda karar kabul etdi. 

WEZIPÄ BELLENILDI  

	 Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky 
Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek 
boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň Tertipnamasynyň 
on üçünji bölegine laýyklykda, Türkmenistanyň 
Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama bilen, Rejep 
Bazarow Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky 
Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek 
boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýerine ýetiriji 
direktory wezipesine bellenildi. 

TÜRKMENISTAN – RUSSIÝA 

Özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýoly 
bilen   

Mälim bolşy ýaly, 30-njy martda hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 
ýurdumyzyň wekiliýeti 30-njy martdan 2-nji 
aprel aralygynda Türkmenistan bilen Russiýa 
Federasiýasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn 
hyzmatdaş lygyň  mese le l e r in i  a r a  a lyp 
maslahatlaşmak, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça 
türkmen-rus Hökümetara toparynyň ýolbaşçylarynyň 
duşuşyklaryny, iki ýurduň daşary işler ministrleriniň 
arasynda syýasy geňeşmeleri geçirmek maksady 
bilen, Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde 
iş saparynda boldy, şeýle hem Garaşsyz Döwletleriň 
Arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 
nobatdaky mejlisine gatnaşdy we Russiýanyň 
döwlet edaralarynyň wekilleri bilen hyzmatdaşlyk 
hakyndaky resminamalara gol çekildi. 

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 meseleler boýunça garaýyşlaryň ýakyndygyny 
ýa-da gabat gelýändigini beýan edýärler. 

Türkmen-rus hyzmatdaşlygy giň ugurlary öz 
içine alýar, munuň özi bilelikdäki Hökümetara 
toparynyň işine möhüm orun degişli bolan söwda-
ykdysady ulgamda netijeli gatnaşyklary ösdürmek 
üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny görkezýär. 
Ynsanperwer ugurlar, bilim we ylym, medeniýet 
hem-de sungat ulgamlary boýunça däp bolan 
gatnaşyklaryň berkidilmegine uly ähmiýet berilýär. 

Russiýanyň iri sebitler bilen ýola goýlan 
ykdysady, işewür we medeni gatnaşyklaryň 
okgunly häsiýetini bellemek gerek. Bularyň 

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



9

ählisi  ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan 
ugurlarynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan 
beýläk-de ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikleri 
doly durmuşa geçirmäge ýardam berer. 

Türkmenistanyň hem-de Russiýanyň gadymdan 
gelýän dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we birek-
birege hormat goýmak däplerine esaslanýan 
netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmäge 
bolan gyzyklanmalary Ykdysady hyzmatdaşlyk 
boýunça türkmen-rus Hökümetara toparynyň 
ýolbaşçylarynyň 30-njy martda geçirilen 
duşuşygynda tassyklanyldy. 

Topara Russiýa tarapyndan başlyklyk ediji, 
Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary 
A.Owerçuk ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň sazlaşykly 
ösýändigini, şunda döwletara aragatnaşyklarynyň 
netijeli guraly bolan hökümetara toparyna möhüm 
ornuň degişlidigini nygtady. 

Bu topara türkmen tarapyndan başlyklyk ediji, 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 
hem-de wise-premýer, Ýokary gözegçilik 
edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow Russiýa 
Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygy M.Mişustin 
bilen bolan duşuşykda Russiýanyň aýry-aýry 
sebitlerini, iri senagat we medeni merkezlerini öz 
içine alýan ikitaraplaýyn  hyzmatdaşlygy giňeltmek 
üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny aýtdylar. 

Özara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ägirt 
uly mümkinçilikleri Türkmenistanda milli 
ykdysadyýetimiziň köpugurly esasda ösdürilmegine, 
täze, ýokary girdejili, eksport ugruny nazarlaýan 
önümleri öndürýän pudaklaryň döredilmegine 
gönükdirilen giň möçberli özgertmeleri amala 
aşyrmakda möhüm ähmiýete eýedigi bellenildi. 

Hökümetara toparynyň işini mundan belýäk-de 
kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmen-rus we Rus-
türkmen Işewürlik geňeşleriniň işiniň netijeliligini 
ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly teklipler öňe 
sürüldi. Bu işe iki ýurduň işewür toparlarynyň 
wekilleriniň çekilmeginiň möhümdigi bellenildi. 

Hökümet agzalarynyň, iki ýurduň döwlet 
düzümleriniň ýokary wezipeli wekilleriniň 
gatnaşmagynda geçirilen maslahatyň dowamynda 
senagat, maşyn gurluşygy, energetika, ulag we 
aragatnaşyk, maliýe-bank ulgamy ýaly wajyp 
ugurlardaky netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-
de ösdürmek boýunça anyk çäreler hakynda 
gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. 

Medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk 
meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Sanly 
tehnologiýalar ulgamyndaky gatnaşyklaryň  
ähmiýeti aýratyn bellenildi. 

Geçirilen maslahatyň jemleri boýunça wajyp 
hökümetara we pudagara resminamalarynyň 
birnäçesine gol çekildi. 

“Sebitara hyzmatdaşlyga ýardam bermek 
hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen 
Russ iýa  Federas iýasynyň  Hökümet in iň 
arasyndaky Ylalaşyga”; “Halkara lukmançylyk, 
sanitariýa düzgünlerini (2005 ý.) ornaşdyrmak 

baba tda  hyzmatdaş lyk  e tmek  hakynda”  
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman 
senagaty ministrligi bilen Sarp edijileriň 
hukuklaryny goramak we adamyň abadançylygy 
babatda gözegçilik boýunça federal gullugynyň 
(Russiýa Federasiýasy) arasyndaky Ylalaşyga;  
“Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň 
arasynda geçirilýän harytlaryň gümrük bahalary 
baradaky resminamalary we maglumatlary 
alyşmak hakynda  Türkmenistanyň Döwlet 
gümrük gullugy bilen Federal gümrük gullugynyň 
(Russiýa Federasiýasy)  arasyndaky Teswirnama”;  
“Özara söwda barada statistik maglumatlary 
alyşmak hakynda  Türkmenistanyň Statistika 
baradaky döwlet komiteti bilen Federal gümrük 
gullugynyň (Russiýa Federasiýasy) arasyndaky 
Ähtnama”;  “Hyzmatdaşlyk etmek hakynda 
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş 
banky bilen “Transkapitalbank” jemgyýetçilik 
paýdarlar jemgyýetiniň arasyndaky Ylalaşyga”; 
Hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň 
Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Döwlet 
ýöriteleşdirilen Russiýa eksport-import bankynyň 
(paýdarlar jemgyýetiniň)  arasyndaky Ähtnama” 
gol çekildi.  

Şeýle hem Moskwada sebit howpsuzlyk 
meseleleri boýunça pudagara geňeşmeler geçirildi. 
Onuň dowamynda häzirki zamanyň wehimlerine 
garşy durmak boýunça bilelikdäki çäreler ara alnyp 
maslahatlaşyldy. Aýratyn-da, taraplar iki ýurduň 
owgan meselesi we parahatçylykly ýagdaýy mundan 
beýläk-de pugtalandyrmagyň mümkinçilikleri 
boýunça garaýyşlaryny beýan etdiler. 

Maglumat howpsuzlygy boýunça özara 
gatnaşyklaryň meselelerine garaldy. 2019-
n jy  ýy lda  Türkmenis tanyň  we  Russ iýa 
Federasiýasynyň Prezidentleri tarapyndan 
kabul edilen halkara maglumat howpsuzlygyny 
üpjün etmek babatda hyzmatdaşlyk hakyndaky 
Bilelel ikdäki  Beýannamanyň wajypdygy 
bellenildi.  Taraplar häzirki zaman maglumat-
kommunikasiýa tehnologiýalaryny netijeli 
ulanmak ýaly möhüm ugurdaky gatnaşyklary 
giňeltmek barada aýtdylar. 

31-nji martda Türkmenistanyň Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary 
gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow 
Russiýa Federasiýasynyň Howpsuzlyk geňeşiniň 
başlygynyň orunbasary, Russiýa Federasiýasynyň 
Prezidentiniň ýanyndaky ylym we bilim boýunça 
Geňeşiniň başlygynyň orunbasary D.Medwedew 
bilen duşuşdy. 

Duşuşygyň dowamynda ik i taraplaýyn 
gatnaşyklaryň möhüm ugurlary, şol sanda 
syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-
ynsanperwer ugurlar boýunça gyzyklanma 
bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Birleşen Milletler 
Guramasynyň Tertipnamasynda bellige alnan 
binýatlaýyn ugurlary nazara almak bilen, howpsuzlyk 
meselesi boýunça türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň 
meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 
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Hormat ly  P rez iden t imiz  Gurbangu ly 
Berdimuhamedowyň 2021-nji ýyly Halkara 
parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan etmek 
hakyndaky başlangyjynyň we onuň BMG-niň Baş 
Assambleýasynyň degişli Kararnamasy arkaly 
berkidilmeginiň ägirt uly ähmiýeti nygtaldy. Şunuň 
bilen baglylykda, russiýa tarapyna ýurdumyzda şu 
ýylyň dekabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän 
ýokary derejeli halkara maslahatyna gatnaşmaga 
çakylyk beýan edildi. 

Ýurdumyzyň wekiliýetiniň Moskwa saparynyň 
çäklerinde türkmen-rus gatnaşyklarynyň köpugurly 
häsiýete eýedigi nazara alnyp, Russiýa Federasiýasynyň 
döwlet düzümleriniň we iri kompaniýalarynyň 
ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi. 

“Lukoýl” nebit kompaniýasynyň ýolbaşçysy 
bilen bolan duşuşygyň çäklerinde özara bähbitli 
gatnaşyklaryň geljekki ugurlaryna garaldy we Hazar 
deňzindäki “Dostluk” känini işläp taýýarlamak 
taslamasyna we TOPH taslamasyna gatnaşmagyň 
mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Şeýle  hem köp ýyl la ryň  dowamynda 
Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän “KAMAZ” 
açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaçylary bilen 
duşuşyk geçirildi. Onda awtotehnikalary ibermek, 
şeýle hem Russiýanyň bu iri kompaniýasynyň 
ýurdumyzda alyp barýan işleriniň gerimlerini 
giňeltmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy. 

“MIR” döwletara teleradiokompaniýasynyň 
we “Bütinrussiýa döwlet teleradiogepleşikler 
kompaniýasy” federal döwlet unitar kärhanasynyň 
ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuşyklarda maglumat 
ulgamynda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary 
giňeltmäge bolan gyzyklanmalar beýan edildi. Şeýle 
hem Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler 
we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen 
özara gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň meselelerine 
garaldy. 

Mundan başga-da, Russiýanyň Saglygy goraýyş 
ministrliginiň, “Hormatly akademik N.F.Gamalei 
adyndaky epidemiologiýa we mikrobiologiýa 
milli barlaglar merkezi” federal döwlet býujet 
edarasynyň, Statistika baradaky federal döwlet 
gullugynyň, Russiýa Federasiýasynyň Söwda-
senagat edarasynyň, “Bütinrussiýa döwlet 
teleradiogepleşikler kompaniýasy” federal döwlet 
unitar kärhanasynyň, Russiýanyň döwlet agrar 
uniwersitetiniň – Moskwanyň  K.A.Timirýazew 
adyndaky oba hojalyk akademiýasynyň, “Sberbank”  
açyk paýdarlar jemgyýetiniň, “Traskapitalbank” 
açyk paýdarlar jemgyýetiniň, “Gazprom” açyk 
paýdarlar jemgyýetiniň, “GAZPROM Sсhweiz 
AG”, Uralyň raýat awiasiýasy zawody paýdarlar 
jemgyýetiniň, “Professor Ý.W.Samoýlow adyndaky 
NIUIF”  paýdarlar jemgyýetiniň, Russiýanyň göni 
maýa goýumlar gaznasynyň, “Rosgossirk” döwlet 
unitar kärhanasynyň, Uly Moskwa döwlet sirkiniň, 
“Krasswetmet” açyk paýdarlar jemgyýetiniň 
ýolbaşçylary bilen duşuşyklar boldy. 

1-nji aprelde Russiýa Federasiýasynyň daşary 
işler ministri S.Lawrow bilen bolan duşuşykda 

syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-
ynsanperwer ugurlardaky hyzmatdaşlygyň 
meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Gepleşikleriň 
ahyrynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Russiýa 
Federasiýasynyň Hökümetiniň arasynda biologik 
howpsuzlygy üpjün etmek meseleleri boýunça özara 
düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi. 

Ýurdumyzyň wekiliýeti Moskwa saparynyň 
çäklerinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň 
daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky 
mejlisine gatnaşdy. Onuň gün tertibi sebit we halkara 
howpsuzlygyny pugtalandyrmak, syýahatçylyk, 
bedenterdiýe we sport, ýaşlar syýasaty ýaly möhüm 
ugurlarda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek 
bilen baglanyşykly meseleleri öz içine aldy. 

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky 
wideoduşuşyklar

   ***
Fransiýanyň “MEDEF International” 

telekeçiler assosiasiýasy we iki ýurduň diplomatik 
wekilhanalary tarapyndan guralan ýörite okuw 
maslahaty oba hojalyk pudagynda türkmen-
fransuz hyzmatdaşlygyna bagyşlandy.

Türkmen tarapyndan onlaýn-okuw maslahatyna 
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak 
ministrliginiň, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, 
Merkezi bankyň, Döwlet daşary ykdysady iş 
bankynyň wekilleri hem-de hususy telekeçiler – 
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary 
gatnaşdylar. 

Fransuz hyzmatdaşlardan oba hojalyk 
pudagynda işleri amala aşyrýan iri kompaniýalaryň 
35-e golaýy gatnaşdy. Olar ýurdumyzyň oba 
hojalyk ulgamynyň kuwwaty, eksport we maýa 
goýum mümkinçilikleri, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet ösüş 
strategiýasyna laýyklykda, kesgitlenilen milli 
ykdysadyýetiň möhüm ugurlary bilen tanyşdyryldy. 

Öz nobatynda, fransuz işewür toparlarynyň wekilleri 
hem öz mümkinçiliklerini görkezip, ýurdumyzda 
durmuşa geçirilýän geljegi uly oba hojalyk taslamalaryna 
gatnaşmaga taýýardyklaryny beýan etdiler. 

Wideo-duşuşygyň çäklerinde, ýyladyşhana 
hojalygy ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň 
mümkinçiliklerine aýratyn üns berildi. Şunuň bilen 
baglylykda, taraplar bu ugur boýunça aýratyn 
okuw maslahatyny guramagy ylalaşdylar. Şeýle 
hem fransuz kompaniýalarynyň Türkmenistanda 
guralýan giň gerimli oba hojalyk sergilerine 
gatnaşmagy barada ylalaşyk gazanyldy.

   *** 
Söwda-senagat edarasynda Eýran Yslam 

Respublikasynyň Horasan – Rezawi welaýatynyň 
resmi wekilleri we işewür toparlary bilen 
geçirilen wideoduşuşygyň gün tertibine özara 
bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek 
baradaky meseleler girizildi. 
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Duşuşyga türkmen tarapyndan DIM-niň, 
Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 
ministrliginiň, Söwda-senagat edarasynyň hem-
de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 
wekilleri, eýran tarapyndan döwlet düzümleriniň, 
bi rnäçe esasy kompaniýalaryň weki l ler i 
gatnaşdylar. 

Türkmenistanyň Mary welaýaty bilen EYR-nyň 
Horasan - Rezawi welaýatynyň arasynda söwda-
ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky 
meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunda soňky 
ýyllarda ýola goýlan gatnaşyklaryň netijeli häsiýetiniň 
hem-de goňşy ýurtlaryň hyzmatdaşlygynyň oňyn 
netijesiniň, uly mümkinçiliginiň ikitaraplaýyn 
işewür gatnaşyklary giňeltmäge hemme şertleri 
döredýändigi nygtaldy. 

JEMGYÝET 

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-
sahawat gaznasynyň hasaplary açyldy 

T ü r k m e n i s t a n y ň  M e r k e z i  b a n k y n d a 
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 29-
njy martyndaky 2196 belgili “Howandarlyga mätäç 
çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat 
gaznasyny döretmek hakyndaky” Karary esasynda 
Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek 
boýunça Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky 
haýyr-sahawat gaznasynyň milli we daşary ýurt 
pullarynda hasaplary açyldy. 

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-
sahawat gaznasynyň hasaplarynyň belgileri milli 
manatda - 23205934110100100000000, amerikan 
dollarynda - 23205840110100200000000,  ýewroda 
– 23205978110100300000000. 

Hyzmat ediji - Türkmenistanyň Merkezi banky. 
Bankyň anyklaýyş belgisi 390101101. 

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary 
geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi

Geçen hepdede Türkmenistanda Saýlawlary we 
sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň 
mejlisi geçirildi. Onda  möhüm  jemgyýetçilik-
syýasy çäräniň – Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 
agzalarynyň birinji saýlawlarynyň netijeleri  
jemlenildi.

Mejlise Merkezi saýlaw toparynyň agzalary, 
onuň ýanynda döredilen iş toparlarynyň wekilleri, 
syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň 
jogapkär işgärleri we köpçülikleýin habar beriş 
serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisde saýlawlara syn etmek boýunça alnyp 
barlan işleriň netijeleri hakynda Demokratik 
partiýanyň, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň,  
Agrar partiýasynyň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň, 
Zenanlar birleşiginiň,  Magtymguly adyndaky 
Ýaşlar guramasynyň milli synçylar boýunça  
wekilleriniň habarlary diňlenildi.      

Şeýle hem raýat toparlary, dalaşgärler tarapyndan 
bellenilen milli synçylaryň öz ygtyýarlyklarynyň 

çäklerinde saýlawlaryň barşyna syn etmegi bilen 
bagly geçirilen işler barada habar berildi.    

Mejlise gatnaşyjylar Milli parlamentiň hil 
taýdan täze iki palataly düzüminiň döredilmeginiň 
Garaşsyz Türkmenistanyň syýasy ösüşiniň hukuk 
esaslaryny pugtalandyrmak, döwlet häkimiýet 
edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak 
üçin amatly şertleri döretjekdigine ynam bildirdiler.

Merkezi saýlaw toparynyň mejlisiniň dowamynda 
başga-da birnäçe guramaçylyk meselelerine garaldy 
we şolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

YNSANPERWER ÇÄRESI 

Dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk  
däplerine eýerip

Hormat ly  P rez iden t imiz  Gurbangu ly 
Berdimuhamedowyň degişli Buýrugynyň esasynda 
özara hormat goýmak we özara kömek bermek 
ýörelgelerinden ugur alyp, Türkmenistan dostlugyň 
hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany hökmünde 
Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýatyna 
ynsanperwer ýüküni ugratdy.

Russiýa Federasiýasynyň iri sebitleri bilen 
netijeli hyzmatdaşlyk döwletara gatnaşyklarynyň 
aýrylmaz bölegidir. Şol sebitleriň hatarynda ýakyn 
ykdysady we medeni gatnaşyklar ýola goýlan 
Astrahan welaýaty bar. Bu sebite Türkmenistanda 
öndürilen önümleriň iberilmegi hemmeler üçin 
iň çylşyrymly döwürde ýakyn goňşyňa doganlyk 
kömegini bermekde hoşniýetli erkiň nobatdaky 
ýüze çykmasydyr. 

MASLAHATLAR 

Muhammet Baýram han Türkmene bagyşlanan 
halkara maslahat  

Aşgabatda sanly ulgam arkaly “Muhammet 
Baýram han Türkmen we türkmen halkynyň mertlik, 
watansöýüjilik, adamkärçilik ýörelgeleri” atly 
halkara maslahaty geçirildi. Maslahat ýurdumyzyň  
Daşary işler ministrligi, Bilim ministrligi hem-de 
Ylymlar akademiýasy tarapyndan guraldy. 

Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilen 
umumy mejlisde Owganystandan, Hindistandan, 
Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Hytaýdan, 
Pakistandan, Russiýa Federasiýasyndan, Täjigistandan 
bolan diplomatlar we alymlar çykyş etdiler. 

Türki dilli halklar dünýä taryhynyň dowamyna 
ägirt uly täsirini ýetiren gadymy siwilizasiýalaryň 
medeni we taryhy mirasyny saklaýjylar bolup 
durýar. Meňzeşligini, dinini, dilini, öňki nesilleriň 
toplan özboluşly medeni we ruhy gymmatlyklaryny 
aýawly saklap galan bu halklar öz şöhratly we baý 
mazmunly geçmişine buýsanmaga haklydyr. 

Alymlaryň pikirine görä, halkara maslahat 
Baýram han Türkmeniň durmuş we döredijilik 
ýoly hakynda bilimleri we düşünjeleri artdyrmak 
bilen çäklenmän, eýsem, halkara ylmy we medeni 
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gatnaşyklary giňeltmäge-de uly goşant goşar.
Zehinli şahyr hem-de görnükli serkerdebaşy 

Baýram hana bagyşlanan çykyşlar  “Orta asyrlar 
döwrüniň medeniýetiniň, ylmynyň, edebiýatynyň, 
hem-de sungatynyň adamzadyň ruhy-medeni 
ösüşine ýetiren täsiri”, “Türkmenistanyň Prezidenti 
hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
parahatçylyk we ynanyşmak taglymatynyň halkara 
gatnaşyklaryndaky orny”, “Baýram han Türkmeniň 
edebi mirasy we milli terbiýäniň kökleri”, “Türkmen 
we hindi halklarynyň medeni-taryhy gatnaşyklary: 
çuňňur kökler we häzirki zaman mümkinçilikleri” 
atly bölümçelerde dowam etdi. 

Ylmy çykyşlar Muhammet Baýram han 
Türkmeniň ömür we döredijilik ýoluna, edebi 
döredijiliginiň aýratynlyklaryna, filosofiýa we 
ynsanperwer garaýyşlaryna hem-de XVI asyrda 
Gündogaryň iri döwletleriniň biri bolan Beýik 
Mogollaryň imperiýasynyň jemgyýeçilik-syýasy 
gurluşyna degişli taryhy-edebi maglumatlara 
bagyşlandy.  

Pikir alyşmalaryň dowamynda medeniýetleriň 
özara täsiri, halk däplerini, folklory öwrenmek, 
maddy däl ruhy mirasy aýawly saklamak bilen bagly 
mowzuklar ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gündogaryň hem-de Hindistanyň köp 
ýerlerinde türkmenleriň we hindileriň gözbaşyny 
gadymyýetden alyp gaýdýan taryhy-medeni 
gatnaşyklaryna taryhy nukdaýnazardan garalýan 
subutnamalary saklap galan ýylýazgylary barada 
ýatlanyp geçildi. Bu gadymy halklaryň ikisiniň 
medeniýetleriniň özara täsiri üçünji müňýyllykda 
hem üstünlikli dowam edýär.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň hem-
de Hindistanyň Gündogarda döwlet işgäri we şahyr, 
serkerdebaşy hem-de akyldar hökmünde tanalýan 
türkmen halkynyň görnükli ogly Baýram hana 
buýsanýandyklary bellenildi. 

Baýram han Türkmen Beýik Mogollar döwletini 
dolandyranda özüni diňe görnükli serkerdebaşy 
hökmünde görkezmek bilen çäklenmän, eýsem, 
baý döredijilik mirasyny—türkmen dilinde 
ýazylan şahyrana eserleriň 350-sini hem-de 
pars dilinde ýazylan 600-den gowrak eserleri—
joşgunly gazallary, rubagylary, kasydalary hem-de 
ylmyň dürli ugurlaryndaky bilimlere, şol sanda 
astronomiýa, lukmançylyk, hukuk ylymlaryna 
esaslanan “tälim beriş şygyrlary” ýadygärlik 
galdyrdy.  

Çykyşlaryň agramly bölegi Baýram hanyň halkara 
gatnaşyklaryndaky diplomatik ýörelgelerine, pelsewi 
garaýyşlaryna, medeni diplomatiýasyna, ýaş nesilde 

watançylyk we belent adamkärçilik häsiýetlerini 
kemala getirmek işine, söýgi lirikasyna bagyşlandy. 

OBASENAGAT TOPLUMYNYŇ 
TÄZELIKLERI 

Daşoguzly ekerançylar gowaça ekişine girişdiler
Hormat ly  P rez iden t imiz  Gurbangu ly 

Berdimuhamedowyň tassyklan tertipnamasyna 
laýyklykda Daşoguz welaýatynyň ekerançylary 
gowaça ekişine girişdiler. Bu ýerde howa şertlerine 
laýyklykda gowaça ekişi ýurdumyzyň beýleki 
sebitlerinden biraz giç başlanýar. 

Şu ýyl gowaça ekiljek ýerler 155 müň gektara 
deň bolup, şol ýerlerden “ak altynyň” 275 müň 
tonnasyny ýygnamak göz öňünde tutulýar. 
Welaýatyň ekerançylary pagtanyň “Daşoguz-120”, 
“Daşoguz-114”, “Gubadag-3”, “S-4727”, “Jeýhun”, 
“149 F” ýaly orta süýümli sortlaryny ekýärler. 

Ekiş döwründe ýokary öndürijilikli bejergi 
traktorlarynyň 2 müň 20-den gowragy, şeýle hem 
ekijileriň 452-si we pagta kultiwatorlarynyň zerur 
bolan möçberleri işlediler. Welaýatda 132 sany topar 
döredilip, olar göçme ussahanalar, kebşirleýji enjamlar 
hem-de ýangyç daşaýan awtoulaglar bilen üpjün 
edildi. Umuman, bularyň hemmesi geljekki hasylyň 
ygtybarly esasyny tutýan ýer işleriniň bökdençsiz 
depginini üpjün etmäge mümkinçilik berer. 

BIRŽA TÄZELIKLERI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-
çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si 
hasaba alyndy. 

Daşary ýurt walýutasyna Şweýsariýadan gelen 
telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan 
işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, 
Türkiýeden gelen täjirler bolsa “Türkmengaz” döwlet 
konserninde öndürilen polietileni satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna 
bahasy ABŞ-nyň 11 million 485 müň dollaryndan 
gowrak bolan dürli görnüşli tüýjümek önümler 
Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gyrgyzystanyň 
wekillerine ýerlenildi. 

BAE-den gelen işewür toparlaryň wekilleri 
bahasy 665 müň manatlykdan gowrak bolan nah 
ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin 
bahasy 75 million 82 müň manatlykdan gowrak 
pagta süýümini satyn aldylar.

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






