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



Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti  
Gurbanguly Berdimuhamedowa

Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan Prezidenti!
Sizi Milli bahar baýramy –  

Nowruz baýramy bilen mähirli gutlaýarys!
Size tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagt  

we Siziň jogapkärli döwlet işiňizde uly üstünlikleri  
gazanmagyňyzy arzuw edýäris!

To His Excellency, President of Turkmenistan  
Gurbanguly Berdymuhamedov

Dear President of Turkmenistan!
Our cordial congratulations on the  

National Spring Holiday – Novruz Bayramy!
We sincerely wish You the best of health, happiness  

and great successes in Your responsible state activity!

Его Превосходительству, Президенту Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедову

Глубокоуважаемый Президент Туркменистана!
Сердечно поздравляем Вас с Национальным   

праздником весны – Новруз байрамы!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья  

и больших успехов в Вашей ответственной  
государственной деятельности!
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RESMI BÖLÜM 

Türkmenistanyň Prezidenti “ARETI” halkara 
kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul 
etdi

9-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow “ARETI” halkara kompaniýalar 
toparynyň ýolbaşçysy, Halkara welosipedçiler 
birleşiginiň (UCI) Ýolbaşçy komitetiniň agzasy Igor 
Makarowy kabul etdi. 

Şu ýylyň 13-17-nji oktýabrynda geçiriljek welotrek 
boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk görmek ara 
alnyp maslahatlaşylan esasy mesele boldy. Bu abraýly 
ýaryşlary Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty 
ministrligine Welosiped sporty federasiýasy hem-
de Halkara welosipedçiler birleşigi bilen bilelikde 
guramak tabşyryldy. 

UCI-niň ýolbaşçy komitetiniň agzasy I.Makarow 
döwlet Baştutanymyzyň bu möhüm sport çäresini 
guramaçylykly geçirmek boýunça ozal beren 
tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 
Bu ýaryşlara dünýäniň 186 ýurdunyň wekilleri gatnaşar. 

Milli Liderimiz welotrek boýunça dünýä 
çempionatynyň geçirilmeginiň Halkara Olimpiýa 
komitetiniň we Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň agzasy 
bolan ýurdumyzyň dünýäniň olimpiýa hereketini 
ösdürmäge hem-de sporty wagyz etmäge mynasyp 
goşandydygyny aýtdy. Hormatly Prezidentimiz 
dünýä derejesindäki iri ýaryşyň Watanymyzyň 
mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň 
hem-de ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 
döredilmeginiň 140 ýyllygynyň baýram edilýän ýylynda 
geçirilýändiginiň çuňňur manysynyň bardygyny belledi. 

I .Makarow mil l i  Lider imiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň dünýä derejesinde welosiped 
sportuny ösdürmek üçin möhüm ähmiýete eýe bolan 
welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek 
baradaky başlangyjyna ýokary baha berip, Halkara 
welosipedçiler birleşiginiň bu ýaryşlary ýokary 
derejede guramak we geçirmek boýunça uly işleri 
amala aşyrjakdygyna ynandyrdy. 

Bellenilişi ýaly, guramaçylyk meselelerine 
uly ähmiýet berilýär. Hususan-da, koronawirus 
pandemiýasy bilen baglylykda, dünýäde emele 
gelen çylşyrymly şertlerde Türkmenistana gelýän 
ähli türgenlere degişli sanjymlaryň edilmegi babatda 
ýardam berler. 

Türkmen tarapynyň başlangyjy bilen Halkara 
parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan 
edilen, Türkmenistan üçin ýubileý ýylynda geçiriljek 
welotrek boýunça dünýä çempionatynyň aýratyn 
ähmiýetini nazara almak bilen, welosiped sportuny 
hem-de ekologiýa taýdan arassa we daşky gurşaw üçin 
howpsuz ulag görnüşi hökmünde welosipedi wagyz 
etmäge ýardam edýän mahabat we düşündiriş işlerine 
aýratyn üns berler. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow dünýä çempionyny 
sarpalamak dabarasyna gatnaşdy

10-njy martda Türkmenistanyň Prezidenti, 
Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidenti Gurbanguly 

Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa 
şäherjigine geldi. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde 
türkmen türgeni Ýulduz Jumabaýewanyň 2018-nji 
ýylyň noýabr aýynda agyr atletika boýunça Aşgabatda 
geçirilen dünýä çempionatynda mynasyp bolan ýokary 
sylagyny gowşurmak mynasybetli guralan dabara 
gatnaşdy. 

Olimpiýa şäherjiginiň Başa-baş söweş sungaty 
sport toplumynda geçirilen dabaraly çärä Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Döwlet 
howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, ministrlikleriň we 
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik 
guramalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriň 
ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriň rektorlary 
we türgenler gatnaşdylar. Ýygnananlaryň hatarynda 
daşary döwletleriň ýurdumyzda işleýän diplomatik 
missiýalarynyň hem-de halkara guramalarynyň 
ýolbaşçylary we wekilleri bar. 

Dabara gatnaşyjylary mübärekläp, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu günki 
wakanyň türkmen sporty üçin, bütin ýurdumyz üçin 
ähmiýetli bolandygyny belledi. Biz häzir Halkara 
agyr atletika federasiýasy tarapyndan 45 kilogram 
agramdaky türgenleriň arasynda dünýäniň çempiony 
diýlip ykrar edilen, milli ýygyndy toparymyzyň türgeni 
Ýulduz Jumabaýewany sylaglamak üçin ýygnandyk. 
Döwlet Baştutanymyz bu türgeniň ýaryşda iki sany 
altyn medala mynasyp bolup, sportuň bu görnüşi 
boýunça dünýä rekordyny goýandygyny aýratyn 
belledi.

Bu ajaýyp ýeňiş doly kanunalaýykdyr. Ol 
ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmäge, 
sagdyn durmuş kadalaryny wagyz etmäge, adamlary 
sport bilen yzygiderli meşgullanmaga gönükdirilen 
deňi-taýy bolmadyk döwlet syýasatymyzyň 
netijesidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Biziň ýurdumyz soňky ýyllarda iri halkara 
ýaryşlarynyň geçirilýän mekanyna öwrüldi diýip, 
döwlet Baştutanymyz belledi. Olaryň hatarynda 
V Aziýa oýunlary, «Amul–Hazar 2018» halkara 
awtorallisi hem-de Agyr atletika boýunça 2018-nji 
ýylda geçirilen dünýä çempionaty ýaly taryhy wakalar 
bar. 

Bu ýaryşlar Garaşsyz Türkmenistanyň örän giň 
gerimli we uly ähmiýetli sport çärelerine gowy 
taýýarlyk görmegi hem-de olary ýokary derejede 
geçirmegi başarýandygyny bütin dünýä äşgär etdi. 
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda şu 
ýyl Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň, 
Aziýa we Okeaniýa IV toparynda tennis boýunça 
Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşynyň 
tapgyrynyň, 2022-nji ýylda bolsa, Sambo boýunça 
dünýä çempionatynyň hem ýokary derejede, 
guramaçylykly geçiriljekdigine ynanýandygyny 
belledi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň sport taryhynda 
ajaýyp sahypalaryň az ýazylmandygyny belledi. Bu 
barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz ajaýyp agyr 
atletikaçymyz, dünýäniň we Ýewropanyň üç gezek 
çempiony, şeýle hem Aziýanyň çempiony Altymyrat 
Orazdurdyýewi ýa-da görnükli türgen, döwrüniň 
iň meşhur mergeni hem-de Olimpiýa oýunlarynyň 
kümüş medalynyň eýesi, nyşana ok atmakda köp 
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gezek dünýäniň we Ýewropanyň rekordsmeni Marat 
Nyýazowy ýatlady. 

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 belleýşi ýaly, häzirki döwürde 
hem türkmen sportunyň däpleriniň dowam edip 
gelýändigi we ösdürilýändigi guwandyrýar. Biziň ýaş 
türgenlerimiz uly nesilleriň ýeňişli ýoluny mynasyp 
dowam edýärler. 

Şolaryň biri hem Ýulduz Jumabaýewadyr. Bu 
ýokary sylagyň eýesi – biziň maksada okgunly, 
tutanýerli, eziz Watanymyza çäksiz wepaly, ýeňiş 
üçin ähli gujur-gaýratyny gaýgyrmajak ýaşlarymyzyň 
ajaýyp wekili bolup durýar diýip, milli Liderimiz 
belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, köp asyrlaryň 
dowamynda türkmen halky deňsiz-taýsyz maddy we 
ruhy gymmatlyklary döredipdir. Häzirki döwürde 
bahasyna ýetip bolmajak bu taryhy gymmatlyklar 
täzeçe esasda dikeldilýär. Şunuň bilen baglylykda, 
döwlet Baştutanymyz arassa sport bäsleşiginiň 
asyrlarboýy dowam eden däplerini dikeltmek we 
giňden wagyz etmek biziň örän baý taryhy-medeni 
mirasymyzy ösdürmegiň möhüm ugrudygyny we onuň 
binýatlyk esaslarynyň biridigini belledi. 

Bu mirasyň hataryna dünýäde deňi-taýy bolmadyk 
ahalteke atlary hem degişlidir diýip, hormatly 
Prezidentimiz sözüni dowam etdi. Bu atlar döwletimiziň 
nyşanyna, türkmenleriň kanuny buýsanjyna öwrüldi. 
Häzirki döwürde ýurdumyzda atçylygy ösdürmek 
üçin ähli zerur şertler döredilýär, täze atçylyk-sport 
toplumlarynyň ulgamy gurlup, köp adamlaryň 
gatnaşmagynda at çapyşyklary yzygiderli geçirilýär.

Biz ata-babalarymyzdan miras galan ýaryşlaryňdyr 
däp-dessurlaryň beýleki görnüşlerini hem ösdürýäris. 
Şolaryň hatarynda laçyn we tazy bilen aw awlamagy, 
guşakly göreşi, halyçylaryň we zergärleriň gadymy 
sungatyny, özboluşly aýdym-tanslarymyzy, owadan 
milli lybaslarymyzy görkezmek bolar. 

Biz şöhratly däplerimizi häzirki döwre ýetirmek 
bilen, taryhy yzygiderliligi gorap sakladyk. Bu 
bolsa, jemgyýetimizi jebisleşdirýän, merdana 
halkymyzy beýik üstünliklere ruhlandyrýan egsilmez 
güýçdür diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow aýtdy. 

Döwletimiz mundan beýläk hem bedenterbiýä 
we sporta ileri tutulýan ugurlar hökmünde uly 
üns berer. Sport üpjünçilik ulgamyny, usulyýetini 
ösdürmek, tälimçileri, halypalary we hünärmenleri 
taýýarlamak üçin zerur serişdeleri goýberer. Milli 
Liderimiziň belleýşi ýaly, bu işleri, özümiziň gazanýan 
netijelerimize we iň gowy dünýä tejribesine daýanmak 
bilen, häzirki zaman ylmy esasynda amala aşyrarys.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Türkmenistanyň Watana şan-şöhrat getirýän hem-de 
dünýä sportunyň abraýyny artdyrýan ýene-de köp sanly 
çempionlaryň ýetişjekdigine berk ynanýandygyny 
aýtdy. 

Milli Liderimiz Ýulduz Jumabaýewany Agyr 
atletika boýunça dünýä çempionatynda gazanan 
deňsiz-taýsyz ajaýyp üstünligi bilen ýene-de bir 
gezek tüýs ýürekden gutlap, Bitarap Türkmenistanyň 
Döwlet baýdagynyň mundan beýläk hem halkara sport 
ýaryşlarynda belentde parlajakdygyna ynam bildirdi. 

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Milli 
Olimpiýa komitetiniň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ýulduz Jumabaýewa 2018-nji 
ýylda Aşgabatda geçirilen Agyr atletika boýunça 
dünýä çempionatynda mynasyp bolan altyn medalyny 
gowşurdy. 

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar, onuň 
belent owazy astynda Watanymyzyň Döwlet baýdagy 
ýokary galdyrylýar. 

Dabaranyň dowamynda Halkara agyr atletika 
federasiýasynyň prezidenti doktor Maýkl Iranä söz 
berildi. Ol sanly wideoaragatnaşyk arkaly dabara 
gatnaşyjylara ýüzlendi. 

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 
Berdimuhamedowa Türkmenistanda sportuň dürli 
ugurlarynyň, şol sanda agyr atletikanyň ösdürilmegi 
babatda yzygiderli tagalla edýändigi üçin tüýs 
ýürekden hoşallyk bildirip, Halkara agyr atletika 
federasiýasynyň ýolbaşçysy türkmen türgenlerine 
halkara ýaryşlarynda uly üstünlikleri arzuw etdi.

IWF-niň prezidenti Halkara agyr atletika 
federasiýasynyň, Halkara barlaglar agentliginiň we 
Bütindünýä antidoping agentliginiň bilelikde sportuň 
arassa we adalatly bolmagy üçin dopinge garşy göreşde 
uly tagallalary edýändigini, şeýle hem Türkmenistanyň 
bu ugurda işjeňlik görkezýändigini nygtady. 

Jenap Maýkl Iraniniň belleýşi ýaly, 2018-nji 
ýylda Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça 
dünýä çempionatynda türkmen türgeni Ýulduz 
Jumabaýewanyň jemi 179 kilogram agramy göterip, 
şeýle hem ýetginjekleriň arasynda dünýä rekordyny 
täzeläp, altyn medallara mynasyp bolmagy milli 
Liderimiziň agyr atletika sportuny ösdürmek ugrunda 
edýän tagallasynyň aýdyň nettijesi bolup durýar diýip, 
myhman sözüni dowam etdi.

Soňra Halkara agyr atletika federasiýasynyň 
baş kätibi, Aziýanyň agyr atletika federasiýasynyň 
bi r in j i  wise-prezident i  Mohammed Jaluda 
sanly wideoaragatnaşyk arkaly çykyş edip, 
Türkmenistanyň Prezidentine sagbolsun aýtdy 
we sportuň bu görnüşiniň netijeli ösmegi babatda 
edýän tagallalary üçin döwlet Baştutanymyza 
hoşallyk bildirdi.

Bellenilişi  ýaly, sport hereketiniň ahlak 
ýörelgeleriniň degişli derejede berjaý edilmändigi 
üçin, 2018-nji ýylda agyr atletika boýunça Aşgabatda 
geçirilen dünýä çempionatynda 45 kilograma çenli 
agram derejesinde altyn medal gazanan türgen bu 
medaldan mahrum edildi. Şeýlelikde, türkmen türgeni 
Ýulduz Jumabaýewa iki altyn medalyň eýesi boldy we 
dünýä rekordyny goýdy. 

Jenap Mohammed Jalud pursatdan peýdalanyp, 
Ýulduz Jumabaýewany dünýä birinjiliginiň ýokary 
baýragy bilen gutlady. 

Milli Liderimiz jemleýji söz bilen çykyş edip, biziň 
türgenlerimiziň gazanan ajaýyp üstünlikleriniň ata 
Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak 
hakyky milli gymmatlykdygyny belledi. Olar şol bir 
wagtda öz ykbalyny sporta baglajak müňlerçe ýigitler 
we gyzlar üçin hem görelde bolup durýar. 

Mähriban Watanymyzyň ýaşyl Baýdagy dünýä 
derejeli sport desgalarynda al-asmana galdyrylanda, 
Türkmenistanyň raýatlary bolan biz, nirede bolsagam, 
özümizi güneşli ýurdumyza şan-şöhrat hem-de at-
abraý getirýän bitewi, jebis maşgalanyň agzalary 
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hökmünde duýýarys diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Halkara agyr 
atletika federasiýasynyň prezidenti doktor Maýkl Iranä 
dünýäde agyr atletikany ösdürmäge goşýan şahsy 
goşandy we sportda adalatly syýasaty alyp barýandygy 
üçin minnetdarlyk bildirdi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow şeýle hem baş sekretar Mohammed 
Jaluda şu dabaraly çärä gatnaşýandyklary üçin 
minnetdarlyk bildirdi we Agyr atletika boýunça 
halkara federasiýasynyň ýolbaşçylarynyň adyna iň 
gowy arzuwlaryny aýtdy. 

Dabaraly çäräniň ahyrynda milli Liderimiz 
raýatlarymyzyň iň uly gymmatlyk bolup durýandygyny 
aýratyn belledi. Türkmenistan ýakyn hem-de uzak 
geljege gönükdirilen, sagdyn durmuş kadalaryny, 
bedenterbiýäni we sporty ösdürmegi hem-de wagyz 
etmegi maksat edinip, üstünlikli öňe gitmegiň oňyn 
göreldesini görkezýär.

   ***
Şol gün paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň 

“Sport” myhmanhanasynda Ýulduz Jumabaýewany, 
şeýle hem onuň tälimçisini we Türkmenistanyň Agyr 
atletika federasiýasynyň ýolbaşçysyny sylaglamak 
dabarasy geçirildi. 

“Spor t”  myhmanhanasynyň eýwanynda 
ýurdumyzyň ýokary derejeli sporty ösdürmekde 
gazananlary, türkmen türgenleriniň halkara we dünýä 
ýaryşlarynda mynasyp bolan abraýly baýraklary 
barada gürrüň berýän giňişleýin sergi, şeýle hem 
şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň 
sergisi ýaýbaňlandyryldy. 

Dabaranyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň 
degişli Permany okaldy. Oňa laýyklykda, Türkmen 
döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby 
Ýulduz Jumabaýewa ýurdumyzda ýokary netijeli 
sporty ösdürmäge goşan şahsy goşandy, halkara 
ýaryşlarynda mähriban Watanymyzyň sport abraýyny 
goramakda uly üstünlikleri gazanandygy üçin 
Türkmenistanyň “Watana bolan söýgüsi üçin” diýen 
medaly bilen sylaglandy. Döwlet Baştutanymyzyň 
Buýrugyna laýyklykda, oňa 2020-nji ýylda goýberilen, 
aň reňkli “Lexus LX 570 Sport Plus” kysymly ýeňil 
awtoulagy sowgat berildi. 

Dabaranyň dowamynda Türkmenistanyň 
Prezidentiniň ýurdumyzyň Sport we ýaşlar syýasaty 
ministrliginiň ýokary sport ussatlygy mekdebiniň 
agyr atletika bölüminiň tälimçi-mugallymy 
M.Sähetmyradowy “Watana bolan söýgüsi üçin” 
medal bilen sylaglamak hakyndaky Permany okaldy. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen, 
tälimçi mugallym M.Sähetmyradowa halkara 
ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýeleýän türgenleri 
taýýarlandygy üçin täze ýaşaýyş jaýynyň açary 
gowşuryldy. 

Dabaraly çärede döwlet we jemgyýetçilik işinde 
gazanan uly zähmet üstünlikleri üçin ýurdumyzyň 
daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewi 
Türkmenistanyň “Gaýrat” medaly bilen sylaglamak 
hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany 
okaldy. 

Sylaglara mynasyp bolanlar ýurdumyzda sporty 
wagyz etmek, netijeli işlemek, dürli ugurlarda 
bolşy ýaly, sport ulgamynda hem uly üstünlikler 

gazanmak babatda ähli zerur şertleriň döredilýändigi 
üçin Arkadag Prezidentimize tüýs ýürekden çykýan 
hoşallyk sözlerini aýtdylar. 

   *** 
Şanly wakanyň hormatyna dabaraly konsert 

geçirildi hem-de ýurdumyzyň türgenleriniň görkeziji 
çykyşlary guraldy. 

Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady 
meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi

11-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasarlarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 
agzalarynyň, şeýle hem käbir ministrlikleriň we 
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň 
gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. 

Milli Liderimiz maslahaty açyp, mukaddes 
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy 
mynasybetli dabaraly baýramçylyk çärelerini 
geçirmäge giňden taýýarlyk görülýändigini belledi. 
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň baýramyna ýeňil 
bolmadyk halkara ýagdaýynda taýýarlyk görülýär. 

Häzirki döwürde öňdebaryjy maliýe institutlarynyň 
berýän bahalaryna görä, dünýä ykdysadyýeti diňe 
haýallyk bilen ösüş ýoluna düşýär diýip, döwlet 
Baştutanymyz sözüni dowam etdi. 

Şeýle hem ösen ykdysadyýetli ýurtlarda-da ösüş 
depgininiň az-kem peselýändigi duýulýar. Şeýlelikde, 
çylşyrymly daşarky geosyýasy şertler emele gelýär. 
Şol sanda nebitiň we gazyň nyrhlary durnukly peselýär. 
Bu bolsa, serişdeleriň halkara bazarlarynyň ýagdaýyna 
we maýa goýumlarynyň gelşine öz täsirini ýetirýär. 
Ýurdumyzyň söwda hyzmatdaşlary bolan döwletlerde 
hem ykdysady işjeňlik pese düşdi. 

Ýokarda bellenip geçilen sebäplere garamazdan, 
ýurdumyzda makroykdysady ýagdaý durnukly 
bolmagynda galýar diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow kanagatlanma bilen 
belledi. 

Önümlere daşarky islegiň peselýän şertlerinde 
ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa ýoly bilen 
ösdürmek boýunça çäreler işjeň amala aşyrylýar. Içerki 
bazary özümizde öndürilýän önümleriň hasabyna 
doly üpjün etmek boýunça zerur çäreler görülýär. 
Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan 
harytlary öndürýän önümçilikleri höweslendirmek 
boýunça hem zerur işler geçirilýär. 

“Biz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli 
pudaklarynda giň gerimli sebit we milli maýa goýum 
taslamalaryny hem-de özgertmeleri durmuşa geçirmek 
boýunça alnyp barylýan işleriň depginini birjik-de 
peseltmeýäris. Maliýe, salgyt-býujet, pul-karz, daşary-
ykdysady, nyrh emele getiriş syýasatynda özgertmeler 
üstünlikli amala aşyrylýar” diýip, milli Liderimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. 

Bu işleriň ählisi biziň mümkinçiliklerimiziň 
gerimini giňeltmäge, dünýädäki ykdysady çökgünligiň 
ýaramaz netijelerini azaltmaga mümkinçilik berýär 
diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi. 

Şu ýyl biziň ýurdumyz Hazarýaka döwletleriniň 
Baştutanlarynyň ýokary derejedäki VI duşuşygyna, 
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV 
duşuşygyna başlyklyk edýär diýip, milli Liderimiz 
belledi. Şunuň bilen baglylykda, biziň ýurdumyz daşary 
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ýurt döwletleriniň Baştutanlarynyň gatnaşmagynda köp 
sanly möhüm halkara çäreleriniň, şeýle hem Ýokary 
derejeli daşary ýurtly myhmanlaryň gatnaşmagynda 
köp sanly dürli baýramçylyk çäreleriniň geçirilýän 
ýerine öwrüler. Bu bolsa, Türkmenistanyň halkara 
abraýynyň barha artýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär. 
Biziň alyp barýan daşary we içeri syýasatymyzyň 
dünýä bileleşigi tarapyndan doly goldanýandygyny 
görkezýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow aýtdy. 

Maslahatyň dowamynda milli Liderimiz aýry-
aýry ministrlikleriň we pudak edaralarynyň 
ýolbaşçylarynyň alyp barýan işlerine nägilelik 
bi ldirdi .  Mümkinçi l ikler iň  doly möçberde 
u lanylmaýandygy,  käbi r  ýo lbaşçylaryň  i ş 
başarjaňlygynyň we hünär derejesiniň ýeterlik 
däldigi, ýerlerde işleriň dogry guralmaýandygy 
netijesinde sowuk-salalyga ýol berilýändigi 
kemçilikleriň hatarynda görkezildi. 

Häzirki döwürde jemi içerki önümiň ösüş 
depgini, döwletimiziň maliýe ýagdaýy, özgertmeler 
maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň depginleri, 
aýratyn hem, ykdysadyýetimiziň gurluşy bizi 
kanagatlandyryp bilmez. Şoňa görä-de, şu maslahatda 
maliýe-ykdysady toplumyň, aýry-aýry ministrlikleriň 
we  pudak  eda ra la rynyň  ýo lbaşçy la rynyň 
gatnaşmagynda bu ugurda amala aşyrylýan işleriň 
netijelerine garalar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

Milli Liderimiz nebitgaz toplumynyň işini 
kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meselelere ünsi 
çekdi. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, 
ýurdumyzy ýokary tehnologiýaly we ekologiýa taýdan 
arassa, innowasion ykdysadyýetli, senagat önümçiligi 
taýdan ösen döwletleriň birine öwürmek möhüm 
wezipe bolup durýar. 

Şunuň bilen baglylykda, nebitgaz toplumyny 
ösdürmekde gazhimiýa önümlerini, ýokary goşulan 
bahasy bolan önümleri öndürmek üçin tebigy gazy 
netijeli ulanmak ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup 
durýar. Şu maksat bilen, ABŞ-nyň 8 milliard 800 
million dollaryndan gowrak möçberde daşary ýurt 
karz serişdeleri çekildi. Şol serişdeleriň häzire çenli 
93 göterimi özleşdirildi diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. 

Milli Liderimiz karz serişdelerini öz wagtynda 
gaýtarmagyň, aýratyn-da, çekilen serişdeleriň 
hasabyna gurlan senagat kärhanalaryny taslama 
kuwwatyna çykarmagyň wajypdygyny nygtady. 

Hormatly Prezidentimiz toplumyň önümçilik 
düzümleriniň işini kämilleşdirmek, karz alnan 
serişdeleri gaýtarmak bilen baglanyşykly meseleleriň 
ýerine ýetirilişi bilen gyzyklanyp, toplumyň 
ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňledi. 

Döwlet  ministr i  –“Türkmengaz” döwlet 
konserniniň başlygy B.Amanow çekilen daşary ýurt 
karz serişdelerini öz wagtynda gaýtarmak boýunça 
görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Konsern boýunça daşary ýurt karz serişdeleriniň 
gaýtarmaga degişli galyndy möçberini tebigy gazyň 
goşmaça mukdaryny, suwuklandyrylan gazy, kükürdi, 
ECO-93 kysymly benzini daşary ýurt bazarlaryna 
ýerlemekden gelip gowuşjak serişdeleriň hasabyna 
gaýtarmak göz öňünde tutulýar. Şu ýylyň mart aýy 
boýunça töleg borçnamalaryny hasaplaşmak üçin ähli 
zerur işler alnyp barylýar. 

“Türkmennebit” döwlet konserniniň başlygy 
G.Baýgeldiýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerindäki 
işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şeýle hem 
nebitgaz enjamlaryny satyn almak barada baglaşylan 
şertnamany maliýeleşdirmek maksady bilen, çekilen 
daşary ýurt karz serişdelerini tapgyrlaýyn esasda 
gaýtarmak boýunça zerur tagallalaryň edilýändigi 
aýdyldy. 

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda çekilen karz 
serişdeleriň galyndysy nobat tertibine laýyklykda 
bellenilen möhletlerde bökdençsiz gaýtarylýar. Öňde 
durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi 
ugrunda toplumlaýyn işler alnyp barylýar.

“Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň 
başlygy M.Rozyýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde 
işleriň depginlerini ýokarlandyrmak, çekilen daşary 
ýurt karz serişdelerini wagtynda gaýtarmak boýunça 
alnyp barylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz düzümlere täze önümçilik 
kuwwatlyklaryny döretmek maksady bilen, daşary ýurt 
maýa goýumlary, şol sanda karz serişdeleri çekilende 
olaryň gaýtarylmaly möhletiniň kesgitlenilişine, karz 
serişdelerini gaýtarmak möhletleriniň ylalaşygyna 
örän jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini belledi.

Çekilen karz serişdelerini bellenilen möhletlerde 
gaý t a rmak  üç in  kä rhana l a ryň  önümç i l i k 
kuwwatlyklaryny artdyrmak, olaryň işini kada 
laýyk ýola goýmak we önümçilige häzirki zamanyň 
ösen tejribesini, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak 
meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, 
milli Liderimiz belledi we bu babatda birnäçe anyk 
tabşyryklary berdi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow maslahatyň dowamynda 
Türkmenistanyň Baş prokurory B.Atdaýewe söz berdi. 

Baş prokuror ýurdumyzyň ýangyç-energetika 
toplumynyň düzümlerinde döwlet Baştutanymyzyň 
tabşyrygyna laýyklykda geçirilen prokuror 
barlaglarynyň netijeleri barada hasabat berdi. Şunuň 
bilen baglylykda, düzümlerde çekilen daşary ýurt karz 
serişdelerini netijeli özleşdirmek we olary wagtynda 
gaýtarmak meselelerinde käbir kemçilikleriň ýüze 
çykarylandygy habar berildi. 

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ähli düzümlerde, 
milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp 
barylýan işleriň talabalaýyk ýola goýulmagy, olarda 
kanunçylygyň berk berjaý edilmegi bilen baglanyşykly 
meseleleriň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen 
baglylykda, hormatly Prezidentimiz B.Atdaýewe 
düzümlerde daşary ýurt karz serişdelerini, maýa 
goýumlary wagtynda gaýtarmak we umuman, alnyp 
barylýan işleriň kanunalaýyk derejesini ýola goýmak 
bilen baglanyşykly meselelere yzygiderli seljermeleriň 
geçirilmelidigini tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika 
toplumynda önümçiligi ýokarlandyrmak üçin 
kuwwatlyklaryň doly güýjünde peýdalanylmalydygyny, 
ykdysadyýetiň pugtalandyrylmalydygyny, munuň 
üçin bolsa, toplumyň düzümindäki ylmy-barlag 
institutlarynyň işiniň kämilleşdirilmelidigini, bu ugurda 
ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmalydygyny, 
şeýle hem halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmelidigini 
belledi. 

Milli Liderimiz şu meseleleriň, hususan-da, daşary 
ýurtly ygtybarly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli 
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gatnaşyklary giňeltmek, işlere ulgamlaýyn çemeleşmek 
baradaky meseleleriň düýpli seljerilmelidigini aýdyp, 
bu babatda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy 
S.Berdimuhamedowa görkezmeleri berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň 
ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän 
orunbasary Ş.Abdrahmanow häzirki döwürde 
ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde alnyp barylýan 
işleriň ýagdaýy, maýa goýum taslamalarynyň ýerine 
ýetirilişi we umuman, nebitgaz toplumynda alnan 
daşary ýurt karz serişdelerini öz wagtynda gaýtarmak 
boýunça edilýän tagallalar barada hasabat berdi. 

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, çekilen daşary 
ýurt karz serişdeleriniň öz wagtynda gaýtarylmagy 
halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň döwrebap 
derejede ösdürilmeginiň möhüm şertini emele 
getirýär. Munuň üçin bolsa kärhanalaryň taslama 
kuwwatyna çykarylmagy, önümçilik düzümleriniň 
döwrebaplaşdyrylmagy zerur bolup durýar diýip, 
döwlet Baştutanymyz nygtady we degişli işleri 
yzygiderli gözegçilikde saklamagy wise-premýerden 
talap etdi. 

Bilelikdäki kärhanalara göni maýa goýumlaryny 
çekmek arkaly täze gazhimiýa toplumlaryny gurmak 
boýunça işleriň depginlerini ýokarlandyrmak zerurdyr. 
Täze önümçilikleri gurmak üçin daşary ýurt maýa 
goýumlary, şol sanda karz serişdeleri çekilende 
onuň tehniki-ykdysady esaslandyrmalary jikme-jik 
taýýarlanylmalydyr diýip, milli Liderimiz belledi 
we taslamalaryň öz-özüni ödeýiş möhletlerini 
halkara tejribesine laýyklykda seljermegi hem-de 
taýýar önümleri ýerlemegiň bazarlaryny öwrenmegi 
tabşyrdy. Şunda işgärleriň hünär derejesiniň 
ýokarlandyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. 

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, döwlet 
Baştutanymyz goşmaça düzüm bölekleriniň özümizde 
öndürilmegini ýola goýmak arkaly olaryň daşary 
ýurtlardan getirilmegini azaltmagy, degişli düzümleriň 
ýolbaşçylarynyň garamagyndaky kärhanalaryň 
maliýe-ykdysady ýagdaýyna seljerme geçirmegi, karz 
serişdelerini bellenen möhletlerde üzmek boýunça ähli 
zerur çäreleri görmek meselelerini üns merkezinde 
saklamagy tabşyrdy. 

Nebitgaz toplumy döwletiň merkezi býujetini 
we daşary ýurt pulunda ätiýaçlyk gorlaryny esasy 
üpjün edýän ulgamdyr. Bu serişdeler ýurdumyzy 
durmuş-ykdysady hem-de senagat taýdan ösdürmäge, 
azyk howpsuzlygyny üpjün etmäge we ilatyň hal-
ýagdaýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilýär. 

Şoňa görä-de, ähli hünärmenler, ylmy we 
kömekçi işgärler, ýangyç-energetika toplumynyň 
kärhanalarynyň ýolbaşçylary bu ulgamyň ösüşine 
mynasyp goşant goşmalydyrlar diýip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy 
we bu babatda anyk tabşyryklary berdi. 

Soňra milli Liderimiz gurluşyk, elektrik energetikasy 
we himiýa pudaklarynyň maliýe meseleleri barada 
durup geçdi. 

Soňky ýyllarda gurluşyk-senagat toplumyna 
2 milliard 682 million amerikan dollaryna golaý 
möçberde daşary ýurt karz serişdeleri çekildi. Şonuň 
häzire çenli 69,4 göterimi özleşdirildi. 

Milli Liderimiz karz serişdelerini, hususan-da, 
«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň alan karz 

serişdelerini gaýtarmagyň möhletlerini uzaltmak 
boýunça karzdarlar bilen alnyp barylýan işler, 
kärhanalary taslama kuwwatyna çykarmak üçin 
görülýän çäreler bilen gyzyklandy. 

Energetika ministri Ç.Purçekow ýurdumyzyň 
Energetika ministrliginde daşary ýurt maýa 
serişdeleriniň we maýa goýumlaryň hasabyna milli 
we halkara ähmiýetli möhüm taslamalaryň durmuşa 
geçirilýändigi barada hasabat berdi.

Häzirki döwürde Ahal-Balkan we Balkan-
Daşoguz halkalaýyn energiýa ulgamynyň we ugurdaş 
podstansiýalaryň, Büzmeýin etrabynda energetika 
enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň, 
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda gazturbinaly 
elektrik stansiýasynyň we Türkmenistan-Owganystan-
Pakistan elektrik geçiriji ulgamyň gurluşyklary 
alnyp barylýar. Bu halkara ähmiýetli elektrik geçiriji 
ulgamyň ilkinji nobatdakysynyň gurluşygyny 2021-nji 
ýylyň awgust aýynda tamamlamak meýilleşdirilýär. 

Şeýle hem çekilen karz serişdeleriniň ählisiniň öz 
wagtynda gaýtarylmagy üçin ähli zerur tagallalaryň 
görüljekdigi aýdyldy. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli we halkara 
derejede wajyp energetika taslamalaryny öz wagtynda 
ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleri 
yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygy 
N.Nyýazlyýew ýurdumyzyň himiýa senagatyny 
ösdürmäge çekilen maýa goýumlarynyň ulanylyşy 
barada hasabat berdi. Şu günler täze iri önümçilikleri 
gurmak boýunça taslamalar amala aşyrylýar, 
ýurdumyzyň himiýa zawodlarynda dünýäniň esasy 
önüm öndürijileriniň döwrebap, ýokary öndürijilikli 
tehnologik enjamlary ornaşdyrylýar, içerki hem-de 
daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän önümleriň täze 
görnüşleriniň çykarylyşy ýola goýulýar. 

Häzirki wagtda “Türkmenhimiýa” döwlet 
konserniniň önümçilik kärhanalarynda öndürilen 
himiýa önümlerini ýerlemekden gelýän serişdeleriň 
hasabyna karzlary öz wagtynda üzlüşmek üçin 
tapgyrlaýyn hasaplaşmak boýunça degişli işler alnyp 
barylýar. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, pudagyň 
düşewüntliligini ýokarlandyrmagyň, hususan-da, 
täze kärhanalary gurmagyň hem-de himiýa pudagynyň 
hereket edýän önümçiliklerini döwrebaplaşdyrmagyň 
hasabyna daşary ýurt karzlaryny doly üzmegiň 
zerurdygyny nygtady. 

Hormatly Prezidentimiz “Türkmenhimiýa” döwlet 
konserninde mineral dökünleriň eksport edilişiniň 
ýagdaýy bilen gyzyklandy. Milli Liderimiz pudagyň 
düşewüntliligini ýokarlandyrmakda, daşarky bazarda 
uly islegden peýdalanýan dökünleriň öndürilişini 
artdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, ygtybarly 
hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmagyň 
möhümdigini belledi hem-de bu ugurda alnyp 
barylýan işlere zerur gözegçiligi ýola goýmak barada 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary 
gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedowa 
degişli tabşyryklary berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän degişli 
ministrliklerine we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna 
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daşary ýurt banklary tarapyndan berlen karz serişdeleri 
boýunça emele gelen bergiler barada hasabat berip, 
häzirki wagtda bu karzlaryň üzlüşmeli möhletlerine 
laýyklykda, tapgyrlaýyn hasaplaşmak boýunça zerur 
işleriň alnyp barylýandygyny 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 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, alnan daşary ýurt 
karz serişdelerini wagtynda gaýtarmak ýa-da üzmegiň 
möhletlerine täzeden seretmek boýunça bolup biljek 
ähli mümkinçilikleri düýpli öwrenmegi we bu ugurda 
anyk teklipleri gysga wagtyň içinde taýýarlamagy 
tabşyrdy.

«Türkmenhimiýa» döwlet konsernine çekilen 
daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmaga amatly 
şertleri döretmek maksady bilen, eksporta niýetlenen 
we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny 
tutýan önümleri öndürýän önümçilikleri ýola goýup, 
daşary ýurt pulundaky serişdeleriň gowuşmagyny 
diwersifikasiýa ýoly bilen artdyrmak möhümdir. 
Mundan başga-da, bilelikdäki kärhanalara göni 
maýa goýumlaryny çekmek arkaly toplumlaýyn 
mineral dökünleri we beýleki önümleri öndürýän 
önümçilikleri döretmek wajypdyr diýip, döwlet 
Baştutanymyz aýtdy. 

Şunuň bilen baglylykda, milli  Liderimiz 
täze önümçilikleriň gurluşygy üçin daşary ýurt 
maýa goýumlary çekilende, tehniki-ykdysady 
esaslandyrmany jikme-jik taýýarlamagyň, taslamalaryň 
özüni ödeýşiniň möhletlerini halkara tejribesine 
laýyklykda seljermegiň, degişli işgärleriň ýokary 
derejede taýýarlanylmagyny üpjün etmegiň, taýýar 
önümleri ýerlemegiň bazarlaryny öwrenmegiň, 
goşmaça düzüm böleklerini özümizde öndürmegi ýola 
goýmak arkaly olaryň daşary ýurtlardan getirilmegini 
mümkin boldugyça azaltmagyň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz ilkinji nobatdaky 
wezipeleri kesgitläp, gurluşyk-senagat toplumynyň 
ýolbaşçylaryna birnäçe tabşyryklary berdi. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk 
toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, soňky ýyllarda 
bu ulgama 1 milliard 5 ýarym million amerikan 
dollary möçberde daşary ýurt karz serişdeleriniň 
çekilendigini, häzire çenli şol serişdeleriň 67,8 
göteriminiň özleşdirilendigini belledi. 

Döwlet Baştutanymyz alnan karz serişdelerini 
wagtynda gaýtarmagy üpjün etmek boýunça işleriň 
meýilleşdirilişi bilen gyzyklanyp, şol serişdeleriň 
hasabyna maliýeleşdirilen desgalaryň, hususan-da, 
«Demirgazyk –Günorta» demir ýolunyň taslama 
kuwwatyna laýyklykda işledilmegi babatda zerur 
tagallalary görmegiň wajypdygyny belledi. 

«Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygy 
A.Atamyradow pudagyň maddy-enjamlaýyn 
binýadyny berkitmek, halkara ähmiýetli taslamalary 
we ulag-üstaşyr geçelgeleriniň gurluşyklaryny 
maliýeleşdirmäge gönükdirilen maliýe serişdelerini 
netijeli peýdalanmak boýunça alnyp barylýan işler 
barada hasabat berdi. 

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýolbaşçysy 
H.Hudaýgulyýew ýolbaşçylyk edýän pudagynda alnyp 
barylýan işleriň ýagdaýy, ugurdaş düzümleriň maddy 
üpjünçiligini gowulandyrmak, döwlet Baştutanymyzyň 
maglumatlary bermegiň köpugurly ulgamyny 
ösdürmek, maliýe meselelerini öz wagtynda çözmek 

boýunça ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek 
ugrunda amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B .Öwezow u lag-a raga tnaşyk  top lumynyň 
düşewüntl i l igini  ýokarlandyrmak,  ugurdaş 
kärhanalaryň işini kämilleşdirmek, pudaklaýyn 
taslamalary maliýeleşdirmek we alnan karz serişdelerini 
öz wagtynda üzmek üçin ähli zerur tagallalaryň 
edilýändigi barada hasabat berdi.

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp we alnan karz 
serişdelerini wagtynda üzmek we olary gaýtarmagyň 
şertlerine täzeden seretmek meselelerine üns bermegiň 
zerurdygyny belledi we onuň mümkin bolan ugurlaryny 
öwrenmegi hem-de bu mesele boýunça anyk teklipleri 
taýýarlamagy tabşyrdy. 

«Türkmendemirýollary» agentligi garamagyndaky 
kärhanalaryň maliýe-ykdysady ýagdaýynyň 
seljermesini geçirmelidir. Döwlet Baştutanymyz 
olaryň daşary ýurt karzlaryny gaýtarmak boýunça 
mümkinçiliklerine baha bermek, alnan karzlary 
bellenen möhletlerde üzmek üçin ähli zerur çäreleriň 
görülmelidigini belledi. Çekilen serişdeleri öz wagtynda 
gaýtarmak maksady bilen, kärhanalaryň taslama 
kuwwatlygyna gysga möhletlerde çykarylmagyny 
üpjün etmek, önümçiligiň zerur düzümleriniň netijeli 
işlemegini guramak zerurdyr. 

D ö w l e t  B a ş t u t a n y m y z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ulag-
üstaşyr geçelgelerini ösdürmek üçin demir ýol ulaglary 
düzüminiň önümçilik desgalarynyň mümkinçiliklerini 
doly güýjünde peýdalanmagyň we ýük daşamagyň 
mukdaryny mundan beýläk-de ýokarlandyrmagyň 
zerurdygyny 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 
Berdimuhamedow daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen 
tejribe we täzeçil işläp taýýarlamalary alyşmagyň 
wajypdygyny belläp, bu işleriň pudaga maýa 
goýumlarynyň çekilişini üpjün etjekdigini aýtdy 
we düzümi ösdürmek bilen baglanyşykly agentligiň 
ýolbaşçysyna birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenaragatnaşyk» 
agentligi tarapyndan çekilen daşary ýurt karz 
serişdelerini gaýtarmak boýunça amatly şertleri 
döretmek maksady bilen, «Türkmen Älem» hemra 
aragatnaşyk ulgamynyň mümkinçilikleriniň netijeli 
ulanylmalydygyny aýtdy. 

Häzirki döwürde maglumat tehnologiýalarynyň 
ählumumy ösüşini üpjün etmek we aragatnaşyk 
hyzmatlarynyň hilini we onuň geçirijilik ukybyny 
ýokarlandyrmak, i lata edilýän aragatnaşyk 
hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmak wajypdyr.

Täze önümçilik kuwwatlyklarynyň gurluşygy 
üçin daşary ýurt maýa goýumlary, şol sanda 
karz serişdeleri çekilende, tehniki-ykdysady 
esaslandyrmalar jikme-jik taýýarlanylmalydyr. 
Taslamalaryň özüni ödeýşiniň möhletleri halkara 
tejribesine laýyklykda seljerilmelidir. Milli Liderimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow degişli işgärleriň 
ýokary derejede taýýarlanylmagyny üpjün etmegiň, 
hyzmatlary ýerlemegiň bazarlaryny öwrenmegiň 
möhümdigini belledi. 

Hormatly Prezidentimiz maslahaty dowam edip, 
soňky ýyllarda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumy 
boýunça 822 million 200 müň amerikan dollary 
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möçberde daşary ýurt karz serişdeleriniň çekilendigini 
we özleşdirilendigini belledi. 

Häzirki döwürde karzlar boýunça galyndy 607 
million 700 müň amerikan dollaryna barabardyr. 
Şondan 145 million amerikan dollary şu ýylyň mart–
dekabr aýlarynda gaýtarylmaga degişlidir.

Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk we daşky 
gurşawy goramak ministri A.Altyýewe söz berdi. 
Ministr oba hojalygynda amala aşyrylýan düýpli 
özgertmeler hem-de pudagyň düşewüntliligini üpjün 
etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

Bellenilişi ýaly, oba hojalyk tehnikalary we 
gurallary hem-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlary yzygiderli 
satyn alynýar. Şu maksatlar üçin Oba hojalyk we 
daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan uly 
möçberdäki maýa goýumlary çekildi. Häzirki wagtda 
bu karz serişdelerini öz wagtynda üzmek üçin zerur 
işler alnyp barylýar. 

Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy 
G.Baýjanow suw pudagynyň kärhanalarynyň maliýe 
ýagdaýy hem-de ýurdumyzyň suw serişdelerini rejeli 
ulanmak maksady bilen görülýän çäreler barada 
hasabat berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew ministrlik hem-de obasenagat 
toplumynyň pudaklaýyn edaralary tarapyndan oba 
hojalyk tehnikalaryny, enjamlary hem-de lagym 
sorujylary satyn almak üçin daşary ýurt karzlarynyň 
çekilişi barada hasabat berdi. 

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi 
hem-de Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bu 
karzlary ýerine ýetirilen işlerden, hyzmatlardan hem-
de öndürilen önümleri ýerlemekden alnan girdejileriň 
hasabyna üzmegi meýilleşdirýär. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
wise-premýere hem-de oba hojalyk toplumynyň 
ýolbaşçylaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
alnan daşary ýurt karz serişdelerini öz wagtynda 
gaýtarmagy üpjün etmek ýa-da üzmegiň möhletlerine 
täzeden seretmek boýunça bolup biljek ähli 
mümkinçilikleri düýpli öwrenmegi hem-de bu ugurda 
anyk teklipleri gysga wagtyň içinde taýýarlamagy 
tabşyrdy. 

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, çekilen 
serişdeleri öz wagtynda gaýtarmak maksady 
bilen, kärhanalaryň taslama kuwwatlygyna gysga 
möhletlerde çykarylmagyny üpjün etmek, munuň üçin 
önümçiligiň zerur düzümleriniň netijeli işlemegini 
guramak zerurdyr. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow obasenagat toplumyny özgertmegiň 
toplumlaýyn maksatnamasyny üstünlikli durmuşa 
geçirmegiň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz oba 
hojalygynyň ähli pudaklarynyň we daýhan hojalyklarynyň 
düşewüntliligini ýokarlandyrmak, bu ulgama hususy 
işewürligiň wekillerini giňden çekmek meselelerine 
aýratyn üns bermegiň möhümdigini belledi. 

Obasenagat toplumyny dolandyrmagyň täze, 
netijeli usullaryny ulanmak, dünýäniň iň gowy 
tejribesini giňden ornaşdyrmak zerurdyr diýip, döwlet 
Baştutanymyz aýtdy we ministre bu babatda degişli 
tabşyryklary berdi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow suw hojalygynda giň gerimli 

maýa goýum taslamalarynyň üstünlikli durmuşa 
geçirilmeginiň bugdaýyň, pagtanyň we beýleki 
oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberlerini 
artdyrmaga we degişlilikde, ýurdumyzda azyk 
bolçulygyny üpjün etmäge, agrar ulgamyň eksport 
kuwwatyny pugtalandyrmaga ýardam edýändigini 
belledi. 

Döwlet Baştutanymyz daşary ýurt maýa goýumlary 
çekilende, tehniki-ykdysady esaslandyrmany jikme-
jik taýýarlamagyň, taslamalaryň özüni ödeýşiniň 
möhletlerini halkara tejribesine laýyklykda 
seljermegiň, degişli işgärleriň ýokary derejede 
taýýarlanylmagyny üpjün etmegiň, taýýar önümleri 
ýerlemegiň bazarlaryny öwrenmegiň zerurdygyny 
belledi hem-de bu babatda oba hojalyk toplumynyň 
ýolbaşçylaryna anyk tabşyryklary berdi. 

Soňra ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman 
senagaty ministri N.Amannepesow ýolbaşçylyk 
edýän ulgamynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy 
barada habar berdi. Ilata ýokary halkara ülňülerine 
laýyk gelýän lukmançylyk hyzmatlaryny bermegiň 
usullaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, degişli 
düzümleri toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we täze 
ugurdaş desgalary gurmak boýunça öňde durýan 
wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen zerur işler 
alnyp barylýar.

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwletimiz 
tarapyndan saglygy goraýyş we derman senagaty 
ulgamynyň ösdürilmegine ägirt  uly maliýe 
serişdeleriniň gönükdirilýändigini belledi hem-de 
olary netijeli özleşdirmek babatda ministre degişli 
tabşyryklary berdi. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
maslahatyň barşynda maliýe-ykdysady toplumyň 
ýolbaşçylaryna ýüzlenip, alnan daşary ýurt karz 
serişdelerini wagtynda gaýtarmagy üpjün etmek 
boýunça işleriň nähili meýilleşdirilýändigi bilen 
gyzyklandy. 

Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýew 
milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny, şol sanda 
ägirt uly eksport kuwwatyna eýe bolan, nebitgaz 
toplumyny, himiýa senagatyny, energetika, ulag, 
dokma toplumlaryny ösdürmäge gönükdirilen daşary 
ýurt maýa goýumlaryny gaýtarmak boýunça ýerine 
ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, döwlet maksatnamalarynda 
kesgi t lenen,  ha lkymyzyň abadançylygyny 
ýokarlandyrmaga gönükdirilen gaýragoýulmasyz 
wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzyň 
ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary we 
banklary bilen bilelikde, degişli çäreleri görmegiň 
zerurdygyna ünsi çekdi. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz milli puluň 
hümmetini ýokarlandyrmak boýunça hemişe degişli 
işleriň geçirilip, daşary ýurt puly bilen bagly amallaryň 
düzgünleşdirilmelidigini, banklarda müşderilere 
hödürlenilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmegiň 
hem-de medeniýetini ýokarlandyrmagyň, müşderileriň 
manat serişdeleriniň resmi hümmeti boýunça daşary 
ýurt puluna çalyşanda kadalaşdyryjy namalaryň 
berjaý edilişine gözegçiligiň ýola goýulmagynyň 
möhümdigine ünsi çekip, bu barada Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet 
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howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa degişli 
tabşyryklary berdi. 

Daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarow 
“Türkmenistanyň 2020-2025-nji ýyllar üçin daşary 
ykdysady işini ösdürmek boýunça Maksatnamasyna” 
laýyklykda, maýa goýumlary çekmek boýunça 
görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzda eksport ugurly we daşary ýurtlardan 
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri artdyrmak 
hem-de “Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-
Hindistan” halkara gaz geçiriji taslamasyny durmuşa 
geçirmek maksady bilen, maýa goýumlary çekmek 
işleri alnyp barylýar. Häzirki wagtda bu mesele 
boýunça daşary maliýe düzümleri bilen hyzmatdaşlyk 
ýola goýuldy. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, abraýly maliýe 
guramalary we banklary bilen netijeli gatnaşyklary 
pugtalandyrmak boýunça degişli işleri geçirmegiň 
möhümdigini belledi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
G.Müşşikow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna 
laýyklykda, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş 
edaralarynyň daşary ýurtlardan çekilen karzlar 
boýunça bergilerine geçirilen seljerme işleriniň 
netijeleri barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda hereket edýän şertnamalara 
laýyklykda, halkara maliýe guramalaryndan, 
daşary ýurt banklaryndan çekilen karzlar maýa 
goýum taslamalaryny, gurluşyk işlerini, satyn 
alynýan enjamlaryň we tehnikalaryň bahalaryny 
maliýeleşdirmäge gönükdirildi.

Wise-premýer şu ýylyň 8-nji marty ýagdaýyna her 
pudak boýunça özleşdirilen karzlar hem-de çekilen 
pul serişdeleriniň galyndylaryny gaýtaryp bermegiň 
göz öňünde tutulan möhletleri barada hem maglumat 
berdi.

Şeýle hem ýurdumyzyň halkara derejesinde tölege 
ukyplylygyny durnukly saklamak, ministrlikleriň 
we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň daşary 
ýurt banklaryna we halkara maliýe guramalaryna 
karz borçnamalaryny öz wagtynda ýerine ýetirmek 
maksady bilen, mundan beýläk-de zerur işleri 
geçirmegiň meýilleşdirilýändigi habar berildi. 

Döwlet  Baştutanymyz hasabaty  diňläp, 
wise-premýere gözegçilik edýän ulgamlarynyň 
ýolbaşçylarynyň, aýratyn hem, bank ulgamynyň 
ýolbaşçylarynyň alyp barýan işlerinden örän 
nägiledigini aýtdy. Milli Liderimiz maliýe-ykdysady 
toplumyň işi barada aýdyp, häzirki döwürde döwlet 
eýeçiligini hususylaşdyrmak boýunça işleriň degişli 
derejede guralmaýandygyny 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 
Berdimuhamedow Maliýe we ykdysadyýet 
ministrliginiň işine ünsi çekip, onuň üstüne 
ykdysadyýetiň hususy pudagyny, şol sanda kiçi we 
orta telekeçiligi ösdürmek boýunça döwlet syýasatyny 
amala aşyrmagyň ýüklenendigini belledi. Ýöne, muňa 
garamazdan, bu ugurda işler degişli derejede alnyp 
barylmaýar. 

Telekeçiligi ösdürmek boýunça esasy işleri 
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi alyp 
barýar diýip, döwlet Baştutanymyz Maliýe we 
ykdysadyýet ministrliginiň bu ugurda ýeterlik işjeňlik 
görkezmeýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyny 
durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işlere hem 
ýeterlik derejede gözegçilik etmegiň möhümdigine 
ünsi çekdi. Bu maksatnama laýyklykda, medeni-
durmuş maksatly desgalaryň, şeýle hem täze häzirki 
zaman obalarynyň we şäherçeleriniň gurluşygynyň 
ýeterlik depginde alnyp barylmaýandygyny aýtmak 
bilen, milli Liderimiz gurluşyklaryň möhletinden yza 
galmagynyň sebäplerini seljermegi tabşyrdy. 

Milli Liderimiz M.Annadurdyýewe ýüzlenip, 
ýurdumyzyň banklarynyň işlerine köp nägilelikleriň 
bildirilýändigini aýtdy. 

Karz edaralarynyň esasy wezipesiniň milli manadyň 
hümmetini durnukly saklamak bolup durýandygyny 
bellemek bilen, döwlet Baştutanymyz bu wezipäniň 
ýaramaz ýerine ýetirilýändigine ünsi çekdi.

Häzirki döwürde bank ulgamynyň esaslyk 
maýasynyň derejesi, umuman, o diýen ýokary 
däl diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow onuň derejesini ýokarlandyrmagyň 
zerurdygyny aýtdy.

Bu çäre bank ulgamynyň durnukly, sazlaşykly we 
ygtybarly bolmagyny üpjün eder. Banklaryň bäsleşige 
ukyplylygyny güýçlendirmäge, hyzmatlar bazarlaryny 
ösdürmäge we müşderileriň ynamyny ýokarlandyrmaga 
ýardam eder. Şeýle hem ykdysadyýetiň beýleki 
pudaklary bilen, şol sanda karz işini işjeňleşdirmegiň 
hasabyna netijeli özara hyzmatdaşlyk etmäge itergi 
berer. 

D ö w l e t  B a ş t u t a n y m y z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow öňdebaryjy bank maglumat 
tehnologiýalaryny ornaşdyrmak bilen bagly işleri hem 
çaltlandyrmagyň möhümdigine ünsi çekdi. Şunuň 
bilen baglylykda, Merkezi bankyň ýolbaşçysyna 
kesgitlenen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine 
gözegçilik etmek tabşyryldy. 

Milli Liderimiz wise-premýer G.Müşşikowa hem-
de banklaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, ýurdumyzyň 
bank ulgamynyň işini gowulandyrmaga gönükdirilen 
birnäçe anyk wezipeleri kesgitledi. 

Ozaly bilen, daşary ýurt karzlaryna hemişe 
gözegçilik amala aşyrylmalydyr. Döwlet Baştutanymyz 
bu ugurda töwekgelçilikler boýunça wagtynda zerur 
işleriň geçirilmelidigine ünsi çekip, daşary ýurt karz 
serişdeleriniň bellenen möhletlerde gaýtarylmagy üçin 
zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. 

Täze önümçilik kuwwatlyklarynyň gurluşygy 
üçin daşary ýurt maýa goýumlary, şol sanda karz 
serişdeleri çekilende tehniki-ykdysady esaslandyrma 
düýpli seljerilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Gyzyklanýan 
tarap – buýrujy we karz alyjy bilen bilelikde halkara 
tejribesine laýyklykda, taslamalaryň özüni ödeýşiniň 
möhletleri, taýýar önümleri ýerlemegiň bazarlary 
seljerilmelidir. 

Döwlet Baştutanymyz banklaryň ýolbaşçylarynyň 
işiniň netijelerine birinji çärýegiň netijeleri boýunça 
baha beriljekdigini belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz maslahata 
gatnaşyjylara ýüzlenip, bellenilişi ýaly, biz diňe oňyn 
makroykdysady ösüşi saklap galman, eýsem, ony 
berkitmelidiris diýip belledi. Puluň hümmetsizlenmegini 
bellenen derejede, milli manadymyzyň hümmetini 
durnukly derejede saklamalydyrys diýip, milli 
Liderimiz nygtady. 
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Ýurdumyzyň Konstitusiýasyna laýyklykda, bazar 
ykdysadyýetine geçmegiň depginini güýçlendirmek 
wajypdyr. Döwlet diňe ýurduň howpsuzlygyny we 
goranmak ukybyny üpjün etmek üçin häkimiýet 
ygtyýarlyklaryny amala aşyrmaga zerur bolan emlägi 
dolandyrmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz öz möwritini geçirip 
barýan we geçiren, bäsleşige ukyply däl önümçilikleri 
aradan aýyrmagy gaýragoýulmasyz wezipeleriň 
hatarynda kesgitledi. Şonuň netijesinde, bütindünýä 
bazarynda ýurdumyzyň mynasyp orny eýelemegini 
gazanmaly diýip, milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz maliýe we bank-karz 
ulgamyny döwrebap ýagdaýa getirmegiň ýollary 
barada hem durup geçip, karz serişdeleriniň elýeterli 
bolmagyny üpjün etmegiň we maliýe hyzmatlarynyň 
hilini ýokarlandyrmagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Bu 
bolsa, diňe bir ykdysadyýet üçin däl, eýsem, raýatlar 
üçinem şeýle bolmalydyr.

Bu ugurda, ilkinji nobatda, gozgalmaýan emläk 
üçin, bilim we sarp ediş karzlary göz öňünde 
tutulmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. 

Milli Liderimiz ähli ýolbaşçylardan daşary ýurt 
pulunda gelip gowuşýan serişdeleriň möçberini 
artdyrmak ugrunda tutanýerli işlemegi, beýleki döwletlere 
iberilýän harytlaryň möçberlerini artdyrmagyň ýollaryny 
gözlemegi talap edip, olardan bu mesele boýunça anyk 
tekliplere garaşýandygyny we bu ugurda islendik 
tekliplere seretmäge taýýardygyny belledi. 

Maslahatyň dowamynda döwlet Baştutanymyz bar 
bolan kemçilikleri düzetmek üçin gysga wagtyň içinde 
çözmeli wezipeleriň diňe bir bölegini belläp geçdi. 
Elbetde, olary ýerine ýetirmek aňsat bolmaz. 

Gynansak-da, durmuşymyzyň dürli ugurlarynda 
heniz köp sanly meseleler we kemçilikler bar. 
Bu meseleler hemmelere mälimdir diýip, milli 
Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady 
we ýurdumyzyň ösüşine zyýan berýän päsgelçilikleri 
ýeňip geçmek üçin başy başlanan özgertmeleri 
gyşarnyksyz ýerine ýetirmegiň zerurdygyna ünsi 
çekdi. 

“Ýöne, kynçylyklara garamazdan, bellän 
özgertmeler ýolumyz bilen gyşarnyksyz öňe gideris. 
Öňe we diňe öňe gideris. Munuň üçin bizde ähli 
mümkinçilikler bar” diýip, döwlet Baştutanymyz 
aýtdy. 

Türkmenistanyň  
Ministrler Kabinetiniň mejlisi

12-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler 
Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. 

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan 
edip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer 
gözegçilik edýän ulgamyndaky işleriň ýagdaýy 
barada hasabat berdi. Milli Liderimiziň garamagyna 
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan 
Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen bilelikde geçirilen 
seljermeleriň netijeleri boýunça taýýarlanan teklip 
hödürlenildi. 

Hususan-da, söwda merkezlerini Senagatçylar we 
telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna göni “salgyly” 

hususylaşdyrmak teklip edilýär. Maliýe we ykdysadyýet 
ministrliginiň ýanyndaky Pudagara merkezi toparyň 
mejlisinde bu desgalary hususylaşdyrmak meselesine 
bellenen tertipde seredildi. 

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, toplumlaýyn 
çäreleriň netijesinde, ýurdumyzda milli ykdysadyýetiň 
okgunly ösüş depgininiň üpjün edilýändigini belledi. 
Bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmek döwlet 
syýasatynyň esasy wezipeleriniň biridir. Şunuň bilen 
baglylykda, hojalygy ýöretmegiň döwrebap usullaryny 
işjeň ornaşdyrmagyň, kärhanalary dolandyrmak 
boýunça eýeçiligiň dürli düzümlerini döretmegiň 
esasynda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak 
maksady bilen, soňky ýyllarda desgalary tapgyrlaýyn 
hususylaşdyrmak işleri ýerine ýetirilýär. 

Döwlet Baştutanymyz Ýokary gözegçilik edarasy 
bilen bilelikde hödürlenen teklip boýunça zerur işleri 
geçirmegi tabşyrdy. 

Soňra wise-premýer hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowa Daşoguz welaýatynyň 
S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň ýaşaýjylarynyň 
çagalar üçin niýetlenen döwrebap dynç alyş seýilgähini 
gurmak baradaky teklibini hödürledi. 

Taslamany maliýeleşdirmek döwlet Baştutanymyzyň 
şu ýylyň 12-nji fewralyndaky Kararyna laýyklykda, 
2020-nji ýylyň netijeleri boýunça bu etraba berlen 
pul baýragynyň hasabyna amala aşyrmak göz öňünde 
tutulýar. 1,5 gektar meýdanda ýerleşjek seýilgäh 
toplumynda dolandyryş binasyny, garbanyşhana, 
dükan we awtoulag duralgasyny gurmak hem-de 
dürli görnüşli attraksion enjamlaryny gurnamak 
meýilleşdirilýär. 

Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatynyň 
S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda çagalar üçin 
dynç alyş seýilgähini gurmak barada hödürlenen 
teklibi makullap, wise-premýere bu babatda anyk 
tabşyryklary berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ýangyç-
energetika toplumynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy 
barada hasabat berdi.

Toplumyň önümçilik düzümlerini yzygiderli 
döwrebaplaşdyrmak, maddy-enjamlaýyn binýadyny 
pugtalandyrmak meselelerine möhüm üns berilýär. 

Döwlet  Baştutanymyz hasabaty  diňläp, 
uglewodorod serişdeleriniň çykarylýan we gaýtadan 
işlenilýän hem-de eksporta niýetlenen möçberlerini, 
ýokary hilli önümleriň mukdaryny artdyrmak, milli 
we halkara ähmiýetli giň möçberli taslamalary 
durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri berk 
gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň ekerançylyk 
meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba 
hojalyk işleri, azyk bolçulygyny üpjün etmek maksady 
bilen durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. 
Şeýle hem wise-premýer pile öndürmek möwsümine 
görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda azyk 
bolçulygyny berkitmek, ilaty ter gök we bakja hem-
de özümizde öndürilen beýleki oba hojalyk önümleri 
bilen üpjün etmek boýunça öňde durýan wezipeleriň 
üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyna ünsi 
çekdi. Şeýle hem milli Liderimiz ak ekinlere 
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edilýän ideg işleriniň ýokary hil derejesine laýyk 
gelmelidigini, gowaça ekişine toplumlaýyn esasda 
taýýarlyk görülmelidigini belledi. 

Hormatly Prezidentimiz 2021-nji ýylda pile 
öndürmek hakyndaky Karara gol çekip, ony elektron 
resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere 
iberdi we ýüpekçi-kärendeçileriň dokma toplumy 
üçin gymmatly çig maly taýýarlamak boýunça 
şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine 
ýetirmekleri üçin ähli zerur şertleri döretmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş. Durdylyýew döwlet Baştutanymyzyň sement 
kärhanalarynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda 
we Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda 
önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak boýunça 
beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek ugrunda alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. Häzir sement 
kärhanalarynyň dünýä ülňülerine laýyk derejede 
taslamalaşdyrylyşyna we önümleriň ýokary hilini üpjün 
edýän tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylmagyna 
dahylly meseleler içgin öwrenilýär.

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty  d iňläp ,  “açyk 
gapylar” syýasatyny we giň halkara hyzmatdaşlyk 
gatnaşyklaryny alyp barýan Türkmenistanyň milli 
ykdysadyýetiniň ähli pudaklaryny ösdürmekde, 
şol sanda kuwwatly gurluşyk senagatyny kemala 
getirmekde ägirt uly tejribe toplan we innowasion 
tehnologiýalara eýe bolan daşary ýurtlaryň öňdebaryjy 
ygtybarly kompaniýalary bilen gatnaşyk etmäge uly 
gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz 
täze sement zawodlaryny gurmak boýunça meseleleri 
jikme-jik seljermek barada wise-premýer Ş. 
Durdylyýewe we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S. 
Berdimuhamedowa degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B. Öwezow “Sanly çözgüt-2021” atly innowasion 
taslamalaryň nobatdaky bäsleşigini geçirmek boýunça 
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Onuň jemi 
“Türkmentel-2021” halkara sergisiniň çäklerinde 
jemlener. 

Hormatly Prezidentimiz bäsleşigi geçirmek 
baradaky teklibi makullap, Watanymyzyň geljegi 
bolan ýaşlaryň ukyp-başarnygyny ýüze çykarmakda 
şu çäräniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M. Mämmedowa Milli bahar baýramy bolan 
Halkara Nowruz baýramyna bagyşlanan çärelere 
görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Onuň 
öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli ýerinde ählihalk bag 
ekmek dabarasy geçiriler. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp,  taryhy 
müňýyllyklara uzap gidýän baharyň Nowruz 
baýramynyň medeniýeti, sungaty we ýagşy dessurlary 
giňden wagyz etmekde halkara ähmiýetiniň 
bardygyny belläp, onuň häzirki döwürde halklaryň 
arasyndaky agzybirligi pugtalandyrýandygyny, we 
ähli baýramçylyk çärelerintiň ýokary guramaçylyk 
derejesinde geçirilmelidigini aýtdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamynda 
alnyp barylýan işler barada hasabat berip, döwlet 

Baştutanymyza Bilim, Saglygy goraýyş we derman 
senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň 
hem-de Ylymlar akademiýasynyň merkezi edarasynyň 
düzüminde “Sanly ulgam we maglumat howpsuzlygy” 
bölümini açmak baradaky teklipleri hödürledi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp,  ýokary 
tehnologiýaly sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň örän 
wajypdygyny belledi. Bu ulgam häzirki döwrüň 
şertlerinde ähli işleri ýokary derejede guramaga, 
utgaşdyrmaga, ýerine ýetirilýän işleriň netijeliligine 
hem-de hiline gözegçiligi amala aşyrmaga ýardam 
edýän dolandyryşyň netijeli guraly bolup durýar. 

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz 
wise-premýere bu ugurda göz öňünde tutulan çäreleriň 
durmuşa geçirilmegine berk gözegçilik etmegi 
tabşyryp, döwrebap sanly ulgamlary mundan beýläk-
de ornaşdyrmak boýunça birnäçe anyk görkezmeleri 
berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow milli senenamamyzyň 
şanly senelerini baýram etmäge hem-de şu ýyl guraljak 
möhüm halkara çärelerini geçirmäge görülýän 
taýýarlyk barada hasabat berdi. 

2021-nji ýylda Türkmenistanyň BMG-niň Baş 
Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň wise-başlygy 
wezipesini ýerine ýetirýändigi bellenildi. Mundan 
başga-da, şu ýylda ýurdumyz Ykdysady Hyzmatdaşlyk 
Guramasynyň Başlyklygyna biragyzdan saýlanyldy. 

YHG-niň 4-nji martda göni wideoaragatnaşyk 
arkaly geçirilen XIV Sammitinde hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Türkmenistanyň başlyklyk etmeginiň Konsepsiýasyny 
beýan etdi, netijeli döwletara hyzmatdaşlygy 
ösdürmek boýunça esasy wezipeleri kesgitledi. 
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nobatdaky, 
XV Sammitini 28-nji noýabrda Aşgabatda geçirmek 
meýilleşdirilýär. 

Şu ýyl ýurdumyzda Hazarýaka döwletleriniň 
Baştutanlarynyň VI Sammitini hem-de Türkmenistanyň 
Azerbaýjan  Respubl ikasynyň we Türkiýe 
Respublikasynyň Prezidentleriniň üçtaraplaýyn 
duşuşygyny geçirmek göz öňünde tutulýar. 

Ýylyň ahyrynda Aşgabat şäherinde ählumumy 
parahatçylygy we ynanyşmagy, halkara howpsuzlygy 
hem-de durnukly ösüşi gazanmak üçin köptaraplaýyn 
hyzmatdaşlygy berkitmäge bagyşlanan ýokary derejeli 
Halkara maslahaty guramak meýilleşdirilýär. Häzirki 
wagtda ýokarda agzalan möhüm wakalaryň ählisine 
taýýarlyk görmek boýunça degişli toplumlaýyn işler 
amala aşyrylýar. 

Ýylyň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň 
milli, sebit we ählumumy bähbitlere laýyk gelýän 
halkara başlangyçlaryny hem-de tekliplerini durmuşa 
geçirmäge gönükdirilen halkara çäreleri geçirmek 
meýilleşdirilýär. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp Garaşsyz 
Türkmenistanyň oňyn bitaraplyk, parahatçylyk 
söýüjilik we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine 
esaslanan daşary syýasat strategiýasyny yzygiderli 
durmuşa geçirýändigini nygtady. Bu strategiýanyň 
esasy maksady dürli döwletler, hususan-da, sebitiň 
ýurtlary we goňşy döwletler bilen syýasy, söwda-
ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ugurlarda 
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ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy 
ösdürmekden ybaratdyr. 

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly 
baýramynyň giňden bellenýän ýylynda daşary 
ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda 
birnäçe möhüm halkara çärelerini geçirmek 
meýilleşdirilýär diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

Bu şanly seneler mynasybetli paýtagtymyzyň 
günorta künjeginde gurluşygy alnyp barylýan birnäçe 
möhüm ähmiýetli desgalar dabaraly ýagdaýda 
ulanmaga berler. Şunuň bilen baglylykda, döwlet 
Baştutanymyz wise-premýer, daşary işler ministri 
R.Meredowa Türkmenistanyň Maslahatlar merkeziniň 
täze açyljak binasynda daşary ýurtly wekillerimiziň 
gatnaşmagynda maslahat geçirmek boýunça häzirden 
taýýarlyk-guramaçylyk işlerine başlamagy tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G. Mämmedowa milli parlamentiň 
nobatdaky maslahatynda serediljek meseleler barada 
maglumat berdi. 13-nji martda wideoaragatnaşyk 
arkaly mejlisiň nobatdaky maslahatyny geçirmek 
meýilleşdirilýär. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow milli parlamentiň kanun çykaryjylyk 
işiniň ähmiýetlidigini, şeýle hem parlamentara 
gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de giňeldilmeginiň 
wajypdygyny belledi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow 
ýurdumyzyň serhetýaka çäklerinde gulluk edýän 
harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agzalarynyň 
ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak boýunça 
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

Döwlet serhet gullugynyň serhet galalarynda 
durmuş maksatly desgalaryň ençemesi guruldy we 
ulanmaga berildi, husasan-da, Balkan we Lebap 
welaýatlarynda döwrebap ýaşaýyş jaýlary, Köýtendag 
hem-de Bäherden etraplarynda lukmançylyk edaralary 
guruldy. 

Şeýle hem Goranmak ministrligi tarapyndan 
Balkan welaýatynda has oňaýly we otaglaryň ýerleşişi 
gowulandyrylan ýaşaýyş jaýlarynyň, medeniýet 
öýüniň, mekdebiň, çagalar bagynyň hem-de saglyk 
öýüniň gurluşygynyň barşy barada hasabat berildi. 
Şol desgalary ýakyn geljekde ulanmaga bermek 
meýilleşdirilýär. 

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, harby gullukçylaryň 
gulluk etmegi hem-de olaryň maşgala agzalarynyň 
ýaşaýyş-durmuşy üçin has oňaýly şertleri döretmegiň 
ýurdumyzda amala aşyrylýan harby özgertmeleriň 
ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow harby 
we hukuk goraýjy edaralaryň işini kämilleşdirmek 
boýunça göz öňünde tutulan meýilnamalaryň durmuşa 
geçirilişini berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny 
belläp, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 
sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Ý o k a r y  g ö z e g ç i l i k  e d a r a s y n y ň  b a ş l y g y  
S. Berdimuhamedow ýurdumyzyň dürli künjeklerinde 
ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen ýyladyşhanalaryň 
gurluşygy boýunça geçirilen seljerme işleriniň 
netijeleri barada hasabat berdi.

Häzir Ahal welaýatynyň Kaka we Ak bugdaý 
etraplarynyň, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy 

etrabynyň, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň, 
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň we Mary 
welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň çäklerinde 
gurulýan ýyladyşhanalaryň gurluşygy tamamlandy. 
Şu günler olaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak 
işleri alnyp barylýar. Gök–bakja önümlerini ösdürip 
ýetişdirimek üçin niýetlenen täze toplumlar döwrebap 
tehnologik awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen üpjün 
edildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, täze 
desgalaryň işe girizilmeginiň ýurdumyzyň okgunly 
ykdysady ösüşine ýardam etjekdigini aýdyp, wise-
premýere, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygyna 
ýyladyşhanalaryň ýokary hil derejesinde ulanmaga 
berilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Şeýle  hem döwle t  Baş tu tanymyz mi l l i 
senenamamyzda möhüm orun eýeleýän şanly seneler 
mynasybetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän 
beýleki desgalarda alnyp barylýan işleri hem berk 
gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary Ç. Gylyjow Ahal welaýatynyň Kaka 
etrabynda we ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda 
döwrebap ýyladyşhanalaryň açylyş dabaralaryna 
görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. 

Ýyladyşhanalaryň meýdany 35 gektara barabar 
bolup, olaryň kuwwaty ýylda 8 müň 750 tonna gök 
önümleri öndürmäge niýetlenendir.

Wise-premýer şeýle hem Kaka we Babadaýhan 
etraplarynda gurulýan iri dokma toplumlaryny 
hünärmenler bilen üpjün etmek boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. 

Ýokary tehnologiýalar ornaşdyrylan bu kärhanalar 
işe girizilenden soň, döwrebap tehnologik enjamlary 
netijeli ulanmak hem-de doly kuwwatynda işledip, 
ýokary hilli önüm çykarmak maksady bilen, häzirki 
wagtda olary ýörite hünärli işgärler bilen üpjün etmek 
ugrunda işler alnyp barylýar. 

Şunuň bilen baglylykda, Ahal welaýatyndaky we 
Aşgabat şäherindäki başlangyç we orta hünär okuw 
mekdepleriniň binýadynda degişli 2-3 aýlyk okuwlary 
guramak göz öňünde tutulýar. 

Bilim ministrligi we Ahal welaýatynyň häkimligi 
bilen bilelikde gysga möhletli ýörite okuwlaryň 
meýilnamasyny işläp düzmek hem-de bu kärhanalara 
zerur bolan ýokary bilimli hünärmenleri–tehnologlary, 
inženerleri we beýleki hünärmenleri seçip almak üçin 
degişli ýokary okuw mekdepleri bilen işler alnyp 
barylýar. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dokma senagaty 
ägirt uly serişdeler kuwwatyna eýe bolmak bilen, 
Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gaýtadan işleýän 
pudagynyň okgunly ösüşiniň aýdyň mysalyna 
öwrüldi diýip aýtdy. Bu ulgamda görülýän netijeli 
çäreler ýaş hünärmenleri çekmäge hem-de ilatyň iş 
bilen üpjünçiligini gowulandyrmaga mümkinçilik 
berdi. Milli Liderimiz dokma pudagy üçin degişli 
hünärmenleri taýýarlamagyň wajypdygyny nygtap, 
wise-premýere okuw edaralaryny şu maksatlar üçin 
netijeli ulanmak boýunça degişli çäreleri görmegi 
tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen 
mejlisini jemläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, 
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maşgala abadançylygyny, işlerinde üstünlikleri arzuw 
etdi.

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 

	 Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen döwlet 
bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Ýulduz 
Alymbaý gyzy Jumabaýewany Türkmenistanyň 
«Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglamak 
hakyndaky Permana gol çekdi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň 

Spor t  we  ýaş l a r  syýasa ty  min i s t r l i g in iň 
Türkmenistanyň ýokary sport ussatlygy mekdebiniň 
agyr atletika bölüminiň tälimçi-mugallymy Meretguly 
Ylýasgulyýewiç Sähetmyradowy Türkmenistanyň 
«Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglamak 
hakyndaky Permana gol çekdi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň 

Daşary işler ministriniň orunbasary Berdiniýaz 
Gurbanberdiýewiç Mätiýewi Türkmenistanyň 
«Gaýrat» medaly bilen sylaglamak hakyndaky 
Permana gol çekdi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol 

çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň 
Prezidentiniň adyndan: 

- Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty 
ministrliginiň Türkmenistanyň ýokary sport ussatlygy 
mekdebiniň agyr atletika bölüminiň tälimçi-mugallymy 
Meretguly Ylýasgulyýewiç Sähetmyradowa, Aşgabat 
şäheriniň Olimpiýa şäherjiginiň 4-nji jaýynyň birinji 
gatynda ýerleşýän üç otagly 149 inedördül metr ölçegi 
bolan 24-nji öýi; 

- Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 
5-nji ýyl talyby Ýulduz Alymbaý gyzy Jumabaýewa 
2020-nji ýylda goýberilen, ak reňkli “Lexus LX570 
Sport Plus” kysymly ýeňil awtoulag serişdesi sowgat 
berildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol 

çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Oba 
hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine 
hem-de welaýatlaryň häkimliklerine 2021-nji ýylda 
2100 tonna, şol sanda Ahal welaýatynda 155 tonna, 
Balkan welaýatynda 25 tonna, Daşoguz welaýatynda 
500 tonna, Lebap welaýatynda 1010 tonna, Mary 
welaýatynda 410 tonna çig pile öndürmegi üpjün 
etmek tabşyryldy. 

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky 
wideoduşuşyklar 

   *** 
Amerikanyň muzeý işini guramak babatda 

ýöriteleşdirilen “Gallagher & Associates” 
kompaniýasyna degişli Smitson institutynyň 
milli taryh muzeýiniň ýolbaşçylarynyň hem-
de Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň 
wekilleriniň, muzeýleriň hem-de habar beriş 
serişdeleriniň işgärleriniň gatnaşmagynda onlaýn 
görnüşde maslahat geçirildi. 

Ýygnananlaryň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň 
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 

alyp barýan oýlanyşykly syýasaty netijesinde, 
ýurdumyz daşary döwletler bilen hemmetaraplaýyn 
hyzmatdaşlygy, şol sanda ynsanperwer ulgamda 
gatnaşyklary giňeldýär. Muňa taryhy-medeni 
ýadygärlikleri aýawly saklamagyň, dikeltmegiň 
we goramagyň ojagy hökmünde muzeý işinde 
hyzmatdaşlyk etmek boýunça bu maslahat aýdyň 
mysal bolup biler. 

Türkmenistan milletiň hakyky taryhyny hem-de 
ruhy gymmatlyklaryny öwrenmegi we dikeltmegi 
esasy maksatlarynyň biri hökmünde yglan etdi. 
Türkmen halkynyň baý medeni mirasyny dünýä 
ýaýmak işinde Diýarymyzyň muzeýlerine aýratyn orun 
degişlidir. Olar jemgyýetimiziň medeni durmuşynyň 
merkezi, halkyň ruhy baýlygyny saklaýjylar bolmak 
bilen çäklenmän, iri ylmy merkezler hem bolup durýar.

Onlaýn maslahata gatnaşyjylar milli mirasymyzy 
öwrenmek we aýawly saklamak, şeýle hem 
Türkmenistanyň we dünýäniň beýleki ýurtlarynyň 
muzeýleriniň arasynda netijeli gatnaşyklary giňeltmek 
boýunça möhüm wezipeleri çözmek babatda teklipleri 
ara alyp maslahatlaşdylar. 

   *** 
Degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş 

edaralaryň wekilleri awiasiýa we syýahatçylyk 
ugurlary boýunça özara hyzmatdaşlygy mundan 
beýläk-de giňeltmegiň meseleleri boýunça 
Aziýanyň Ösüş bankynyň wekilleri bilen onlaýn 
maslahata gatnaşdylar. Maslahat “Merkezi Aziýa 
sebitindeYkdysady hyzmatdaşlyk” (CARES) 
Maksatnamasynyň çäklerinde guraldy.

Ýurdumyz 2000-nji ýyldan bäri Aziýanyň Ösüş 
bankynyň agzasy bolup durýar hem-de şu geçen 
döwürde bilelikdäki işleriň, şol sanda CARES-
iň çäklerinde energetika, ulag ýaly ileri tutulýan 
pudaklarda, söwda ýardam etmek, gümrük meseleleri, 
syýahatçylyk, ykdysady geçelgeleri döretmek, 
adam ösüşi ýaly ugurlarda üstünlikli işlemegiň 
tejribesi toplanyldy. Bu maksatnama daýanmak bilen, 
AÖB Türkmenistanyň maýa goýum taslamalaryny 
maliýeleşdirmäge işjeň gatnaşýar.

Maslahatyň barşynda “2030-njy ýyla çenli döwür 
üçin maksatnama bilelikdäki we durnukly ösüş üçin 
sebiti birleşdirip” Maksatnamasynyň esasy ugurlaryna, 
şonuň ýaly-da köpugurly hyzmatdaşlygy mundan 
beýläk-de berkitmegiň meselelerine uly üns berildi. 
AÖB tarapyndan bu resminamada durmuşa geçirmek 
üçin bellenilen geljegi uly wezipeleriň milli ösüş 
meýilnamalary hem-de Durnukly Ösüşiň Maksatlary 
(DÖM) bilen sazlaşýandygy nygtaldy.

   *** 
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde 

“Bütinrussiýa döwlet teleradio gepleşikler 
kompaniýasy” federal döwlet unitar kärhanasynyň 
(WGTRK) baş direktorynyň birinji orunbasary 
Anton Zlatopolskiý bilen onlaýn görnüşinde 
duşuşyk geçirildi. Onuň barşynda köpçülikleýin 
habar beriş serişdeleriniň ugry boýunça maglumatlary 
alyşmak hem-de özara hyzmatdaşlyk babatynda 
gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň geljegi ara alnyp 
maslahatlaşyldy. 

R u s s i ý a l y  k ä r d e ş l e r  T ü r k m e n i s t a n y ň 
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy we Aşgabadyň 
140 ýyllygy mynasybetli çärelere gatnaşmak hem-de 
olary beýan etmek üçin ýurdumyza çagyryldy.
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D u ş u ş u g y ň  j e m l e r i  b o ý u n ç a 
TürkmenistanyňTelewideniýe, radiogepleşikler we 
kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hem-de 
WGTRK federal döwlet unitar kärhanasynyň arasynda 
özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi.

   *** 
Mejlisde Türkmenistanyň we Özbegistan 

Respubl ikasynyň Parlamentara dost luk 
toparynyň agzalarynyň gatnaşmagynda onlaýn 
görnüşde duşuşyk geçirildi. Onda ikitaraplaýyn 
hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp 
maslahatlaşyldy. 

Dost luk toparynyň agzalarynyň häzirki 
gepleşikleriniň dowamynda özara bähbitli ugurlar 
boýunça netijeli gatnaşyklaryň has-da ösdürilmegine 
gyzyklanmalary tassyklanyldy. Iki dostlukly goňşy 
ýurduň kanunçykaryjylyk edaralarynyň derejesinde 
hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagynyň türkmen-
özbek gatnaşyklarynyň aýrylmaz düzüm bölegi bolup 
durýandygy nygtaldy.

   *** 
T ü r k m e n i s t a n y ň  w e k i l i ý e t i  g ö n i 

wideoaragatnaşyk arkaly Garaşsyz Döwletleriň 
Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Halkara ykdysady 
forumynyň çäklerinde geçirilýän “GDA-30” 
sergisine gatnaşdy.

Ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn 
dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň wekilleri ýörite 
elektron enjamda wirtual diwarlyklaryny görkezdiler. 
Wideoşekillerde Türkmenistanda çykarylan senagat, 
azyk we hojalyk harytlary, dokma, mebel önümleri, 
elektron enjamlar, häzirki zamanyň durmuş tehnikalary 
we beýlekiler barada gürrüň berilýär.

Sergi ýurdumyzyň halkara hil ölçeglerine kybap 
gelýän dürli görnüşli önümleri öndürýän işewür 
toparlarynyň barha artýan eksport kuwwaty bilen 
tanyşmaga mümkinçilik döredýär. Uzak aralykdaky 
ulanyjylara ol ýa-da beýleki pudak barada özlerini 
gyzyklandyrýan hemme maglumatlary gije-gündiziň 
dowamynda almak bilen birlikde, ministrlikler 
we pudaklaýyn dolandyryş edaralar bilen göni 
habarlaşmaga hem mümkinçilik berýär. 

GDA-EKSPO/CIS EXPO diýen market-pleýs 
kompaniýalar, harytlar barada wideogörnüşleri 
bilen hem-de Arkalaşygyň ýurtlarynyň sergä 
gatnaşyjylarynyň wirtual ýagdaýda gatnaşmagynda 
hödürlenilýän hyzmatlaryň degişli ugurlaryny beýan 
edýän ulgam hökmünde işleýär. 

Şeýle hem göni wideoaragatnaşyk arkaly türkmen 
wekiliýeti GDA-nyň Halkara ykdysady forumynyň 
çäklerinde geçirilýän “Dünýäniň özakymlylyk 
ýagdaýlary” diýen syýahatçylyk kongresine 
gatnaşdylar.

Onlaýn-mejlisiň dowamynda bellenilişi ýaly, 
syýahatçylyk ulgamyna işewürligiň işjeň çekilmegi 
syýahatçylyk hyzmatlarynyň eksportunyň artmagyna 
ýardam berýär, bu pudagy dolandyrmak we sanly 
ulgam arkaly ösdürmek ulgamynyň giňeldilmegi 
bolsa, oňa diwersifikasiýa üçin täze itergi berip, 
Türkmenistanyň syýahatçylyk desgalarynyň hem-
de ugurlarynyň ählisi barada maglumatlara halkara 
jemgyýetçiliginiň giň elýeterliligini üpjün eder.

Konrgrese gatnaşyjylar syýahatçylygyň ägirt 
uly durmuş, medeni we ykdysady ähmiýetini 
belläp, koronawirus pandemiýasy tamamlanandan 

we döwletara serhetleri açylanyndan soň ýokary 
düşewüntli bu ugry wagyz etmek, täzeden dikeltmek 
hem-de has-da depginli ösdürmek boýunça bilelikde 
işlemäge özara gyzyklanma bildirýändiklerini 
nygtadylar. 

   ***
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň 

Döwlet kitaphanasynyň hem-de welaýatlaryň 
iri kitaphanalarynyň wekilleri wideomaslahat 
görnüşinde geçirilýän «Kitaphanalaryň arkalaşygy: 
üstünlikler we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň 
geljegi» atly iki günlük halkara forumyna 
gatnaşdylar. 

O n l a ý n - f o r u m y ň  ç ä k l e r i n d e  “ I ň  o ň a t 
amalyýetçiler–2020 we ugurlar–2021” diýen 
bilermenleriň derejesindäki mejlisde GDA agza 
döwletleriň kitaphanalarynyň ýolbaşçylary duşuşdylar. 

Häzir Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň 
garamagynda kitaphanalaryň 230-sy bar. Bilim 
ministrliginiň ulgamynda, Ylymlar akademiýasynda, 
ministrliklerde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda 
kitaplaryň köp bölegi jemlenendir. Ýokary okuw 
mekdepleriň kitaphanalarynyň hem-de ýurdumyzyň 
beýleki okuw mekdepleriniň kitap gaznalary yzygiderli 
artýar. 

“Türkmenistan–parahatçylygyň we ynanyşmagyň 
Watany” diýen şygar astynda geçýän şu ýylda 
ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň hem-de 
Aşgabadyň 140 ýyllygynyň belleniljekdigi nygtaldy. 
Şunuň bilen baglylykda, foruma gatnaşyjylar şu 
mynasybetli meýilleşdirilen çäreler bilen tanyşdyryldy 
we şolara gatnaşmaga çagyryldy.

Halkara maslahatynyň çäklerinde ýurdumyzyň 
welaýat kitaphanalarynyň işi barada çykyşlar 
diňlenidi. “2020-nji ýylyň wehimleri: Arkalaşygyň 
kitaphana jemgyýetçiligine degişli meseleler” diýen 
at bilen geçirilen pikir alyşmalaryň dowamynda 
çäklendirilen çäreleriň şertlerinde kitaphanalaryň işleri 
we ilkinji nobatdaky wezipeleriň çözülişi ara alnyp 
maslahatlaşyldy. 

   ***
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady 

geňeşiniň wideomaslahat görnüşinde 89-njy mejlisi 
geçirildi, oňa türkmen wekiliýetiniň agzalary 
gatnaşdylar. 

Mejlisiň dowamynda GDA gatnaşyjy döwletleriň 
ilatynyň iş bilen üpjünçiligine ýardam bermek 
babatynda Hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşygyň, GDA 
gatnaşyjy döwletleriň çäkleriniň sanitar goraglylygy 
ulgamynda Hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşygyň hem-
de GDA gatnaşyjy döwletleriň ýokanç keselleriň 
ýaýramagyna garşy göreş boýunça bilelikdäki 
hereketleriň ortamöhletleýin meýilnamasynyň 
taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Duşuşygyň jemleri boýunça Arkalaşyga gatnaşyjy 
döwletleriň ýerasty baýlyklaryny 2021-2025-nji 
ýyllarda gözlemek, peýdalanmak hem-de goramak 
boýunça bilelikdäki işleriň Geljekki meýilnamasy 
kabul edildi. Bu meýilnamanyň durmuşa geçirilmegi 
çylşyrymly geologiýa wezipeleriniň oňyn çözülmegine, 
tebigy baýlyklary hem-de mineral-çig mal binýadyny 
netijeli peýdalanmak ulgamynda umumy maglumat-
hukuk giňişligini kemala getirmäge ýardam berer. 

Şeýle hem Kosmos boýunça döwletara geňeşi 
tarapyndan duşuşyga gatnaşyjylaryň garamagyna 
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GLONASS ulgamynyň habarlaryny peýdalanýan 
ýerüsti düzümleri utgaşdyrmak boýunça hyzmatdaşlyk 
hakynda mesele hödürlendi. Bellenilişi ýaly, bu ugur 
boýunça takyklygy ýokarlandyrmagyň nawigasiýa 
hyzmatlar ulgamyny döretmek göz öňünde tutulýar. 

Umuman, Ykdysady geňeşe gatnaşyjylar Garaşsyz 
Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 89-
njy mejlisiniň gün tertibine girizilen 12 resminamany 
makulladylar.

Özara düşünişmek hakyndaky 
 Ähtnama gol çekildi

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet 
ministrliginde hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy 
boýunça Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, 
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Beýik 
Britaniýanyň “JCB Sales Limited” kompaniýasynyň 
arasynda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama” gol 
çekmek dabarasy boldy. 

Resminama laýyklykda, TSTB tarapyndan bu 
kompaniýanyň önümlerini satyn almaga gyzyklanma 
bildirilýändigi, JCB kompaniýasynyň bolsa önümleriň 
tehniki görkezijilerini emele getirmek, şeýle hem 
umumy netijeliligi ýokarlandyrmak, harajatlary 
azaltmak hem-de öndürijiligi giňeltmek üçin iň 
täze elýeterli tehnologiýalar boýunça maglumatlary 
bermek babatynda Birleşme bilen bilelikde işlemäge 
gyzyklanma bildirilýändigi beýan edildi. 

PARLAMENT 

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty 
Sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Mejlisiň 

altynjy çagyrylyşynyň 13-nji maslahaty geçirildi. 
Onda birnäçe täze kanunlar we kadalaşdyryjy-
hukuknamalar kabul edildi. Maslahata gatnaşmaga 
birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş 
edaralaryň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş 
serişdeleriň wekilleri çagyryldy.

«Türkmenistanyň Arbitraž iş ýörediş kodeksiniň 
rejelenen görnüşini tassyklamak we herekete girizmek 
hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy 
parlamentarileriň garamagyna hödürlenildi. Arbitraž 
kazyýet önümçiliginiň alnyp barylmagyny, ýagny 
telekeçilik işi bilen baglanyşykly işler boýunça alnyp 
barylmagyny düzgünleşdirýän bu kadalaşdyryjy-
hukuknamasy ýuridik we fiziki şahslaryň hukuklarynyň 
we kanuny bähbitleriniň goralmagyny üpjün etmäge, 
ykdysadyýet ulgamynda kanunçylygyň berkidilmegine 
ýardam etmäge gönükdirilip, rejelenen görnüşde 2021-
nji ýylyň 1-nji oktýabryndan herekete girizilýär. 

«Türkmenistanyň «Türkmenistanyň halk itşynasy» 
diýen hormatly adyny döretmek hakynda» hem-
de «Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan 
itşynasy» diýen hormatly adyny döretmek hakynda» 
Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalary ara 
alnyp maslahatlaşylanda gyzyklanma bildirilen pikir 
alyşmalar boldy. 

Çykyş edenleriň nygtaýşy ýaly, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
yzygiderli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri 
tutulýan ugurlarynyň biri dünýäde milli taryhy-medeni 
mirasymyzy gorap saklamakdan we wagyz etmekden 

ybaratdyr. Türkmen alabaýlarynyň tohumçylyk işini 
ösdürmek bu babatda alnyp barylýan giň gerimli işleriň 
möhüm ugruna öwrüldi.

Soňra deputatlaryň ara alyp maslahatlaşmagyna 
«Adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüniň alynmagy 
we ýok edilmegi hakynda» (rejelenen görnüşi) 
Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy hödürlenildi, 
ol heläkçiligiň, tehnogen häsiýetli beýleki howply 
ýagdaýyň, weýrançylygyň, howply tebigy hadysanyň 
ýa-da beýleki heläkçilikleriň netijesinde belli bir 
ýerlerde emele gelen adatdan daşary ýagdaýlary 
öňünden duýdurmak hem-de ýok etmek bilen 
baglanyşykly işleriň hukuk we guramaçylyk esaslaryny 
kesgitleýär. 

Soňra parlamentarilere rejelenen görnişde 
taýýarlanan «Jenaýatçylykly ýol bilen alnan 
girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň 
maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş 
ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine 
garşy hereket etmek hakynda» Türkmenistanyň 
Kanunynyň taslamasy hödürlenildi. 

Kanunyň rejelenen görnüşi jenaýatçylykly ýol bilen 
alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň 
maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş 
ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine 
garşy hereket etmegiň hukuk esaslaryny kesgitleýär, 
bu çygyrda pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen 
amallary ýa-da geleşikleri amala aşyrýan şahslaryň, 
ygtyýarly edaralaryň we beýleki döwlet edaralarynyň 
hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär. 

Maslahatda Türkmenistanda adam hukuklary 
boýunça ygtyýarly wekiliň – Adalatçynyň hasabaty 
diňlenildi. Hasabatda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň raýatlaryň ykdysady, 
durmuş, medeni, syýasy hukuklaryny we azatlyklaryny 
üpjün etmek we berjaý etmek boýunça alyp barýan 
syýasatynyň esasy ugurlary beýan edildi hem-de bu 
ulgamda ýerine ýetirilýän işleriň netijelerine seljerme 
berildi.

Ýokanç keselleriň öňüni almagyň hukuk, 
guramaçylyk, ykdysady we durmuş esaslaryny 
kesgitleýän «Ýokanç keselleriň öňüni almak hakynda» 
Kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak 
bilen deputatlar ýurdumyzda saglygy goraýşyň ähli 
ulgamyny kämilleşdirmek, pudagyň düzümlerini 
döwrebaplaşdyrmak, ilata edilýän lukmançylyk 
hyzmatlarynyň gerimini we hilini giňeltmek boýunça 
maksadagönükdirilen çäreleriň görülýändigini 
nygtadylar.

Soňra parlamentarileriň garamagyna «Gaýtadan 
d ike ld i lýän  energiýa  çeşmeler i  hakynda» 
Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy hödürlenildi. 
Ol gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri babatda işleriň 
hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş 
esaslaryny kesgitleýär hem-de gün, ýel energiýasy, 
suw akymlarynyň tebigy hereketiniň energiýasy, 
ýeriň we daşky gurşawyň ýylylygynyň energiýasy, 
ilkibaşky energiýa serişdeleriniň antropogen çeşmeleri 
(biomassa, biogaz we organiki galyndylardan 
alynýan beýleki ýangyç) bilen birlikde, şolaryň 
peýdalanylmagy bilen baglanyşykly ýüze çykýan 
gatnaşyklary düzgünleşdirýär. 

Şeýle  hem deputa t lar  «Türkmenis tanyň 
Administratiw hukuk bozulmalary hakynda 
kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek 
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hakynda», «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk 
namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek 
hakynda», «Türkmenistanyň Serhet goşunlary 
hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler 
we goşmaçalar girizmek hakynda», «Kärhanalar 
hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme 
we goşmaça girizmek hakynda», «Döwlet pensiýa 
ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň 
Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek 
hakynda», «Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan 
goramak hakynda kodeksine üýtgetmeler girizmek 
hakynda», «Türkmenistanyň Maşgala kodeksine 
üýtgetmeler girizmek hakynda», «Medeniýet 
hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler 
we goşmaçalar girizmek hakynda», «Döwlet ýer 
kadastry hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna 
üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda», 
«Atçylyk we atly sport hakynda» Türkmenistanyň 
Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek 
hakynda» ,  «Dip lomat ik  gu l luk  hakynda» 
Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça we üýtgetme 
girizmek hakynda», «Türkmenistanyň käbir 
kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek 
hakynda», «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk 
namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizmek 
hakynda» Kanunlaryň taslamalaryna garadylar.

Şunuň bilen bir hatarda, maslahatda «Hazar 
deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod 
serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we 
özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti 
bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň 
arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnamany 
tassyklamak hakynda», «Bilim ulgamynda hukuk 
kemsitmelerine garşy göreşmek hakyndaky 
Konwensiýa goşulmak hakynda», «Iş üpjünçilik 
syýasaty hakyndaky 122-nji  Konwensiýany 
tassyklamak hakynda», «Patent hukugy hakyndaky 
Şertnama goşulmak hakynda», «Medeni taýdan 
özüňi görkezmegiň dürlüligini goramak we 
höweslendirmek hakyndaky Konwensiýa goşulmak 
hakynda», «Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady 
hyzmatdaşlyk institutyny esaslandyrmak hakyndaky 
Ylalaşygy tassyklamak hakynda» Mejl is iň 
Kararlarynyň taslamalary hödürlenildi.

Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky 
maslahatyna garamaga çykarylan kanunçylyk 

namalarynyň taslamalary biragyzdan makullanyldy 
we kabul edildi. 

SAÝLAWLARA BARÝARYS 

Dalaşgärleriň halk maslahatlarynyň agzalary 
bilen duşuşyklary başlandy

Türkmenis tanyň  Mi l l i  Geňeş in iň  Halk 
Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk 
görmek we ony geçirmegiň çäklerinde welaýatlaryň, 
Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalary bilen 
duşuşyk ýygnaklaryna başlanyldy.

Ähli dalaşgärlere öz maksatnamalaryny halk 
maslahatlarynyň agzalaryna wagyz etmekde deň şertleriň 
döredilýändigini bellemek gerek. Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleriň 
maglumatlary metbugatda çap edildi, şeýle hem 
saýlawlar baradaky maglumatlar, habarlar Merkezi 
saýlaw toparynyň saýtynda yzygiderli ýerleşdirilýär.

Ahal, Balkan welaýatlarynda hem-de Aşgabat 
şäherinde geçirilen duşuşyklarda saýlawçylar 
dalaşgärleriň ynanylan adamlarynyň çykyşlary 
arkaly olaryň terjimehaly bilen giňden tanyşdyryldy. 
Duşuşygyň dowamynda dalaşgärler öz maksatnamalary 
bilen giňişleýin tanyşdyrýarlar. 

BIRŽA TÄZELIKLERI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-
çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si 
hasaba alyndy. 

Daşary ýurt puluna daşary döwletleriň işewür 
toparlarynyň wekilleri nebithimiýa önümlerini, 
hususan-da, Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, 
Şweýsariýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, 
Owganystanyň işewürleri Türkmenbaşydaky nebiti 
gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen 
binýatlyk ýagy, polipropileni, suwuklandyrylan gazy, 
gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny, nebit, ýol 
bitumyny hem-de uçar kerosinini, owganystanly 
telekeçiler bolsa, “Türkmengaz” döwlet konserninde 
öndürilen suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. 
Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 38 million 83 
müň dollaryndan gowrak boldy.
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Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti  
Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanýan jenap Prezident! 

Sizi Milli bahar baýramy bilen  
mähirli gutlaýarys!

Size türkmen halkynyň abadançylygynyň we gülläp ösüşiniň  
hatyrasyna alyp barýan ähli işiňizde we başlangyçlaryňyzda  

üstünlik gazanmagyňyzy arzuw edýäris!

Çuňňur hormatlamak bilen,  
Hytaýyň Nebithimiýa Korporasiýasynyň (Sinopec) 

ýanyndaky Halkara nebit hyzmatlar kompaniýasynyň  
Türkmenistandaky şahamçasynyň  

Direktory Szin Haýfen

Его Превосходительству Президенту Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедову

Уважаемый господин Президент!

Сердечно поздравляем Вас  
с Национальным праздником весны!

Желаем Вам  успехов во всех делах и начинаниях  
во имя счастья и благополучия туркменского народа!

С искренним уважением,  
Цзинь Хайфэн, директор Филиала  

Международной нефтяной сервисной компании  
при Китайской Нефтехимической  

Корпорации (SINOPEC) в Туркменистане



Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan jenap Prezident!

Sizi hem-de Türkmenistanyň halkyny  
Milli bahar baýramy  

bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Size berk jan saglyk we uzak ömür, türkmen  

halkynyň eşretli geljeginiň hatyrasyna alyp barýan  
ägirt uly işleriňizde täze üstünlikleri arzuw edýäris!

 «Dräger», Germaniýa    «Med Concept Europe S.A.», Belgiýa 
 Stefan Dräger     Аhmad Hassoun
 Müdiriýetiň başlygy    Baş menejer

Его Превосходительству Президенту Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедову

Глубокоуважаемый господин Президент!

Искренне поздравляем Вас  
и народ Туркменистана 

с Национальным праздником весны!
От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья  

и долголетия, успехов в Вашей грандиозной  
деятельности во имя светлого  

будущего туркменского народа!

 «Dräger», Германия    «Med Concept Europe S.A.», Бельгия 
 Стефан Дрегер,     Ахмад Хассун,
 Председатель правления   Генеральный менеджер


