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



Bagtyýar zamanamyzyň hormatly raýatlary!

Ýurdumyzy dürli görnüşli, ekologiýa taýdan arassa, 
elýeter bahaly azyk önümleri bilen üpjün etmek, 
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan 
önümçiligi gurnamak we berkitmek ugrunda alnyp 
barylýan döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa 
geçirmek üçin, raýatlara bölünip berlen melleginde 
(kömekçi hojalygyndaky, bölünip berlen ýer böleginde) 
ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek maksady 
bilen, oba hojalyk önümlerini öndürmek, esasy we 
dolanşyk serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler 
üçin zerur bolan ýerli çig mallary öndürmek üçin 
Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky  
kiçi göwrümli karzlary hödürleýär. 

Habarlaşmak üçin biziň telefon belgilerimiz: 
   ( (+993 12) 44-49-71, 44-49-84

Karzyň möçberi  – 30 000 (otuz müň) manada çenli;
Karzyň göterimi –  ýyllyk 10 %;
Karzyň möhleti  – 3 ýyla çenli;
Karzyň ýeňillikli döwri 6 (alty) aýa çenli;
Karzyň üpjünçiligi – tölege ukyply üçünji tarapyň  
     zamunlygy ýa-da girew emlägi
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müşderilere daşary ýurt pulunda “eksport-import” söwda 
geleşiklerini bökdençsiz amala aşyrmaga mümkinçilik 
döretdi. 

13 ýyl mundan ozal SWIFT Bütindünýä bankara 
maliýe telekommunikasiýalar jemgyýetiniň agzasy bolup, 
bank özüniň müşderilerine daşary ýurt pulundaky tölegleri 
ibermek mümkinçiligini döretdi. 

“Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik banky ilkinjileriň biri 
bolup, “Ýyldyrym” içerki pul ibermeleriniň ulgamyny 
hem-de “Western Union” halkara elektron ulgamynyň 
işini ýola goýdy. 

Häzirki zaman tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy bank 
amallarynyň köpüsini düýpli kämilleşdirmäge mümkinçilik 
döretdi. Mysal üçin, bank hyzmatlarynyň doly toplumyny öz 
içine alýan internet-banking ulgamynyň girizilmegi müşderilere 
öz serişdelerini uzak aralykdan dolandyrmaga, dürli töleg 
amallaryny we beýlekileri amala aşyrmaga mümkinçilik 
berýär. Onlaýn görnüşinde karzlary resmileşdirmek, özüňiziň 
bank hasaplaryňyzdan maglumatlary elektron görnüşinde 
almak, elektron tabşyrygyny taýýarlap, internet arkaly töleg 
geçirimlerini amala aşyrmak mümkinçiligi bardyr. Şonuň 
ýaly-da, onlaýn görnüşinde täze bank kartlaryny açmak, bu 
amal üçin zerur resminamalary elektron görnüşinde ugratmak, 
hyzmatlar üçin tölegi “Altyn asyr” bank karty arkaly amala 
aşyrmak mümkindir.      

Hünärmen bankyň internet  sahypasy arkaly 
müşderileriň jemagat hyzmatlarynyň töleglerini nädip 
onlaýn görnüşinde amala aşyryp bilýändigini görkezdi. 
Müşderi zerur sahypany açyp, peýdalanyjynyň adyny 
ýazmaly hem-de “şahsy otaga” girmeli. Bu sahypada 
elektrik energiýasy, agyz suwy, gaz hem-de ýaşaýyş jaý 
tölegleri göz öňünde tutulandyr. 

Şonuň ýaly-da, onlaýn goýumlar boýunça bank 
amallary hem-de onuň ähli derejeleri giňişleýin görkezildi. 
Hyzmatyň kämilleşdirilen görnüşiniň, ýagny karz almak 
isleýän raýatlardan uzak aralykdan elektron arzalary kabul 
etmek üçin hem-de müşderä bu arzalaryň derejesi barada 
uzak aralykdan habar bermek üçin “onlaýn kabulhana” 
döredildi. 

Bankyň bu hyzmatlary müşderilerde uly gyzyklanma 
döredýär. “Internet-bankingden”  hem-de “Mobil-
bankingden” peýdalanýanlaryň sanynyň artmagy muňa 
şaýatlyk edýär.  

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
pul serişdeleriniň möçberiniň sazlaşykly dolandyrylmagy 
boýunça çäreleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
pul-karz syýasatyny oýlanyşykly geçirmegiň hem-de 
maliýe serişdelerini dolandyrmagy kämilleşdirmegiň, karz 
serişdelerini ykdysadyýeti ösdürmek üçin maksatlaýyn 
ulanmagyň netijeliligini  ýokarlandyrmagyň zerurdygyny 
belledi. 

Milli Liderimiz bankyň işini mundan beýläk-de 
kämilleşdirmegiň, ony sanlylaşdyrmagyň, goýumçylar 
üçin bähbitli şertleri döretmegiň, bank hyzmatlarynyň ilat 
üçin elýeterliligini üpjün etmegiň wajypdygyny nygtap, 
degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi. 

Bu ulgamyň edaralarynyň öňünde durýan möhüm 
wezipeleriň hatarynda manadyň durnuklylygyny üpjün 
etmek, nagt däl hasaplaşyklaryň möçberlerini artdyrmak, 
bank amallaryny kämilleşdirmek,   hyzmatlaryň hilini 
ýokarlandyrmak hem-de täze görnüşlerini ornaşdyrmak, 
dünýä ykdysadyetindäki ýagdaýy göz öňünde tutmak 
bilen, işlere yzygiderli seljerme geçirmek,  maliýe 
serişdeleriniň maksatlaýyn ulanylyşyna gözegçilik etmek, 
ykdysadyýete, ilkinji nobatda, onuň iri pudaklaryna 
karzlaryň berlişiniň möçberlerini artdyrmak, döwlet 
hem-de pudaklaýyn maksatnamalaryň  çäklerindäki maýa 
goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek wezipeleri bar. 

 
RESMI BÖLÜM 

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda täze 
desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy

12-nji aprelde paýtagtymyzda “Türkmenbaşy” döwlet 
täjirçilik bankynyň hem-de “Senagat” paýdarlar täjirçilik 
bankynyň dolandyryş edaralarynyň täze binalarynyň 
açylyş dabarasy boldy. Şu  mynasybetli dabaralara 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
gatnaşdy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 15-nji 
fewralynda gol çeken Kararyna laýyklykda, gurluşygy 
amala aşyrylan  bank ulgamynyň desgalarynyň açylmagy 
şanly senä – Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 
30 ýyllygyna bagyşlanandyr hem-de ýurdumyzyň 
yzygiderli ykdysady ösüşiniň, halkymyzyň durmuş 
derejesiniň ýokarlanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. 

“Bouygues Batiment International” meşhur fransuz 
kompaniýasy tarapyndan gurlan banklaryň täze 
binalary Aşgabadyň günorta böleginde, soňky ýyllarda 
paýtagtymyzyň işewürlik merkezi kemala gelen Çandybil 
şaýolunyň ugrunda peýda boldy.

Dabara Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy 
edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş 
edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalaryň, köpçülikleýin 
habar beriş serişdeleriň ýolbaşçylary, medeniýet işgärleri 
gatnaşdylar.

Dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary 
astynda milli Liderimiz toý bagyny kesýär. 

Binanyň umumy meýdany 17 müň inedördül metrden 
gowrakdyr. Edaralaryň birinji we ikinji gatlarynda 
amallar zallary, depozitariýa, pulhanalar, mejlisler zaly 
we naharhana, dürli maksatly beýleki otaglar ýerleşýär. 
Köp sanly gulluklar we hünärmenleriň iş otaglary hem 
hemme zerur enjamlar bilen üpjün edildi. Täze binada 
gymmatlyklary ygtybarly  saklamak düzgünlerini we şol 
bir wagtda müşderilere hyzmat edilmegini üpjün etmek 
üçin hemme şertler göz öňünde tutuldy.

Binada döwrebap kompýuter enjamlary bilen üpjün 
edilen iş orunlarynyň 300-den gowragy gurnaldy. 
Bankyň hünärmenleri bir wagtyň özünde 250-den gowrak 
müşderileri kabul edip, olara ýokary derejede hyzmat 
edip bilýärler.

Döwlet täjirçilik bankynyň ilkinji döredilen wagtyndan 
başlap, bu ýerde milli we daşary ýurt pullarynda 
goýumlary kabul etmek, gymmatly kagyzlar bazarynda 
amallary, uzakmöhletleýin karz bermek hem-de pul 
geçirimleri we hasaplaşyklary geçirilýär. 

Häzir «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň 
gullugy hem-de onuň 23 sany şahamçalary tutuş ýurdumyz 
boýunça hereket edýär we 600 müňden gowrak müşderilere 
hyzmat edip, olara amatly goýumlaryň we hyzmatlaryň 
giň görnüşlerini, kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegini 
karzlaşdyrmak bilen birlikde, karz serişdeleriniň dürli 
görnüşlerini hödürleýär. 

Ýokarda agzalan bank özüniň işinde nebitgaz toplumy,  
ulag-aragatnaşyk, gurluşyk pudaklaryndaky taslamalary 
maliýeleşdirmek meselelerine uly üns berýär. Onuň 
karz beriş syýasatynyň esasy ugry ýurdumyzyň haryt 
öndürijilerini goldamaga hem-de ilatyň durmuş derejesini 
ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. 

Bank işewürlik taslamalarynda karz bermek goldawyny 
amala aşyrýar. Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet 
täjirçilik banky 2009-njy ýyldan başlap, “Deutsche Bank 
Trust Company Americas”, “Deutsche Bank Frankfurt 
am Main” iri dünýä banklarynda hasaplaryny açyp, 
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iş orunlaryny döretmek bilen meşgullanýan hususy 
kärhanalar we telekeçiler üçin amatly şertleri döredýär. 
Häzirki wagtda müşderileriň karz isleglerine baglylykda 
bank ýuridik şahslara we hususy telekeçilere önümçilik 
karzlarynyň dürli görnüşlerini teklip edýär.

“Senagat” banky ulag hyzmatlaryny, saglygy goraýyş 
we bilim ulgamlarynyň, hyzmatlaryň beýleki görnüşleri 
üçin nagt däl hasaplaşyklaryň, bank karzlarynyň möçberini 
artdyrýan döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak 
boýunça işleri alyp barýar. «Senagat» paýdarlar täjirçilik 
banky paýtagtymyzyň jemgyýetçilik ulaglarynda – 
awtobuslarda tölemäge niýetlenen nagt däl hasaplaşygy 
üçin gurluşy oturtdy, elektron kartlary boýunça nagt däl 
hasaplaşyk hyzmatlaryny ýola goýdy. 

Bankyň  i ş in iň  san ly  u lgama  geç i r i lmeg i 
müşderiler üçin mümkinçilikleri artdyrmaga, nagt däl 
hasaplaşyklar boýunça amallary ösdürmäge, hyzmatyň 
hilini ýokarlandyrmaga, hyzmatlaryň täze döwrebap 
görnüşleriniň–Internet-banking, Mobil-banking, 
“Galtaşyksyz töleg”, «Goýum bank karty»,  «Maşgala», 
«Ýol karty» hyzmatlarynyň peýda bolmagyna ýardam 
etdi. 

Bank öz müşderilerine «Cash baсk» höweslendiriji 
hyzmatyny hödürleýär. Onuň aýratynlygy degişli 
terminallaryň oturdylan ýerlerinde–iri  söwda 
merkezlerinde we jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynda 
“Altyn asyr” ýa-da “Goýum” karz kartlary bilen töleg 
geçirmek bolup, şunda her aýyň ahyrynda bank müşderiniň 
kartyna hasaplaşygyň göterimini geçirýär. 

«Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň hünärmeni 
döwlet Baştutanymyza karzlaşdyrmagy kämilleşdirmek, 
edara-kärhanalara hem-de raýatlara hödürlenilýän bank 
hyzmatlaryny giňeltmek hem-de hilini gowulandyrmak 
boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler barada maglumat 
berip, bankyň resmi saýty arkaly onlaýn-ýüz tutma 
hyzmaty barada jikme-jik gürrüň berdi. Şunda ol resmi 
www.senagatbank.com.tm internet sahypasy arkaly karz 
almak işiniň tutuş tapgyryny beýan etdi. 

Internet söwdasy bankyň täze hyzmatlarynyň biridir. 
«Elektron-söwda» hyzmatlaryna bolan isleg barha artýar, 
munuň özi nagt däl görnüşde elektron söwdany amala 
aşyrýan bankyň müşderileriniň sanynyň köpelýändigini 
tassyklaýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
bankyň tehniki aýratynlyklary bilen tanyşdy.

Hünärmen hormatly Prezidentimizi döwrebap 
bankomat bilen tanyşdyrdy. Ol dürli amallary, şol sanda 
nagt däl tölegleri geçirmäge niýetlenendir. Şunda raýatlar 
pullaryny kartyndan çekmek bilen çäklenmän, eýsem, 
töleg geçirip, kartynyň hasabyny barlap bilýär. Bulardan 
başga-da, bankyň müşderileri kartlaryndaky puluň 
möçberini tutumsyz artdyryp bilýärler, şunda olar bu 
amaly bank işgäri gatnaşmazdan, özbaşdak geçirýärler 
diýip, hünärmen amalyň kadalaryny iş ýüzünde görkezdi.

Şeýle hem şu ýerde hormatly Prezidentimize gadymy 
şaýy pullaryň nusgalary hem-de zergärçilik sungatynyň  
önümleri görkezildi. Gymmatlyklaryň hatarynda ussat 
zergärleriň zehini we ylham-joşguny bilen döredilen nepis 
şaý-sepler – altyn we kümüş bilezikler, gymmat bahaly 
daşlar bilen bezelen  gülýakalar, ýüzükler, monjuklar bar. 
Bu ýerde Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan 
çykarylan ýubileý we ýadygärlik şaýy pullary bar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
bankyň işi bilen tanyşmagyny tamamlap, “Senagat” 
paýdarlar täjirçilik bankynyň işini döwrüň talaplaryna 
laýyklykda guramagyň, müşderilere hödürlenýän 
hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmagyň we olary 
artdyrmagyň möhümdigini aýdyp, bu babatda  anyk 
tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz bank işini kämilleşdirmegiň 
meselelerinde, hususan-da, karz berlişini ösdürmegiň 
möhüm ugurlaryny kesgitlemekde, şonuň ýaly-da, bank 
işini guramakda häzirki döwrüň ykdysady ýagdaýlaryny 
hem-de döwlet ösüşiniň geljegini göz öňünde tutup, 
innowasion taýdan çemeleşmegiň zerurdygyny nygtady 
we şunuň bilen baglylykda, degişli ýolbaşçylara birnäçe 
tabşyryklary berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy 
galdyrdy.

Soňra milli Liderimiz “Senagat” paýdarlar täjirçilik 
bankynyň täze binasynyň açylyş dabarasynyň geçirilýän 
ýerine ugrady. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
ýygnananlar bilen salamlaşyp, “Senagat” bankynyň 
merkezi girelgesine gelýär hem-de dabara gatnaşyjylaryň 
el çarpyşmalary astynda toý bagyny kesýär we ýurdumyzyň 
iri täjirçilik bankynyň işinde täze sahypany açýar. 

Soňra döwlet Baştutanymyz esasy girelgeden “Senagat” 
paýdarlar täjirçilik bankynyň ikinji gatyna barýar hem-de 
täze edara binasynyň binagärlik aýratynlyklary bilen 
tanyşýar. 

“Senagat”  paýdarlar täjirçilik banky Türkmenistanyň 
öňdebaryjy täjirçilik banklarynyň biridir, ýurdumyzda 
bankyň 13 şahamçasy hem-de bir bank gullugy işjeň 
hereket edýär. 

Bank ilkinjileriň biri bolup, kiçi we orta telekeçilige 
maliýe goldawyny berip başlady Onuň hyzmatlaryndan 
hususy telekeçiler, eýeçiligiň ähli görnüşlerindäki 
kärhanalar, bilelikdäki kärhanalaryň we daşary ýurt 
kompaniýalarynyň wekilleri peýdalanýarlar. Mundan 
başga-da, bank ýurdumyzda gymmatly kagyzlaryň 
bazaryny guramak boýunça işleri geçirýär. “Senagat” 
banky “Aşgabat gazna biržasy” ýapyk görnüşli paýdarlar 
jemgyýetiniň esaslandyryjylaryň biridir. 

“Senagat” banky 2008-nji ýylda SWIFT ulgamynyň 
agzalygyna birikdirildi. Bankyň müşderileriniň daşary ýurt 
pulunda  eksport-import söwda geleşikleriň bökdençsiz 
ýerine ýetirilmegi üçin ähli mümkinçilikler döredildi.

«The Banker» žurnalynyň 2015-nji we 2016-njy 
ýyllarda geçiren bäşleşikleriniň netijesinde «Senagat» 
paýdarlar täjirçilik bankynyň iki gezek «Türkmenistanyň 
iň gowy banky» adyna mynasyp bolandygyny bellemek 
gerek. Bu hormatly at degişli ulgamyň edaralarynyň 
Türkmenistanyň bank bazarynda öňdäki orunlary 
eýelemeginiň ykrarnamasydyr. 2013-nji ýylda Halkara 
işewürlik assosiasiýasynyň (Business Initiative Directions) 
howandarlygynda Şweýsariýada (Ženewa ş.) geçirilen  B.I.D 
hil boýunça XXV  Halkara Konwensiýasynda “Senagat” PTB 
«Century International Quality ERA» baýragyna mynasyp 
boldy. Türkmen banky bu baýraga hil, öňdebaryjylyk, 
tehnologiýalar we innowasiýalar üçin eýe boldy. 

“Senagat” paýdarlar täjirçilik bankynyň ileri tutýan 
ugry ýurdumyzyň haryt öndürijilerini goldamakdan 
ybaratdyr. Bank ýuridik we fiziki şahslary karzlaşdyrmak, 
kepillendirilen depozit amallary, elektron pul geçirimleri, 
elektron tölegleri we beýleki bank hyzmatlaryny ýerine 
ýetirýär. 

“Senagat” paýdarlar täjirçilik bankynyň esasy maksady 
ilatyň pul serişdelerini goýumlara çekmek bolup durýar. 
Şol serişdeler uzakmöhletli maýa goýum taslamalaryny 
maliýeleşdirmek üçin zerur karz goýumlarynyň möhüm 
çeşmesine öwrülýär.

Häzirki wagtda bank ilatyň isleglerini we tekliplerini 
nazara almak bilen, dürli şertleri  bolan goýumlaryň 9 
görnüşini hödürleýär.

Karz syýasatyna laýyklykda “Senagat” paýdarlar 
täjirçilik banky bazarlary haryt bilen doldurmak, täze 
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Hususan-da, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow bankyň  göterýän adyna laýyklykda, 
halk hojalygynyň senagat ugurly ähli pudaklaryna hyzmat 
etmegi bilen bagly meseläni öwrenmek barada degişli 
ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Hormatly myhmanlar 
üçin kitapda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.  

Döwlet Baştutanymyz bankyň işgärlerini täze jaý toýy 
bilen gutlap, olara işde üstünlikleri arzuw etdi.  

Türkmenistanyň Prezidenti Ukrainanyň 
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini 
kabul etdi

12-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ukrainanyň täze bellenen Adatdan 
daşary we Doly ygtyýarly ilçisi W.Maýkony kabul etdi. 
Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy we 
Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiniň mähirli 
salamyny ýetirdi. 

Duşuşygyň dowamynda deňhukuklylyk we özara 
bähbitlilik nukdaýnazaryndan uzakmöhletli esasda 
guralýan döwletara gatnaşyklarynyň ähli ugurlary 
boýunça düýpli pikir alşyldy. 

Diplomat  şu ýylyň şanly senesi  –  döwlet 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy barada durup geçmek 
bilen Türkmenistanyň öz ýubileýine güýçli, kuwwatly, 
ykdysady taýdan ösen we syýasy taýdan durnukly ýurt 
hökmünde ýetendigini belledi. 

Döwlet Baştutanymyz we ilçi netijeli gatnaşyklary 
giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellemek 
bilen, Türkmenistanyň we Ukrainanyň syýasy, diplomatik, 
söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlarda 
netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de işjeňleşdirmäge 
gyzyklanma bildirýändiklerini nygtadylar. 

Şunuň bilen baglylykda, ozal gazanylan ylalaşyklary 
amala aşyrmagyň barşy, şeýle hem özara bähbitli 
hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi  ara alnyp 
maslahatlaşyldy. Öz wagtynda Türkmenistanda köp ýyllar 
işlän ilçi ýurdumyzda bolup geçen özgerişliklere ýokary 
baha berip, bu gün Aşgabadyň abadançylygy hem-de 
soňky ýyllarda kemala gelen täsin binagärlik toplumlary  
bilen haýran galdyrýandygyny aýtdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Milli Geňeşiň iki 
palatasynyň bilelikdäki birinji mejlisini 
geçirdi 

14-nji aprelde paýtagtymyzda Halk Maslahatynyň 
Diwanynyň ajaýyp binasynyň açylyş dabarasy boldy hem-
de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň täze palatasynyň birinji 
çagyrylyşynyň birinji mejlisi geçirildi. Bu çärelere hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Täze dolandyryş-işewürlik merkezi kemala gelýän 
Aşgabadyň günorta böleginde bina edilen nobatdaky 
möhüm desganyň ulanylmaga tabşyrylmagy milli 
senenamamyzyň şanly senesine–Türkmenistanyň mukaddes 
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlandy.

Baýramçylyk görnüşde bezelen täze binanyň öňündäki 
meýdançada joşgunlylyk we şatlyk duýgulary höküm 
sürdi. Bu ýere gelen milli Liderimizi Mejlisiň Başlygy, 
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň täze saýlanan agzalary 
we Mejlisiň deputatlary mähirli garşyladylar. 

Dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el sarpyşmalary 
as tynda hormat ly  Prezident imiz  Gurbanguly 
Berdimuhamedow toý bagyny kesdi.  

Döwlet Baştutanymyz ilki ikitaraplaýyn gepleşikleri 
geçirmäge, soňra bolsa ikiçäk duşuşyklary geçirmäge 

niýetlenen zallara bardy, giň we ýagty otaglaryň içki 
bezeglerini gözden geçirdi. Bu otaglara diwarlarda ajaýyp 
bedewleriň we edermen alabaýlaryň, gözel Diýarymyzyň 
tebigy görnüşleri şekillendirilen asylyp goýlan suratlar 
milli öwüşgin berýär. 

Milli Liderimiz otaglaryň bezegine we döredilen 
amatlyklara mynasyp baha berip, bu ýerde daşary ýurtly 
myhmanlar bilen duşuşyklary hem-de halkara derejeli 
gepleşikleri geçirmegiň maksadalaýyk boljakdygyny 
belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
binany gözden geçirenden soň, kiçi mejlisler zalyna 
bardy. Bu ýerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk 
Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi 
geçirildi. Onuň gün tertibine birnäçe guramaçylyk 
meseleleri girizildi. 

T ü r k m e n i s t a n y ň  P r e z i d e n t i  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow mejlisi açyp, Milli Geňeşiň 
Halk Maslahatynyň agzalaryna hem-de Mejlisiniň 
deputatlaryna ýüzlendi. Döwlet Baştutanymyz Halk 
Maslahatynyň geçen ýylyň sentýabr aýynda geçirilen 
mejlisiniň taryhy ähmiýetini belledi, şonda Garaşsyz 
we hemişelik Bitarap döwletimiziň Esasy Kanunyna 
Türkmenistanyň Konstitusion topary tarapyndan 
taýýarlanan üýtgetmeler we goşmaçalar makullandy. 
Konstitusiýamyza girizilen üýtgetmelere we goşmaçalara 
laýyklykda, «Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakyndaky» 
Kanun kabul edildi. Şu Kanuna laýyklykda, ýurdumyzda 
iki palataly Parlament döredilýär. 

D ö w l e t  B a ş t u t a n y m y z  T ü r k m e n i s t a n y ň 
Konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýyklykda, 
Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan Halk Maslahatynyň 
sekiz agzasyny bellemek barada kabul eden çözgüdini 
beýan etdi.

Geçirilen saýlawlaryň netijesinde, Türkmenistanyň 
Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna ýurdumyz 
boýunça jemi 48 agza saýlandy hem-de Türkmenistanyň 
Prezidentiniň Permany bilen sekiz agza bellendi.  

Maslahatda barşynda gizlin ses bermegiň netijesinde 
milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk 
Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanyldy. 

Halk  Mas laha tynyň  Baş lygy  Gurbanguly 
Berdimuhamedow olara bildiren ýokary ynamy –
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palataly parlamentiniň 
döredilýän guramaçylyk döwründe Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň ygtyýarlyklaryny, 
şol bir wagtda amala aşyrmaga aýratyn hukugy berendikleri 
üçin, tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. 

Men bu waka uly hormatyň hem-de halkymyzyň 
öňündäki belent jogapkärçiligiň nyşany hökmünde 
garaýaryn diýip, milli Liderimiz bu ynamy ödemek üçin 
ähli tagallalary etjekdigine, Palatalaryň we tutuş Milli 
Geňeşiň doly bahaly işlemegi üçin hemmetaraplaýyn 
kömek berjekdigine ynandyrdy.

Açyk ses bermegiň netijesinde Halk Maslahatynyň 
agzasy K.Babaýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň 
Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary wezipesine 
saýlanyldy. 

Göni ses bermek arkaly Halk Maslahatynyň bäş 
komiteti döretmek baradaky Karary tassyklanyldy: Adam 
hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitet; 
Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky 
komitet; Ylym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet 
baradaky komitet; Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy 
goramak we agrosenagat syýasaty baradaky komitet;  
Halkara meseleler baradaky komitet, şeýle hem olaryň 
başlyklary we orunbasarlary saýlanyldy. 

Soňra Maslahat Köşgüniň binasynda Türkmenistanyň 
Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi Halk 
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maksatnamalarymyzda göz öňünde tutulan möhüm 
wezipeleriň biri bolup durýar. Munuň üçin bolsa, çig 
mal serişdelerini we işçi güýjüni netijeli peýdalanmak 
maksady bilen, degişli guramaçylyk, dolandyryş, maliýe 
we hukuk şertlerini kämilleşdirmek zerurdyr. 

Halk Maslahatynyň agzalarynyň jemgyýetçilik 
durmuşynyň we ähli wakalaryň içinde bolmalydygy, 
olaryň Geňeşleriň arçynlary we agzalary, ýerli öňdebaryjy 
işgärler bilen ýygy-ýygydan duşuşyp, söhbetdeş 
bolmalydygy nygtaldy. Şeýle pikir alyşmalar hereket 
edýän kanunçylyga üýtgetmeleri girizmek üçin peýdaly 
maglumat almaga , täze kanunlary kabul etmäge 
we geçirilýän özgertmelere işjeň häsiýet bermäge 
mümkinçilik berer. 

 Şoňa görä-de, Halk Maslahatynyň komitetleri 
degişli ministrliklere we pudak edaralaryna ýüz tutmak  
arkaly olaryň öňünde raýatlarymyzyň gyzyklanýan 
anyk soraglaryny  goýmalydyr. Öňe sürülýän soraglaryň 
öz wagtynda we doly çözülmegini gazanmalydyr. 
Häkimiýetiň ýerine ýetiriji we kanun çykaryjy 
şahalarynyň sazlaşykly işlemeginiň hem zerurdygyna 
üns çekildi.  

Döwlet Baştutanymyz bu ugurdaky ilkinji nobatdaky 
wezipeleri kesgitläp, Halk Maslahatynyň agzalarynyň 
halkymyzyň hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de 
gowulandyrmaga  gönükdirilen täze konsepsiýalary, 
döwlet maksatnamalaryny hem-de meýilnamalaryny 
işläp taýýarlamaga hem-de durmuşa geçirmäge, şeýle 
hem ilat arasynda, esasan hem, ýaşlaryň arasynda içeri we 
daşary syýasaty, milli kanunçylygy wagyz etmäge işjeň 
gatnaşmalydygyny belledi.      

Şuny nazara alyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşi 
maşgalany goldamaga gönükdirilen işlere örän işjeň  
gatnaşmalydyr. Ilkinji nobatda, biziň çagalary terbiýeleýän 
raýatlarymyzy iş bilen doly üpjün etmek möhümdir.

 Milli Liderimiz ýurdumyzyň ösüşiniň häzirki 
tapgyrynda jemgyýetçilik guramalarynyň işini täze 
mazmun bilen berkitmek zerurlygynyň ýüze çykandygyny 
nygtady. Olaryň işi we çözgütleri geljekde şu günüň 
talaplaryna, täze özgertmeler zamanasynyň taglymatyna 
we syýasatyna laýyk gelmelidir.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 
täze düzüminiň öňünde biziň milli baýlyklarymyzy 
goramaga gönükdirilen kanun çykaryjylyk işini alyp 
barmak boýunça hem uly wezipeler durýar.  

Ýurdumyzyň sebitlerini ösdürmek hem Halk 
Maslahatynyň kanun çykaryjylyk işiniň örän möhüm 
ugurlaryndan biridir. 

Halk Maslahatynyň agzalarynyň ýerli wekilçilikli 
häkimiýet hem-de öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň 
işine-de uly üns bermeginiň zerurdygy barada aýdyp, 
milli Liderimiz bu edaralaryň işiniň hukuk esaslaryny 
kämilleşdirmegi, geljekde olaryň ygtyýarlyklaryny 
giňeltmegi, işine kömek bermegi esasy wezipeler 
hökmünde kesgitledi. Beýleki häkimiýet we dolandyryş 
edaralary bilen hyzmatdaşlygy kämilleşdirmek, 
ýurdumyzyň Hökümeti bilen işleri alyp barmak boýunça 
degişli teklipleri işläp taýýarlamagyň zerurdygy nygtaldy.  

Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip,  Halk 
Maslahatynyň  halkara meselelerine degişli geçirýän 
köptaraplaýyn işiniň-de möhüm orun eýeleýändigini 
belledi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, biziň öňe sürýän 
başlangyçlarymyzy esaslandyrmak hem-de ösdürmek 
üçin daşary syýasy ugurda beýleki döwletler bilen 
hyzmatdaşlyk etmekde halkara-hukuk resminamalaryny 
işläp taýýarlamak boýunça kanunçylyk  işiniň geçirilmegi 
hem zerur bolup durýar.

Maslahatynyň agzalarynyň hem-de  Mej l i s iň 
deputatlarynyň, Ministrler Kabinetiniň  agzalarynyň,  
ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, 
syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, habar 
beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palatasynyň 
bilelikdäki mejlisi geçirildi.    

Döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara 
ýüzlenip, Türkmenistanyň Milli  Geňeşiniň iki 
palataly ulgamynyň döredilmegi bilen, Garaşsyz, 
hemişelik Bitarap  Watanymyzyň durmuşynda täze 
tapgyryň başlanýandygyny belledi. Bu tapgyryň esasy 
manysy ýurdumyzyň döwlet özygtyýarlylygyny we 
garaşsyzlygyny mundan beýläk-de berkitmek bilen 
baglydyr. Berkarar döwletimiziň Bitaraplyk hukuk 
ýagdaýyny işjeň durmuşa geçirmekden, depginli 
durmuş-ykdysady ösüşini gazanmakdan, hoşniýetli 
we ynsanperwer syýasatyny amala aşyryp, dünýäniň 
ösen döwletleriniň derejesine çykarmakdan ybaratdyr. 

Raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak 
milli Parlamentiň kanun çykaryjylyk işiniň esasy  
ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň Esasy 
Kanuny biziň milli tejribämize, halkara hukugynyň 
kadalaryna laýyk gelmegini göz  öňünde tutýan ähli 
hukuklary we azatlyklary kepillendirýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Halk Maslahatynyň agzalarynyň raýatlaryň Esasy 
Kanunymyzda beýan edilen hukuklaryny we azatlyklaryny 
goramak boýunça degişli işleri geçirmelidiklerini, 
döwletimiziň adam hukuklaryny we azatlyklaryny 
goramak boýunça alyp barýan ynsanperwer syýasatyny 
kanunçylyk taýdan üpjün etmelidiklerini, şeýle hem 
döwletimiziň kanunçylyk  binýadyny halkara hukugynyň 
adam hukuklaryny düzgünleşdirýän kadalary esasynda 
mundan beýläk-de kämilleşdirmelidiklerini nygtady. 

Milli Liderimiziň sözlerine görä, Türkmenistany 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryny 
durmuşa geçirmek we ýurdumyzy strategik taýdan 
özgertmek Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlarynyň 
biri bolmalydyr. Bu işler döwletimiziň ykdysady 
kuwwatyny pugtalandyrmaga we ýokarlandyrmaga, 
depginli ösüşini üpjün etmäge gönükdirilmelidir.       

Türkmenistanyň Mejlisi we Ministrler Kabineti bilen 
bilelikde Döwlet býujetini işläp taýýarlamak hem-de 
tassyklamak boýunça degişli işler geçirilmelidir. Býujetiň 
ýerine ýetirilişine, şeýle hem maýa goýum syýasatynyň, 
salgyt, bank we söwda syýasatynyň amala aşyrylyşyna 
gözegçilik etmeli. Nyrhlary we bahalary emele getirmek 
işiniň hukuk esaslaryny üpjün etmeli. Kiçi we orta 
telekeçiligi hukuk taýdan goldamagy, kärhanalaryň 
eýeçiligini hem-de işini üpjün etmegiň kanuny esaslaryny 
berkitmeli.

Milli Liderimiz ýurdumyzda giň möçberli ykdysady 
özgertmeleri amala aşyrmak bilen, pudaklary sazlaşykly 
ösdürmäge, çig mal öndürmekden taýýar harytlary 
öndürmäge esasy üns berilýändigini belledi. Şoňa 
görä-de, ýurdumyzyň sebitlerinde senagat, oba hojalyk 
zolaklaryny we beýleki zolaklary döretmegi kanun taýdan 
üpjün etmäge möhüm ähmiýet berilmelidir. Şunuň bilen 
baglylykda, şol zolaklarda täze iş    orunlaryny döretmegi 
höweslendirmek  üçin kanun çykaryjylyk derejesinde 
amatly şertleriň üpjün edilmelidigi nygtaldy.  

Durmuş maksatly desgalaryň ilata elýeterli bolmagy, 
aýratyn-da mätäçlik çekýän raýatlaryň isleglerini 
kanagatlandyrmak üçin ýaşaýyş  jaýlarynyň ýokary 
depginler bilen gurulmagy örän möhüm wezipe bolup 
durýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. 

Önümçilik kärhanalaryny, şol sanda senagat 
t o p l u m l a r y n y  ö s d ü r m e k  b i z i ň  k a b u l  e d e n 

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



6

Hormatly Prezidentimiz, Halk Maslahatynyň Başlygy 
Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurt firmalaryny we 
kompaniýalaryny bilelikde uzakmöhletli hyzmatdaşlyk 
etmäge çagyrmak  syýasatynyň alnyp barylýandygyny 
belläp, geljekde hem daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz üçin 
kanun esasynda amatly maýa goýum şertlerini döretmegiň 
dowam ediljekdigini, kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň 
berkidiljekdigini, tejribeli hünärmenleri taýýarlamak 
ulgamynyň kämilleşdiriljekdigini we beýleki çäreleriň  
amala aşyryljakdygyny nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 
täze düzüminiň ýurdumyzyň Hökümeti bilen ysnyşykly 
işlemelidigini nygtap, Türkmenistanyň Prezidenti 
hökmünde işlere hemmetaraplaýyn goldaw berjekdigini, 
iki palatanyň, kanun çykaryjy we ýerine ýetiriji 
häkimiýetiň döwletimiziň we jemgyýetimiziň bähbitleri 
üçin bir-biriniň sazlaşykly işlemegine gönükdirilen işini 
guramakda ähli mümkinçilikleri döretjekdigini aýtdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow täze desgalaryň açylyşyna 
hem-de Halkara maslahatyna gatnaşdy  

15-nji aprelde paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda iri 
desgalaryň ikisiniň  – Türkmenistanyň Maslahatlar 
merkeziniň we Kabul ediş merkeziniň açylyş dabarasy 
boldy hem-de “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň 
parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara 
hyzmatdaşlygy”  atly halkara maslahatynyň dabaraly 
mejlisi geçirildi. 

Şanly waka mynasybetli bu ýere Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasarlary, milli parlamentiň, harby 
we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de 
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şäher häkimliginiň, 
jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş 
serişdeleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary 
ýygnandylar. Dabara gatnaşyjylaryň hatarynda 
ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hem-
de BMG-niň we onuň düzümleriniň wekilhanalarynyň, 
beýleki abraýly halkara guramalaryň ýolbaşçylary, 
daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň 
wekilleri bar. 

Maslahatlar merkeziniň umumy meýdany 47 müň 464 
inedördül metre barabardyr. Bu äpet binanyň beýikligi 
38,65 metre, uzynlygy 190 metre barabardyr. Onuň 
gurluşygy üçin 9,37 gektar ýer bölegi bölünip berildi. 
Ýaşyl zolagyň meýdany 46 müň 23 inedördül metre 
deňdir. 

Maslahatlar merkezinde ähli şertler döredildi, şol sanda 
sebit we dünýä derejesindäki forumlary, duşuşyklary 
we gepleşikleri, şeýle hem metbugat maslahatlaryny we 
beýleki çäreleri geçirmek üçin bu merkez öňdebaryjy 
kompýuter we beýleki tehniki enjamlar, sanly hem-de 
Internet-tehnologiýalary bilen doly üpjün edildi. 

Açylyş dabarasy tamamlanandan soňra täze Maslahatlar 
merkezinde döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda 
“Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň 
we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy” atly 
halkara maslahatyň dabaraly mejlisi geçirildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip hem-de hemmeleri 
täze Maslahatlar merkeziniň binasynda gutlap, bitarap 
Türkmenistan üçin parahatçylygyň we howpsuzlygyň 
esasynda durnuklylygy, ynanyşmagy hem-de halkara 
gatnaşyklarynda aýanlygy üpjün etmek daşary syýasatyň 
iň ýokary ileri tutulýan ugry bolup durýar diýip belledi. 
Şeýle usulda hereket etmek bilen, ýurdumyz bar bolan 

meseleleri syýasy-diplomatik serişdeler arkaly çözmek, 
sebit we ählumumy derejedäki wehimleriň öňüni almak 
hem-de olara öz wagtynda çäre görmek üçin bitaraplygyň 
gurallaryny, onuň parahatçylyk dörediji mümkinçiliklerini 
işjeň peýdalanmagy teklip edýär. 

Döwlet Baştutanymyz bu gürrüňi dowam edip, 
bitaraplyk syýasatynyň gurallarynyň peýdalanylmagynyň 
uly mümkinçiliklere eýedigine dünýäde barha oňyn baha 
berilýändiginiň möhümdigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Halkara parahatçylyk we 
ynanyşmak ýylynda Türkmenistan dünýä bileleşigine şu 
möhüm ugurlarda tagallalary birleşdirmegi hem-de bu 
meselelere aýratyn üns bermegi teklip edýär.

Olaryň hatarynda döwlet Baştutanymyz halkara 
hukugyny pugtalandyrmak, ählumumy parahatçylygy 
we howpsuzlygy saklamakda BMG-niň eýeleýän esasy 
ornuny tassyklamak; hukuk äsgermezçiligine hem-
de umumy ykrar edilen halkara-hukuk kadalaryna 
biperwaý çemeleşilmegine garşy durmak; strategik 
durnuklylygy saklamak we pugtalandyrmak hem-de 
onuň aýrylmaz bölegi bolup durýan ýaragsyzlanmak, 
ýarag serişdelerini artdyrmakdan, köpçülikleýin gyryş 
ýaraglaryny ýaýratmakdan ýüz döndermek hereketini 
goldamak; halkara terrorçylygyna hem-de serhetüsti 
guramaçylykly jenaýatçylygyň beýleki görnüşlerine 
garşy göreş boýunça wezipeleri kesgitledi. 

Koronawirus pandemiýasyna garşy göreş hem-de onuň 
netijelerini aradan aýyrmak boýunça halkara tagallalaryny 
raýdaşlyk ynsanperwer ýörelgelerinde birleşdirmek şu 
ýylyň örän möhüm wezipesi bolup durýar diýip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Ählumumy gün tertibiniň bu we beýleki örän möhüm 
wezipeleri, diňe düýpli şert – hoşniýetli erk-isleg, özara 
ynam, jogapkärçilik we öňdengörüjilik, birek-birege 
hormat goýmak hem-de deňhukuklylyk ýörelgesi berjaý 
edilende ýerine ýetirilip bilner.

Soňra  maslahatda Ýewropada Howpsuzlyk we 
Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Baş sekretary 
hanym Helga Şmidiň,  Garaşsyz Döwlet ler iň 
Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy–Ýerine 
ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewiň,  Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary, Ýewropa 
ykdysady komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretary hanym 
Olga Algaýerowanyň, Birleşen Milletler Guramasynyň 
Aziýa we Ýuwaş umman boýunça Ykdysady we 
Durmuş komissiýasynyň (ESKATO)  Ýerine ýetiriji 
sekretary Armida Salsia Alisjahbananyň, Birleşen 
Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wagtlaýyn 
utgaşdyryjysy, BMG-niň Çagalar gaznasynyň (UNISEF) 
Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgandyň çykyşlary 
diňlenildi.

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan 
daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin, 
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky 
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mettýu Stiwen 
Klimow, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk 
Guramasynyň Aşgabatda hereket edýän merkeziniň 
ýolbaşçysy Natalýa Drozd, Ýewropa Bileleşiginiň 
Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly 
ilçisi Diýego Ruiz Alonso parahatçylyk we ynanyşmak 
düşünjeleri baradaky garaýyşlaryny beýan etdiler.  

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Hökümetiniň hem-de 
halkynyň adyna aýdylan hoşniýetli sözler, maslahatyň 
işine işjeň gatnaşandyklary, onuň barşynda edilen çuň 
manyly çykyşlar üçin hemmelere minnetdarlyk bildirip, şu 
gün köpsanly teklipleriň, peýdaly pikirleriň we bahalaryň 
beýan edilendigini belledi. Şol teklipler ýurdumyzyň 
daşary syýasy strategiýasyny mundan beýläk-de 
meýilleşdirmekde we durmuşa geçirmekde göz öňünde 
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Söhbetdeşlikde ýangyç-energetika toplumynda,söwda-
ykdysady we ynsanperwer ulgamdaky netijeli tagallalary 
işjeňleşdirmek üçin türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň 
ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygy bellenildi. 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
mejlisi 

16-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam 
arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet 
syýasatynyň wajyp meselelerine hem-de birnäçe 
resminamalaryň taslamalaryna garaldy. 

Döwlet Baştutanymyz gün tertibiniň meselelerine 
geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik 
edýän düzüminde işleriň ýagdaýy hem-de halk hojalyk 
toplumynyň ähli pudaklaryny, şeýle hem telekeçilik 
ulgamyny okgunly ösdürmäge gönükdirilen wezipeleri 
üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, görülýän anyk 
çäreler barada hasabat berdi.

Häzirki wagta çenli gelip gowşan tekliplere degişli 
toparyň mejlisinde bellenilen tertipde seredildi hem-de 
Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça 4 sany desgany 
bäsleşikli söwda arkaly hususylaşdyrmak maksadalaýyk 
hasaplanyldy.

Döwlet eýeçiligini dolandyrmagyň netijeliligini 
ýokarlandyrmak, döwlet kärhanalaryny hususylaşdyrmak 
we paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, ykdysadyýetiň 
düzüminde hususy eýeçiligiň paýyny artdyrmak hem-
de kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek üçin amatly 
şertleri döretmek maksady bilen, geljekde hem çäreler 
görülmelidir. Milli Liderimiz bu ugurda alnyp barylýan 
işleri dowam etmegi tabşyrdy. 

Soňra wise-premýer ýurdumyzyň intellektual eýeçiligi 
goramak ulgamyny ösdürmek we degişli ulgamda hereket 
edýän döwlet edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça  
geçirilen işler barada hasabat berdi.

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda 
gol çeken karary bilen tassyklanan Türkmenistanyň 
intellektual eýeçilik ulgamyny ösdürmegiň 2021-2025-nji 
ýyllar üçin maksatnamasyna we bu maksatnamany amala 
aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasyna 
laýyklykda, intellektual eýeçilik obýektlerini goramak 
boýunça pudagara topary döretmek,  topar barada 
Düzgünnamany taýýarlamak we tassyklamak göz öňünde 
tutuldy. 

Şunuň bilen baglylykda, Maliýe we ykdysadyýet 
ministrligi tarapyndan degişli edaralar bilen bilelikde 
resminamalaryň taslamalary işlenip taýýarlanyldy. 
Pudagara toparyň esasy wezipeleri intellektual eýeçiliginiň 
obýektlerini goramak babatda döwlet syýasatyny 
emele getirmek boýunça teklipleri işläp düzmek, bu 
ugurda döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça 
intellektual eýeçiligi goramak ulgamynda Türkmenistanyň 
kanunçylygynyň hukuk bozulmalarynyň öňüni almak 
boýunça toplumlaýyn pudagara çärelerini geçirmekligi 
meýilleşdirmek we guramak bolup durýar.

Döwlet  Baştutanymyz hödürlenen tekl ibiň 
möhümdigini belläp, wise-premýere işlenip taýýarlanylan 
resminamalaryň taslamalaryny degişli edaralar bilen 
ylalaşmagy tabşyrdy.  

Ministrler Kabinetiniň  Başlygynyň orunbasary 
Ş.Abdrahmanow ýangyç-energetika toplumyndaky 
işleriň ýagdaýy hem-de nebiti we gazy çykarmagyň we 
gaýtadan işlemegiň mukdaryny artdyrmak, pudagyň çig-
mal binýadyny pugtalandyrmak, ýurdumyzyň nebitgaz 
senagatynyň önümçilik kuwwatyny ösdürmäge hem-de 

tutular, zerur bolan halatynda bolsa, iş ýüzünde ulanylar. 
Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, ara alyp 

maslahatlaşmalar däp bolan ýörelgelerde döwletara 
hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakda öňe hereket 
etmegiň, uzakmöhletli ösüş maksatlaryna ýetmekde 
tagallalary birleşdirmäge hyzmat etjek, halklaryň hakyky 
bähbitlerine, isleg-arzuwlaryna gabat gelýän çözgütleri 
kabul etmegiň zerurdygyny görkezdi. 

Soňra halkara resminamalaryna gol çekmek 
dabarasy boldy. Gol çekilen resminamalaryň hatarynda 
Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler 
Guramasynyň bilim, ylym we medeniýet baradaky 
guramasynyň arasynda 2021-2023-nji ýyllar üçin 
hyzmatdaşlyk baradaky Ähtnama; Türkmenistanyň 
Hökümeti bilen Halkara Energetika Agentliginiň 
arasynda energetika pudagynda hyzmatdaşlyk etmek 
barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama; 
Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen  Ýewropada 
Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Milli 
azlyklaryň işleri boýunça Ýokary Komissarynyň 
edarasynyň arasynda dil we medeniýet köpdürlüligi 
boýunça hyzmatdaşlyk hakyndaky Ähtnama; iýmit 
çygrynda mümkinçilikleri we hyzmatdaşlygy ösdürmek 
boýunça sebitleýin platformany ýerleşdirmek we 
işletmek arkaly Merkezi Aziýa we  Kawkaz sebitlerinde 
eneleriň we çagalaryň iýmitlenmegini gowulandyrmaga 
ýardam etmek barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş 
we derman senagaty ministrligi bilen Birleşen Milletler 
Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) 
arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama bar. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Maslahatlar 
merkeziniň golaýynda ýerleşen Türkmenistanyň Kabul 
ediş merkeziniň açylyş dabarasy geçirildi. 

Täze Kabul ediş merkezinde foruma gatnaşyjylar üçin 
resmi kabul edişlik guraldy. Onuň dowamynda hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow söz sözledi. 
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistan 
häzirki döwürde ösüşleriniň belentliklerine tarap  ynamly 
gadam urýar. Ýurdumyzda giň gerimli özgertmeler amala 
aşyrylýar. Milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda 
uly ösüşler gazanylýar. Şunuň bilen baglylykda, ähli 
gyzyklanma bildirilýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar 
bilen  dostlukly gatnaşyklary hem-de özara bähbitli 
hyzmatdaşlygy ösdürmäge  möhüm ähmiýet berilýär. 

   *** 
Halkara maslahaty umumy mejlisler görnüşinde 

“Parahatçylyk we howpsuzlyk ugrunda hyzmatdaşlyk”, 
“Söwda-ykdysady hyzmatdaşlykda ekologiýanyň 
ähmiýeti”, “Ynsanperwer ugry boýunça halkara 
hyzmatdaşlyk” mowzuklary boýunça dowam etdirildi. 

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk 
Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly 
ygtyýarly ilçisini kabul etdi

15-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow  Hytaý Halk Respublikasynyň 
Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly 
ilçisi Sýan Naýçeni kabul etdi. 

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz 
we diplomat “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň 
parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara 
hyzmatdaşlygy” atly halkara maslahatynyň jemleriniň 
tutuş adamzadyň abadançylygyna gönükdirilen umumy 
maksatlaryň amala aşyrylmagynda dünýä döwletleriniň 
arasynda özara düşünişmek we hormat goýmak 
gatnaşyklarynyň ösdürilmegini üpjün etjekdigine ynam 
bildirdiler.
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diwersifikasiýalaşdyrmaga gönükdirilen iri maýa goýum 
taslamalaryny öňe ilerletmek maksady bilen görülýän 
çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, Hazaryň hem-de onuň kenarýaka 
zolaklarynyň geljegi uly nebitgazly känleriniň doly 
işlenilip taýýarlanylmagynyň ýurdumyzyň energetika 
strategiýasynyň ileri tutulýan ugrudygyny nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew  ýurdumyzyň sebitlerinde möwsümleýin 
oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz daýhanlaryň netijeli zähmet 
çekmegi üçin zerur şertleri döretmegiň möhümdigine 
ünsi çekip, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk 
görkezmeleri berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň garamagyna «Ahal welaýatynyň 
täze, döwrebap edara ediş merkezinde Ahal welaýat 
çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezini gurmak hakyndaky» 
kararyň taslamasyny hödürledi. 

Milli Liderimiz Karara gol çekip, ony sanly ulgam 
arkaly wise-premýere iberdi hem-de onda bellenen 
wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça birnäçe anyk 
tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Öwezow  «Türkmenawtoulaglary» agentligi tarapyndan 
daşaýjylary awtoulagda halkara gatnawlaryna goýbermegi 
düzgünleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat 
berdi. 

D e g i ş l i  ý ü z  t u t m a l a r y ň  e s a s y n d a , 
« T ü r k m e n a w t o u l a g l a r y »  a g e n t l i g i n i ň 
«Türkmenulaggözegçilik» döwlet kärhanasy tarapyndan 
olara elektron rugsatnamany bermek hem-de maglumatlary 
jemlemek üçin merkezleşdirilen maglumatlar binýadyny 
döretmek we onuň üsti bilen gözegçilik etmek  
meýilleşdirilýär.  

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, awtoulag arkaly gatnawlary artdyrmak 
hem-de hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, 
internet-hyzmatlary giňden ornaşdyrmak boýunça işleri 
dowam etmegiň zerurdygyny hem-de bu meseläni has 
içgin öwrenmegi tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjow nyrhlar babatda Döwlet haryt-çig mal 
biržasynyň elektron maglumatlar binýadyny döretmek we 
onuň elýeterliligini üpjün etmek boýunça alnyp barylýan 
işler hem-de «Dokmaçylar» medeni merkeziniň täze 
binasynyň taslamasy barada hasabat berdi. 

Häzirki wagtda nyrhlaryň elektron maglumatlar 
binýadyny işläp taýýarlamak boýunça tapgyrlaýyn 
işler alnyp barylýar. Şonuň sahypalarynda birža 
şertnamalarynyň bellige alnandygy, olaryň seljerilişine, 
müşderileriň “şahsy iş otaglarynyň” döredilendigine we 
beýlekilere degişli maglumatlary ýerleşdirmek göz öňünde 
tutulýar. Şeýle hem bu ýerde bellige alnan daşary ýurt 
şertnamalarynyň esasynda getirilýän harytlaryň sanawy 
we bahalary bilen tanyşmak, ýurdumyzda öndürilýän 
eksport ugurly harytlaryň sanawy we bahalary barada 
maglumatlary almak bolýar.  

Bu maglumatlar birinji tapgyrda ähli gyzyklanýan 
taraplara elýeterli bolar. Halkara bazarlarynda ulanylýan 
dünýä tejribesine daýanyp, müşderileriň sanynyň hem-
de saýtyň hyzmatlaryndan yzygiderli peýdalanylyşynyň  
artmagy bilen, maglumatlar binýadyny ulanyjylar üçin 
tölegli esasda elýeterli etmek göz öňünde tutulýar. 

Müşderileriň islegine görä, aýry-aýry haryt 
görnüşleriniň bahalaryny tassyklap bermek, biržada 
dellallyk ýerlerini açmak we munuň üçin elektron 

usulda tölegleri üpjün etmek we beýlekiler boýunça 
hyzmatlary girizmek göz öňünde tutulýar. Nyrhlar 
babatda biržanyň elektron maglumatlar binýadynyň 
döredilmegi birža hyzmatlarynyň ýerine ýetirilişini 
çaltlandyrmaga, täze müşderileri çekmäge, daşary söwda 
amallaryny ýeňilleşdirmäge hem-de üç ýylyň dowamynda 
maglumatlaryň ählisini saklamaga mümkinçilik berer.

Mejlisiň barşynda döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 
«Dokmaçylar» medeni merkeziniň täze binasynyň 
ýerleşjek ýeriniň taslamasy we şekil çyzgysy hödürlenildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ýurdumyzda eksport-import amallaryny 
düzgünleşdirýän esasy edara hökmünde Döwlet haryt-çig mal 
biržasynyň işini kämilleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi. 

Esasy wezipe türkmen eksport harytlaryna nyrhy emele 
getirmegiň gurallaryny kämilleşdirmekden ybaratdyr, 
munuň özi girdejileriň ýokarlanmagyna we döwletimiziň 
halkara bazarlarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga 
ýardam bermäge gönükdirilendir diýip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Umuman, resminama dolanyşygynyň döwrebap 
usullarynyň ulanylmagy zähmet öndürijiligini artdyrmaga, 
ylalaşyklaryň bellige alnyşyny çaltlandyrmaga we şonuň 
bilen birlikde, ygtybarly elektron maglumatlar binýadyny 
döretmäge mümkinçilik berer.

Döwlet Baştutanymyz «Dokmaçylar» medeni 
merkeziniň täze binasynyň gurluşygy baradaky meselä 
geçip hem-de hödürlenen taslama bilen tanşyp, oňa 
birnäçe tekliplerini aýtdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa  gözegçilik edýän edaralarynyň işini 
sanlylaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat 
berdi. 

Döwlet habarlar agentliginiň hem-de Telewideniýe, 
radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet 
komitetiniň gurluşynda “Sanly tehnologiýalar we 
maglumat howpsuzlygy” bölümlerini döretmek 
meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer 
döwlet Baştutanymyzyň garamagyna şu bölümleri 
döretmek hem-de döwlet komitetiniň merkezi edarasynyň 
birnäçe bölümleriniň düzümini üýtgetmek meseleleri 
boýunça teklipleri hödürledi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
medeniýet ulgamynyň edaralarynyň hem-de köpçülikleýin 
habar beriş serişdeleriniň işini nazara almak bilen 
kämilleşdirmek boýunça zerur çäreleriň görülmelidigine 
ünsi çekdi we daşary ýurtlaryň abraýly habar beriş we 
teleradiogepleşikler düzümleri bilen hyzmatdaşlygy 
ösdürmek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny 
nygtady. Şol işler halkara bileleşigini Türkmenistan 
baradaky anyk maglumatlar, ýurdumyzyň Garaşsyzlyk 
ýyllarynda dürli ulgamlarda gazanan üstünlikleri bilen 
tanyşdyrmaga, milli taryhy-medeni mirasy giňden wagyz 
etmäge ýardam etmelidir. 

Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 
30 ýyllygy mynasybetli degişli çäreleri geçirmek 
boýunça wise-premýere anyk görkezmeler berildi. 
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow döredijilik bäsleşiklerini, 
mediaforumlary, konsertleri guramak, Garaşsyz 
döwletimizi wasp edýän eserleri döretmek boýunça işleri 
dowam etmegiň wajypdygyny belledi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň 
ýagdaýy barada hasabat berdi hem-de milli Liderimiziň  
garamagyna bilim, ylym, saglygy goraýyş, sport we ýaşlar 
meseleleri boýunça  kararlaryň taslamalaryny hödürledi. 

Döwlet Baştutanymyz sanly ulgamlar boýunça 
täze okuw kitaplaryny taýýarlamagyň hem-de olaryň 
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elýeterliligini üpjün etmegiň zerurdygyna ünsi çekip, 
şunda ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasyna möhüm ornuň 
degişlidigini nygtady. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Kararlara gol çekdi hem-de olary sanly ulgam arkaly 
iberip, wise-premýere bellenilen wezipeleri ýerine 
ýetirmek, häzirki zaman döwrebap tehnologiýalary 
mundan beýläk-de işjeň ornaşdyrmak boýunça degişli 
tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz saglygy goraýyş we 
derman senagaty ministri N.Amannepesowy sanly ulgam 
arkaly wideoaragatnaşyga çagyrdy. Ministr “Awaza” 
milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Keselleriň 
ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň 
geçiren mejlisiniň netijeleri barada hasabat berdi hem-
de raýatlarymyzyň şu ýylyň tomus döwründe dynç alşy 
üçin şert döretmek boýunça teklipleriň birnäçesini döwlet 
Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy 
göreşýän adatdan daşary topary  raýatlarymyzyň şu 
ýylyň tomus döwründe dynç alşy üçin şert döretmek, 
ilatyň saglygyny berkitmek üçin zerur işleri alyp barýar. 
“Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky dynç alyş 
sagaldyş merkezleriniň, ýurdumyzyň şypahanalarynyň 
hem-de çagalaryň  sagaldyş we dynç alyş merkezleriniň 
işini  guramagyň meseleleri öwrenilýär. Bu meseleleri 
ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, 13-nji aprelde 
Balkan welaýatyna iş sapary guraldy. 

Toparyň mejlisiniň netijeleri boýunça “Awaza” milli 
syýahatçylyk zolagynda dynç alyş möwsüminiň möhleti 
şu ýylyň 1-nji iýuny – 15-nji sentýabry aralygy diýlip 
kesgitlenildi, 1-nji iýundan 15-nji iýun aralygynda bolsa, 
myhmanhanalaryň we kottežleriň umumy meýdanynyň 
ýarysyny peýdalanmak teklip edilýär. 

Dynç alyş möwsüminde ýüze çykýan meseleleri 
dessin çözmek üçin Dolandyryş merkezini döretmek, 
degişli ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş 
edaralaryna ilatyň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyna 
guramaçylykly gelip-gitmeklerini üpjün etmek bilen 
bagly meseleleri öwrenmek, Hazar deňziniň türkmen 
kenarynyň bellenen nokatlaryndan suwuň, howanyň we 
topragyň barlaglaryny meýilnamalaýyn geçirmek hem-
de barlaglaryň netijeleri boýunça hasabatlary toparyň 
mejlislerinde yzygiderli diňlemek teklip edilýär. 

Mundan başga-da, “Awaza” milli syýahatçylyk 
zolagyndaky, Gökderedäki hem-de welaýatlardaky çagalar 
dynç alyş sagaldyş merkezlerinde tomusky dynç alşy  
2-nji iýun – 26-njy awgust aralygy diýip kesgitlemek 
teklip edilýär.

 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky 
sagaldyş toplumlaryny tomusky dynç alyş möwsümine 
doly taýýarlamagyň möhümdigini belledi. Koronawirusa 
garşy  sanjym alanlar arkaýyn dynç alyp bilerler. Şeýle 
hem ýurdumyzyň şäherlerinde we welaýatlarynda 
çagalar dynç alyş merkezleri degişli derejede möwsüme 
taýýarlanylmalydyr. Olaryň işgärleri koronawirus 
ýokanjyna garşy sanjym almalydyr. 

Soňra  Minis t r ler  Kabinet in iň  Başlygynyň 
orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow döwlet 
Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, işlenip 
taýýarlanylan Türkmenistanyň halkara guramalary bilen 
hyzmatdaşlyk etmek boýunça 2021–2023-nji ýyllar üçin 
Meýilnamasynyň  taslamasy barada hasabat berdi. 

Meýilnama çäreleriň birnäçesini,  şol sanda 
Türkmenistanyň halkara guramalarynyň agzalygyna 
girmegi, olaryň çäklerinde başlyklygy amala aşyrmagy 
we ýurdumyzyň saýlawly halkara düzüm birliklerine 
saýlanylmagy boýunça çäreleri öz içine alýar. Bu babatda 

ýurdumyzyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynda 
2021-nji ýylda başlyklygyny amala aşyrmak hem-de degişli 
Konsepsiýany durmuşa geçirmek uly ähmiýete eýedir. 
Türkmenistanyň BMG-niň hem-de onuň ýöriteleşdirilen 
edaralarynyň düzümlerine saýlanylmagyny üpjün etmek 
boýunça göz öňünde tutulan işleri aýratyn görkezmek 
bolar.

Şeýle hem halkara guramalary bilen bilelikde, milli 
derejede kabul edilen uzakmöhletleýin maksatnamalary 
we meýilnamalary durmuşa geçirmek, degişli hukuk 
binýadyny ösdürmek boýunça çäreler göz öňünde 
tutuldy. BMG-niň we onuň düzümleriniň, beýleki abraýly 
guramalaryň Konwensiýalaryny we köptaraplaýyn 
resminamalaryny tassyklamak hem-de açylýan 
mümkinçilikleri  öwrenmek bilen bagly meselelere 
yzygiderli seretmek meýilleşdirilýär. 

M e ý i l n a m a  ý u r d u m y z y ň  B M G - n i ň  B a ş 
Assambleýasynyň sessiýalarynyň çäklerinde her ýyl 
geçirilýän ýokary derejeli mejlisleri, GDA-nyň, Yslam 
Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Ykdysady Hyzmatdaşlyk 
Guramasynyň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk 
Guramasynyň hem-de beýleki halkara guramalarynyň 
mejlislerine we duşuşyklaryna Türkmenistanyň 
gatnaşmagyny üpjün etmek boýunça çäreleri öz içine 
alýar. 

Halkara parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek; 
durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk etmek; köptaraplaýyn 
ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmek ýaly ugurlar 
boýunça gatnaşyklary giňeltmek üçin çäreler göz öňünde 
tutulýar. Şunda Türkmenistanyň Prezidentiniň öňe süren 
halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmek hem-de 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 
degişli Kararnamalaryny kabul etmek boýunça işlere 
aýratyn ähmiýet berilýär. 

Şeýle hem Türkmenistanda BMG-niň Azyk we 
oba hojalyk guramasynyň   we Energiýanyň gaýtadan 
dikeldilýän çeşmeleri boýunça Halkara agentliginiň  
sebitleýin merkezini açmak boýunça işleri geçirmek, 
Türkmenistanyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Aral Milli 
maksatnamasyny taýýarlamak we kabul etmek maksady 
bilen, degişli halkara guramalary bilen zerur bolan çäreleri 
amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy hasabatyny 
dowam edip, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna  
«Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny 
we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň 
Meýilnamasyny tassyklamak hakyndaky» kararyň we  
«Türkmenistanda  adam hukuklary  boýunça  2021–2025-
nji ýyllar  üçin  Hereketleriň  milli Meýilnamasyny 
tassyklamak hakyndaky» kararyň taslamalaryny hödürledi. 

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň halkara 
guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmek boýunça 
Meýilnamasynyň  taslamasyny makullap, bu netijeli 
gatnaşyklary ösdürmegiň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň 
esasy ugurlarynyň biri  bolup durýandygyny belledi. 

Türkmenistanyň Prezidenti hödürlenen Kararlara 
gol çekip, olary sanly ulgam dolanyşygy arkaly wise-
premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna iberdi hem-de 
resminamalaryň amala aşyrylmagyna degişli derejede 
gözegçilik etmegi tabşyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere, Döwlet 
howpsuzlyk geňeşiniň sekretary  Ç.Amanowa ýüzlenip, 
Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň goranyş häsiýetli 
Harby doktrinasynyň ýörelgelerine we maksatlaryna 
yzygiderli eýermegiň zerurdygyny belledi. Işgärler 
bilen üpjünçiligi berkitmek, durmuş ugurly wezipeleri 
çözmek, ýaş harbylary watançylyk ruhunda terbiýelemek 
baradaky meseleler berk gözegçilikde saklanylmalydyr. 
Döwlet Baştutanymyz şeýle hem Garaşsyz ýurdumyzyň 
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baş baýramynyň 30 ýyllyk şanly senesine bagyşlanan 
dabaraly harby ýörişiň ýokary guramaçylyk derejesini 
üpjün etmegi tabşyrdy. 

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa  
ýurdumyzyň   kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça 
milli parlamentiň alyp barýan işleriniň netijeleri barada 
maglumat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Milli Geňeşiň Mejlisiniň döwletiň hukuk esaslaryny 
mundan beýläk-de kämilleşdirmek, raýat edaralaryny 
we demokratik gymmatlyklary pugtalandyrmak boýunça 
alyp barýan işiniň örän wajypdygyny belledi. Milli 
Liderimiz ähli kanunçylyk işiniň jemgyýetiň bähbidine 
laýyk gelmelidigini aýdyp, halkyň saýlanlarynyň esasy 
wezipesiniň tutuş ilatyň bähbitlerine wekilçilik etmekden, 
kanunlaryň taslamalarynda döwletimiziň durmuş babatdaky 
ileri tutulýan ugurlaryny beýan etmekden ybaratdygyny 
nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz kanun çykaryjylyk ulgamynda 
tejribe alyşmaga, halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanyň 
garaşsyz ösüş ýolundaky taryhy tejribesi we häzirki gazanan 
üstünlikleri bilen tanyşdyrmaga ýardam edýän halkara 
hyzmatdaşlygy we parlamentara gatnaşyklary mundan 
beýläk-de giňeltmegiň ähmiýetini belledi. 

Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli 
başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar 
boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

   *** 
Ministrler Kabinetiniň mejlisi tamamlanandan soň, 

milli Liderimiz Hökümet binanyň daşyna çykdy hem-
de töweregi synlap, şenbe güni şäherde paýtagtymyz 
Aşgabadyň 140 ýyllygy we ýurdumyzyň mukaddes 
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli 
köpçülikleýin arassaçylyk-abadanlaşdyryş işlerini 
geçirmäge gönükdirilen çäräniň geçiriljekdigini belledi. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow paýtagtymyzyň şanly senesi mynasybetli 
täze ýolagçy awtobuslaryň gelip gowşandygyny belläp, 
şolaryň birine wise-premýerler bilen bilelikde mündi. 

Täze awtobus ýokary derejeli ilkinji ýolagçylaryny 
alyp, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI 
mejlisiniň geçirilýän ýerine, paýtagtymyzyň “Oguzkent” 
myhmanhanasyna tarap ýola düşdi. 

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 

	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, 
Türkmenistanyn Konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna 
laýyklykda, Türkmenistanyň şu raýatlary: Kasymguly 
Gulmyradowiç Babaýew, Guwançmyrat Bagybekowiç 
Agaýew, Batyr Geldymämmedowiç Orazmämmedow, 
Dünýägözel Akmuhammedowna Gulmanowa, Merettagan 
Gurbandurdyýewiç Taganow, Serdar Aşyrowiç 
Gaýypow, Merdan Jowmardowiç Halnazarow, Çarygeldi 
Gurbangeldiýewiç Babanyýazow Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna bellenildi. 

 	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 
Resminama laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet 
ministrligine, “Türkmen atlary” döwlet birleşigine 
Birleşigiň garamagyndaky “Goýumly oýunlar, hyzmatlar 
we üpjünçilik” döwlet kärhanasynyň guramaçylyk-hukuk 
görnüşini üýtgedip, ony “Altyn bedew” ýapyk görnüşli 
paýdarlar jemgyýetine bellenen tertipde öwürmek 
tabşyryldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Gurluşyk we binagärlik 
ministrligine Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara 
ediş merkezinde Ahal welaýat çagalar sagaldyş-dikeldiş 

merkeziniň taslamasyny  düzmek we ony ýanaşyk ýerleri 
abadanlaşdyryp gurmak barada “Myradym” hususy 
kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Bilim ministrliginiň merkezi 
edarasynyň gurluşy tassyklanyldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Ylymlar akademiýasynyň 
merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy.
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Saglygy goraýyş we derman 
senagaty ministrligi hakyndaky Düzgünnama hem-de şu 
ministrligiň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy.
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Sport we ýaşlar syýasaty 
ministrliginiň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy.
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň ýiti ýokanç 
kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini 
üpjün etmegiň Meýilnamasy tassyklanyldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň adam hukuklary 
boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli 
Meýilnamasy tassyklanyldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, “Türkmenaragatnaşyk” 
agentligine “Altyn Asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar 
jemgyýetiniň awtomatlaşdyrylan hasaplaşyk (Billing) 
ulgamyny döwrebaplaşdyrmak we giňeltmek bilen 
baglanyşykly enjamlary we programma üpjünçiliklerini 
satyn almak, getirmek, gurnamak we tehniki goldawy 
bermek  barada Russiýa Federasiýasynyň “Eastwind” 
ýapyk paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga 
ygtyýar berildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna 

laýyklykda, Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 25-nji 
aprelinde Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli 
“Ýylyň türkmen edermen alabaýy” atly halkara 
bäsleşigini hem-de türkmen alabaý itleriniň daşky keşbini 
şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserlerinde, 
neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper 
beýan etmek ugrunda bäsleşikleri geçirmek bellenildi 
hem-de eminler toparynyň düzümi tassyklanyldy.   
	 Aşgabat  şäherinde 2021-nji  ýylyň 24-

nji aprelinde Türkmen bedewiniň milli baýramy 
mynasybetli, ahalteke atlarynyň halkara gözellik 
bäsleşigini hem-de olaryň gözelligini şekillendiriş we 
amaly-haşam sungatynyň eserlerinde, neşir önümlerinde, 
fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek 
ugrunda suratkeşleriň,  heýkeltaraşlaryň, halyçylaryň, 
zergärleriň, fotosuratçylaryň, neşirýat işgärleriniň, 
dizaýnerleriň, teleoperatorlaryň arasynda bäsleşikleri 
geçirmek bellenildi hem-de şol bäsleşikleri geçirmek 
boýunça eminler toparynyň düzümi tassyklanyldy. 

MASLAHATLAR 

Halkara ahalteke atçylyk 
assosiasiýasynyň XI mejlisi 

16-njy aprelde paýtagtymyzdaky “Oguzkent” 
myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň başlyklygynda  Halkara ahalteke 
atçylyk assosiasiýasynyň XI  mejlisi geçirildi. 

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, 
Assosiasiýanyň alyp barýan işiniň netijeleri baradaky 
hasabatlara serediljekdigini hem-de arassa ganly ahalteke 
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atlarynyň baş sanyny  artdyrmak, dünýädäki şan-şöhratyny 
ýokarlandyrmak, atşynaslyk sungatyny we atly sporty 
halkara derejesinde ösdürmek boýunça tutanýerli işleri 
alyp barýan Assosiasiýanyň türkmen we daşary ýurtly 
agzalaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak baradaky 
Permanlara gol çekiljekdigini belledi. 

Mundan başga-da, atçylyk assosiasiýasynyň öňünde 
duran wezipeleri ýerine ýetirmek hem-de işiniň 
netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça geçirilýän işleri 
ara alnyp maslahatlaşylar, guramaçylyk meselelerine 
serediler. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly,  Halkara ahalteke 
atçylyk assosiasiýasynyň döredilenine şu ýyl on bir ýyl 
dolýar. Şu döwrüň içinde Gurama ýurdumyzdan we 
dünýäniň 36 döwletinden 191 sany ýuridik we fiziki 
şahs agza bolup durýar. Geçen döwürde Assosiasiýanyň 
agzalarynyň alyp baran işleriniň netijesinde, ahalteke 
bedewleriniň we olaryň muşdaklarynyň sany artdy.

Döwlet Baştutanymyz pursatdan peýdalanyp, 
«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň 
Watany» ýylynda gözel paýtagtymyz Aşgabatda, Ahal we 
Mary welaýatlarynda Türkmen bedewiniň milli baýramy 
mynasybetli geçiriljek baýramçylyk çärelerine hemmeleri 
işjeň gatnaşmaga çagyrdy. 

Atçylygyň gadymy mekany bolan güneşli ülkämizde 
atçylyk pudagyny ösdürmek, halkymyzyň genji-hazynasyna 
öwrülen behişdi bedewleriň gadymy nesil ugurlaryny 
dikeltmek, tohum arassalygyny gorap saklamak hem-
de baş sanyny artdyrmak häzirki döwürde biziň esasy 
wezipelerimiziň biridir. Şoňa görä-de, bu pudagy ösdürmek 
we kämilleşdirmek boýunça daşary ýurtly atşynaslar 
bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk giňeldilýär diýip, milli 
Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz Türkmen bedewiniň milli 
baýramy hem-de Türkmen alabaýynyň baýramy 
mynasybetli ýurdumyzyň has tapawutlanan atşynaslaryny 
we itşynaslaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak, şeýle 
hem Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň işjeň 
daşary ýurtly agzalaryna, şol sanda Halkara ahalteke 
atçylyk assosiasiýasynyň agzasy, ABŞ-dan ahalteke 
atçylyk hojalygynyň başlygy Tito Pontekorwo,  Russiýa 
Federasiýasynyň «Gurtbil» ahalteke atçylyk hojalygynyň 
başlygy Mariýa Mosara «Türkmenistanyň at gazanan 
atşynasy» diýen hormatly ady dakmak hakyndaky 
Permana gol çekdi.   

Maslahata gatnaşyjylara 19-25-nji aprel aralygynda 
Türkmen bedewiniň milli baýramy we Türkmen 
alabaýynyň baýramy mynasybetli Aşgabatda geçiriljek 
baýramçylyk çäreleriniň maksatnamasy hödürlenildi. 

Baýramçylyk maksatnamasy “Türkmen bedewi 
we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly XIII halkara 
ylmy maslahaty, dürli baýramçylyk at çapyşyklaryny 
birleşdirýär. Şeýle hem baýramçylyk çäreleriniň  hatarynda 
“Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi” we “Ýylyň türkmen 
edermen alabaýy” atly halkara bäsleşikleriniň jemleýji 
tapgyrlary, ahalteke bedewleriniň gözelligini hem-de 
türkmen alabaýlarynyň keşbini şekillendiriş we amaly-
haşam sungatynyň eserlerinde çeper beýan etmek boýunça 
bäsleşigiň  ýeňijilerine baýraklary gowşurmak dabarasy 
bar. Şeýle hem Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň 
we Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň 
merkeziniň açylyş dabarasy bolar, milli mirasy wagyz 
etmäge ýardam edýän beýleki çäreler geçiriler.  

Hormatly Prezidentimiziň garamagyna “Türkmen 
atlary” döwlet birleşiginiň  garamagyndaky “Goýumly 
oýunlar, hyzmatlar we üpjünçilik” döwlet kärhanasynyň 
guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, ony “Altyn 
bedew” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine bellenen 

tertipde öwürmek baradaky Kararyň taslamasy 
hödürlenildi. 

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa  
söz berilýär. Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» 
diýen hormatly ady dakmak barada Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Mejlisiniň kararyny yglan edýär. 

Resminamada bellenilişi ýaly, halkymyzyň ýelden 
ýüwrük bedewleriniň şan-şöhratyny dikeltmekde, 
dünýä ýaýmakda, atly sporty we atçylyk pudagyny 
ösdürmekde, ahalteke atlarynyň tohumçylyk işini, 
olaryň syna owadanlygyny kämilleşdirmekde, ösüp 
gelýän ýaş nesillerimizde atçylyk sungatyna bolan 
höwesi döretmekde, atlary seýislemekde bitiren 
aýratyn uly hyzmatlary, şeýle hem  «Türkmen atlary» 
döwlet birleşiginiň towakganamasy we giň halk 
köpçüliginiň isleg-arzuwlary göz öňünde tutulyp, döwlet 
Baştutanymyza  Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat 
halypa seýsi» diýen hormatly ady dakyldy. 

Foruma gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary 
astynda döwlet Baştutanymyza ýokary sylag gowşurylýar. 

Döwlet Baştutanymyz mejlisi dowam edip, ýokarda 
beýan edilen işleri  mundan beýläk-de dowam etdirmek 
we kämilleşdirmek, bu işlere ýaşlarymyzy işjeň çekmek 
maksady bilen, şeýle hem döwlet işleriniň köpdügini 
nazarda tutup, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň 
Prezidenti wezipesine başga bir mynasyp ýolbaşçyny 
saýlamak barada karara gelendigini aýtdy. 

Ýurdumyzyň tejribeli, belli atşynaslary bu wezipä 
Serdar Berdimuhamedowy saýlamak baradaky teklibi 
hödürläp, ony köpýyllyk tejribesi, ýokary guramaçylyk 
ukyby bolan ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdiler. 

Göni ses bermek arkaly, şol sanda sanly ulgam boýunça 
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň ýurdumyzdaky 
we daşary ýurtly agzalary  şu assosiasiýanyň Prezidentligine 
Serdar Berdimuhamedowy biragyzdan saýladylar.

S.Berdimuhamedow foruma gatnaşyjylaryň öňünde 
çykyş edip, bildirilen ynam üçin hoşallyk bildirdi 
hem-de Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň 
işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek baradaky 
garaýyşlary, onuň maksatlary we meýilnamalary barada 
aýtdy. Hormatly Prezidentimiziň ahalteke bedewlerini 
ösdürip ýetişdirmegiň, halk seçgiçiliginiň usullaryny 
hem-de dünýä ylmynyň häzirki gazananlaryny ulanmak 
boýunça öňde goýan wezipeleri bilen baglylykda, 
milli atşynaslyk mekdebiniň iň gowy däplerini aýawly 
saklamagyň we baýlaşdyrmagyň möhüm wezipeleriň 
hatarynda durýandygy aýratyn nygtaldy. 

   ***
 Mejlisiň işi  Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň 

täze saýlanan Prezidenti S.Berdimuhamedowyň başlyklyk 
etmeginde dowam etdi. 

S.Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk 
assosiasiýasynyň işiniň atşynaslygyň we atly sportuň 
iri halkara merkezi hökmünde Türkmenistanyň 
ornunyň pugtalandyrylmagyna ýardam edýändigini 
nyg tap ,  bu  ugurdaky  ha lka ra  hyzmatdaş lyk 
tejribesiniň täze pikirler we başlangyçlar görnüşinde 
goşmaça itergä mynasyp boljakdygyna ynam bildirdi. 

Mejl isiň gün tert ibine laýyklykda,  foruma 
gatnaşyjylaryň garamagyna birnäçe guramaçylyk 
meseleleri hödürlenildi. 

Assosiasiýanyň wise-prezidenti wezipesine Annageldi 
Ýazmyradow tassyklanyldy. Ol Halkara “Türkmen alabaý 
itleri” assosiasiýasynyň başlygynyň orunbasary hem 
bolup durýar. 

Mundan başga-da, Halkara ahalteke atçylyk 
assosiasiýasynyň täze dolandyryş müdiriýetiniň hem-de 
derňew toparynyň agzalary saýlanyldy. 
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JEMGYÝET 

Türkmenistanyň Prezidenti ählihalk 
ýowaryna gatnaşdy   

17-nji aprelde Aşgabatda we ýurdumyzyň ähli 
welaýatlarynda raýatlaryň ýaşamagy üçin amatly şertleriň 
ýokarlandyrylmagyna hem-de ilatly ýerleriň çäkleriniň 
estetiki derejesiniň saklanylmagyna gönükdirilen 
abadanlaşdyrmak boýunça köpçülikleýin çäre 
geçirildi. Ýowara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow gatnaşdy. 

Ir bilen milli Liderimiz ählihalk ýowarynyň geçirilýän 
ýerine geldi hem-de ozal ekilen agaç nahallaryna ideg 
etmäge girişip, köpçülikleýin abadanlaşdyryş çäresine 
badalga berdi. Döwlet Baştutanymyz agaçlaryň düýbüni 
agartdy hem-de olara ideg etmek boýunça beýleki işleri 
ýerine ýetirdi. 

Milli Liderimiziň göreldesine eýerip, ýowara 
gatnaşyjylaryň ählisi agaç nahallaryna ideg etmäge 
girişdiler.

Hormatly Prezidentimiz agaç nazallaryna ideg etmek 
boýunça işi tamamlap, Mejlisiň Başlygy, hökümet 
agzalary bilen şeýle işleri dowam etdirmek, olary ähli 
ýerde guramak babatynda pikir alyşdy. Şunuň bilen 
baglylykda, milli gymmatlyklar ulgamynda ekologiýa 
medeniýetiniň möhümdigi nygtaldy. 

Döwlet Baştutanymyz hemmelere işlerinde üstünlik 
arzuw edip bu ýerden ugrady.   

TÜRKMENISTAN – BMG 

BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş 
diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň 
orny

Şu ýylyň 16-njy aprelinde Birleşen Milletler 
Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 
59-njy mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 
“Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin 
Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň 
orny” atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi 
munuň nobatdaky subutnamasy boldy. Birleşen Milletler 
Guramasyna agza döwletleriň 72-si bu Kararnamanyň 
awtordaşy bolup çykyş etdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
bu başlangyjy 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Birleşen 
Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji 
ýubileý sessiýasynyň çäklerinde eden çykyşynda öňe 
sürüpdi. 

Dürli ugurlar boýunça işlemek üçin özboluşly edara 
bolan Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin 
Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi döwrüň 
möhüm meseleleri boýunça sebit hyzmatdaşlygyny 
ösdürmäge uly goşant goşýar. Türkmenistanyň we 
Merkeziň bilelikdäki işi tutuşlygyna alanyňda esasy 
maksatlara – Merkezi Aziýada parahatçylygy, durnuklylygy 
hem-de howpsuzlygy gazanmaga gönükdirilendir. 

BMG-niň Merkezi Aziýa sebitindäki bu edarasynyň 
işiniň netijeliligi barada BMG-niň Baş Assambleýasynyň 
Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen hem-de bu düzümiň 
döredilmeginiň 10 ýyllygy mynasybetli, 2017-nji 
ýylyň noýabrynda kabul edilen Kararnamasynda hem 
nygtalandygyny belläp geçmek wajypdyr. 

Resminamada sebit merkeziniň BMG-niň ýurt boýunça 
toparlary, gapma-garşylyklaryň öňüni almak meselelerinde 
Parahatçylyk gurluşygy gaznasy, şonuň ýaly-da, ýaşlaryň 
we zenanlaryň jemgyýetdäki, syýasatdaky hem-de 

ykdysadyýetdäki ornuny pugtalandyrmaga gönükdirilen 
we ýolbaşçy zenanlaryň toparyny okatmak üçin Öňüni alyş 
diplomatiýasynyň akademiýasy bilen hyzmatdaşlykdaky 
oňyn orny bellenilýär. 

Häzirki wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň 
Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça 
Sebit merkezi sebitiň hökümetleri bilen gatnaşyk saklaýar 
hem-de dünýäde koronawirus ýokanjynyň zyýanly 
täsirleriniň öňüni almak üçin Öňüni alyş diplomatiýasy 
ulgamynda degişli taraplar bilen hyzmatdaşlyk edýär.  

Türkmen döwleti sebit goşulyşmalary boýunça 
başlangyçlary iş ýüzünde durmuşa geçirmek bilen Birleşen 
Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş 
diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi tarapyndan 2030-
njy ýyla çenli Ählumumy gün tertibini durmuşa geçirmek 
maksady bilen alyp barýan işlerine mundan beýläk-de 
işjeň gatnaşar. 

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen 
wideoduşuşyk

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekilleri 
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň 
Parlamentara Assambleýasynyň onlaýn görnüşde geçirilen 
52-nji mejlisine gatnaşdy. 

Duşuşygyň barşynda pandemiýa döwründe migrasiýa 
meselelerini kanunçylyk taýdan düzgünleşdirmek, GDA 
döwletleri üçin Migrasiýa kodeksi bilen bagly meselelere 
seredildi, “GDA gatnaşyjy döwletlerde çagalaryň 
saglygyny goramaga bolan hukuklaryny üpjün etmek”, 
“Raýatlara ruhy taýdan kömek bermek we kömek 
berlende raýatlaryň hukuklarynyň kepillikleri hakynda”, 
“Sebitleýin maýa goýum taslamalary hakynda” we beýleki 
kanunlaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy 
döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň 52-nji 
mejlisiniň çäklerinde türkmen wekiliýeti “COVID-19 
pandemiýa şertlerinde ählumumy howplar we wehimler. 
Terrorçylyk we zorlukly ekstremizm” atly halkara 
maslahatyna-da gatnaşdy. 

BIRŽA TÄZELIKLERI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig 
mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba 
alyndy. 

Daşary ýurt walýutasyna Russiýanyň, Birleşen Arap 
Emirlikleriniň, Şweýsariýanyň, Kipriň, Owganystanyň 
we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşydaky 
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen 
suwuklandyrylan gazy, polipropileni, uçar kerosinini, 
nebit bitumyny, dizel ýangyjyny satyn aldylar. Beýik 
Britaniýanyň täjirleri “Türkmengaz”döwlet konserninde 
öndürilen  ECO-93 awtobenzini, Russiýanyň telekeçileri 
bolsa polietileni satyn aldylar.

Bulardan başga-da, Russiýa, Azerbaýjan, Özbegistan, 
Gyrgyzystan, Owganystan döwletleriniň wekillerine 
daşary ýurt walýutasyna reňksiz list aýna, gidroarassalanan 
we žakkard tüýjümek önümler, nah ýüplük ýerlenildi. 
Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 31 million 236 müň 
dollaryndan gowrak boldy.

Şweýsariýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, 
Ermenistanyň işewür toparlarynyň wekilleri bahasy 3 
million 765 müň manatlyk nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin 63 million 
144 müň manatlykdan gowrak plastiki paddonlary, pagta 
süýümini 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

Наши преимущества:Biziň artykmaçlyklarymyz: Our Advantages:




