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gatnaşyklaryny has-da ösdürmekde we mundan beýläk-
de pugtalandyrmakda möhüm ähmiýetli işleriň biri 
boljakdygyny hem-de dürli ugurlarda ýaýbaňlandyrylan 
hyzmatdaşlygyň depginli ösdürilmegine uly ýardam 
berjekdigini aýratyn belledi. 

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýewiň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň 
häkimleriniň gatnaşmagynda dowam etdi. 

Welaýatlaryň häkimleri sebitlerde alnyp barylýan 
işler barada hasabat berip, oba hojalyk işleriniň 
ýagdaýy, ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligi 
baradaky meselelerini çözmek boýunça görülýän 
çäreler barada habar berdiler. 

Şunuň bilen bir hatarda, welaýatlarda gurluşygy 
alnyp barylýan dürli maksatly desgalardaky işleriň 
depginini ýokarlandyrmak meselelerine möhüm 
ähmiýet berilýär. 

Mundan başga-da, ýurdumyzyň gündogar 
welaýatynyň häkimi Lebap welaýatynda geçirilmegi 
meýilleşdirilen Medeniýet hepdeligine taýýarlyk görlüşi 
we şunuň bilen baglylykda, degişli maksatnamanyň 
taýýarlanylyşy barada habar berdi. 

Döwlet Baştutanymyz bugdaýly hem-de gowaça 
ösdürilip ýetişdiriljek meýdanlaryň ýokary hilini 
we ösüş suwunyň hem-de mineral dökünler bilen 
iýmitlendirmegiň öz wagtynda geçirilmegini üpjün 
etmegi tabşyrdy. 

Şonuň bilen birlikde, milli Liderimiz ýeralmanyň 
we gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ösdürip 
ýetişdirmek baradaky meseleleriň möhüm wezipeleriň 
hatarynda durýandygyny nygtap, bu ekinlere 
agrotehniki kadalara laýyklykda degişli idegi üpjün 
etmek barada görkezme berdi. 

Ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-
ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna 
hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, 
şu ýyl meýilleşdirilýän işleriň öz wagtynda we 
ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek 
barada görkezme berip, döwlet Baştutanymyz 
eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 
ýyllygy mynasybetli açylyp, ulanmaga berilmegi 
maksat edinilýän medeni-durmuş we önümçilik 
desgalarynda gurluşyk işlerini berk gözegçilikde 
saklamagy tabşyrdy. 

Milli Liderimiz giň gerimli çäre bolan Medeniýet 
hepdeligi baradaky meselelere ünsi çekip, onuň 
ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýete 
eýedigini belläp,  häkimlere birnäçe degişli 
tabşyryklary berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň orunbasary 
E.Orazgeldiýew ýurdumyzda möwsümleýin oba 
hojalyk işleriniň öňe ilerledilişi, şol sanda ýerlerde 
gowaça ekişiniň depginini güýçlendirmek, bugdaýa 
edilýän idegiň alnyp barylmagyny üpjün etmek hem-de 
ekerançylyk meýdanlarynda ekinleri zerur möçberde 
suw bilen üpjün etmek babatda görülýän çäreler barada 
hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
obasenagat toplumynyň milli ykdysadyýetimiziň 
möhüm pudaklarynyň biridigini belläp, onuň işiniň 
netijeliligini ýokarlandyrmak, möwsümleýin işleri 
bellenilen möhletde we ýokary hilli geçirmek bilen 
baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde 
saklanylmalydygyny belledi. 

 
RESMI BÖLÜM 

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzy 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça 
iş maslahatyny geçirdi

26-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de 
welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly 
ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň 
dowamynda ýurdumyzyň baş şäherinde we sebitlerinde 
maksatnamadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine 
ýetirilişi bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän maslahata milli 
Liderimiz ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
Aşgabat şäherine gözegçilik edýän orunbasary 
Ş.Durdylyýewi hem-de paýtagtymyzyň häkimi 
Ý.Gylyjowy çagyrdy. 

Häkim häzirki döwürde paýtagtymyzda alnyp 
barylýan işleriň ýagdaýy, şäheriň çäklerinde gurluşygy 
alnyp barylýan, şol sanda Aşgabat şäheriniň 140 
ýyllygy we beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 
ýyllygy mynasybetli açylyp ulanylmaga tabşyrylmagy 
meýilleşdirilýän desgalardaky işleriň depginini 
ýokarlandyrmak, şeýle hem ýurdumyzyň baş şäherinde 
abadançylyk, arassaçylyk işlerini üpjün etmek boýunça 
degişli gulluklaryň sazlaşykly işini ýola goýmak 
babatda durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat 
berdi. Şeýle hem hasabatyň çäklerinde şanly senelere 
taýýarlyk görlüşi barada habar berildi. 

Milli Liderimiz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hem-
de mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy 
mynasybetli meýilleşdirilen çärelere hemmetaraplaýyn 
taýýarlyk görmegiň möhümdigine ünsi çekip, bu 
ugurdaky işleri aýratyn gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

Wise-premýer Ş.Durdylyýew şu ýyl belleniljek 
şanly seneleriň hormatyna tutuş ýurdumyzda 
ýaýbaňlandyrylan gurluşyk işleriniň depgini barada 
hasabat berdi. Hususan-da, şu ýyl bellenilýän şanly 
seneler mynasybetli açylyp ulanylmaga tabşyryljak 
desgalarda alnyp barylýan işler barada giňişleýin habar 
berildi. 

Wise-premýer “Daşkent” seýilgähini gurmak 
üçin taslamlary işläp taýýarlamak boýunça işleriň 
geçirilendigini habar berdi. Häzirki wagtda bäsleşigiň 
jemleýji tapgyryny geçirmäge taýýarlyk görülýär. 
Şonuň barşynda kompaniýa saýlanyp alnar. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
toplumlaýyn şähergurluşyk maksatnamasynyň öňde 
goýlan ähli wezipeleri çözmäge täzeçil we oýlanyşykly 
çemeleşmäni ugur edinýändigini belledi. Milli 
Liderimiz täze desgalaryň gurluşygynyň ähmiýetini 
nazarda tutup, onuň gurluşygynda ýokary hil derejesine 
we iki halkyň milli özboluşlylygyna aýratyn üns 
bermegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

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 desgalar gurlanda her bir 
zady, olaryň maksadyny we oýlanyşykly ulanylmagyny 
göz öňünde tutmagyň möhümdigini aýtdy hem-de şu 
taslamanyň buýrujysynyň Aşgabat şäher häkimliginiň 
bolmalydygyna ünsi çekdi. 

Döwlet Baştutanymyz bu taslamanyň durmuşa 
geçirilmeginiň türkmen we özbek halklarynyň 
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gatnaşyklary berkitmek hem-de giňeltmek üçin 
oňat esas bolup hyzmat etjekdigi baradaky pikiri 
makulladylar. 

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 döwletara hyzmatdaşlygynyň 
meselelerine geçmek bilen, Russiýa bilen netijeli 
gatnaşyklary pugtalandyrmagyň we giňeltmegiň 
Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň 
biridigi bellenildi. Şunda söwda-ykdysady, energetika, 
medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlarda döwletara 
gatnaşyklarynyň ösüşine aýratyn üns berildi. 

 
Türkmenistanyň Prezidentiniň we 
Owganystanyň Prezidentiniň arasynda 
telefon arkaly söhbetdeşlik

27-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Owganystan 
Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad 
Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik 
boldy.

Goňşy döwletiň Baştutany milli Liderimize kakasy 
Mälikguly Berdimuhamedowyň biwagt aradan 
çykmagy zerarly  ýene bir gezek çuňňur gynanç bildirdi 
hem-de owgan halkynyň adyndan medet beriji we 
ýürekden duýgudaşlyk sözlerini aýtdy.

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 Prezident Mohammad Aşraf 
Ganä gynanjy hem-de duýgudaşlyk sözleri üçin 
minnetdarlyk bildirip, dost-doganlyk we hoşniýetli 
goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak hem-de 
goldaw bermek ýörelgelerine esaslanýan türkmen-
owgan gatnaşyklarynyň netijeli häsiýetini nygtady.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň we 
Owganystanyň Baştutanlary ikitaraplaýyn hem-de 
köptaraplaýyn görnüşde üstünlikli ösdürilýän däp 
bolan dostlukly döwletara gatnaşyklara ýokary baha 
berdiler.

Bellenilişi ýaly, biziň goňşy döwletlerimiz 
ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda netijeli hyzmatdaşlyk 
edýärler, energetika, ulag we aragatnaşyk ýaly möhüm 
ulgamlarda däp bolan bilelikdäki taslamalary durmuşa 
geçirmäge gatnaşýarlar. Bu giň gerimli düzümleýin 
taslamalaryň amala aşyrylmagy diňe bir iki ýurduň 
we halkyň bähbitlerine laýyk gelmek bilen çäklenmän, 
eýsem, tutuş sebitiň durmuş-ykdysady taýdan okgunly 
ösmegine ýardam etmelidir.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we 
Mohammad Aşraf Gani özara gatnaşyklaryň geljegi 
uly ugurlary barada pikir alşyp, söwda-ykdysady 
gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek hem-de 
täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin 
uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. 

Türkmenistanyň Prezidenti  
iş maslahatyny geçirdi 

27-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň 
gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny 
geçirdi. Onuň dowamynda wise-premýerleriň 
gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan 
işleriň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem 
döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere 
garaldy. 

Sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hemmelere berk jan saglyk, alyp barýan işlerinde uly 
üstünlikleri arzuw etdi. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de 
Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň 
arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

26-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Russiýa 
Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda 
telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Dostlukly döwletiň Baştutany milli Liderimiziň 
kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan 
çykmagy zerarly ýene-de bir gezek gynanç sözlerini 
beýan etdi. Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti 
ömrüni Türkmenistanyň halkyna gulluk etmäge 
bagyşlan M.Berdimuhamedowyň ýaş nesil üçin görelde 
mekdebi bolup durýandygyny belläp, Türkmenistanyň 
Prezidentine we dogan- garyndaşlaryna şu agyr wagtda 
güýç-gaýrat arzuw etdi.

Milli Liderimiz bildiren gynanjy üçin russiýaly 
kärdeşine minnetdarlyk bildirip, Russiýanyň 
Baştutanynyň şeýle agyr günlerde hakyky dost 
hökmünde hasraty we gynanjy paýlaşýandygyna 
ýokary baha berýändigini aýtdy. 

RF-niň Baştutany türkmen kärdeşini Milli Geňeşiň 
Halk Maslahatynyň Başlyklygyna saýlanmagy bilen 
tüýs ýürekden gutlap, bu wakanyň Türkmenistanyň 
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly 
ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan syýasaty halkyň 
goldaýandygynyň ýene-de bir subutnamasy bolup 
durýandygyny belledi. 

Dostlukly ýurduň Prezidenti döwlet Baştutanymyza 
guralýan ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn 
görnüşdäki türkmen-russiýa hyzmatdaşlygynyň işjeň 
ilerledilýändigi üçin hoşallyk sözlerini beýan etdi. 
Şunuň bilen baglylykda, russiýa tarapynyň ýokary 
wezipeli türkmen wekiliýetiniň 29-30-njy aprelde 
Kazan şäherinde geçiriljek Ýewraziýanyň hökümetara 
geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde 
gatnaşmagyna ýokary baha berýändigi bellenildi.

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 çakylyk üçin minnetdarlyk bildirip, 
forumyň işine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň wise-
premýeriniň derejesinde ýokary wezipeli wekiliýetiň 
iberiljekdigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, öňde 
boljak duşuşygyň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn 
görnüşde özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin täze 
mümkinçilikleri açjakdygyna berk ynam beýan edildi. 

RF-niň Baştutany koronawirus ýokanjyna garşy 
göreşmekde hyzmatdaşlygyň we özara goldawyň 
oňyn häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa 
Türkmenistanyň daşary döwletleriň içinde ilkinjileriň 
biri bolup, Russiýada öndürilen wirusa garşy sanjymyň 
hasaba alnandygy üçin hoşallyk bildirdi. 

Şeýle hem Türkmenistanyň Astrahana iberen 
ynsanperwer ýüki üçin hoşallyk sözleri beýan edildi. 

Telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda söhbetdeşler 
öňümizdäki tomusda geçiriljek ikinji Hazar ykdysady 
forumynyň hem-de güýzde geçirilmegi meýilleşdirilen 
Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň sammitiniň 
iki ýurduň arasyndaky we tutuş sebitdäki dostlukly 
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Milli Liderimiz iş maslahatyny açyp, wise-
premýerler M.Mämmedowany, M.Geldinyýazowy 
we Ş.Durdylyýewy göni wideoaragatnaşyga 
çagyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedow gözegçilik edýän düzümlerinde 
alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, Aşgabat 
şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli 
meýilleşdirilen çäreler barada hasabat berdi.

Tassyklanan meýilnama laýyklykda, dürli 
bäsleşikler, sergiler, sanly ulgam arkaly halkara çäreleri, 
maslahatlar geçirilýär. Metbugat serişdelerinde, 
teleradioýaýlymlarda, internet saýtlarynda Aşgabat 
şäherini wasp edýän wideogörnüşler, makalalar, 
fotosuratlar ýerleşdirilýär, şeýle hem olary daşary 
ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde 
ýaýmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bu ulgamyň 
düzümlerinde işgärleri seçip almaga we olaryň hünär 
taýdan taýýarlanylmagyna möhüm üns berilmelidigini 
belledi. Şanly senelere, taryhy asyrlaryň jümmüşine 
uzap gidýän döwletimiziň we medeniýetimiziň ösüşine 
bagyşlanan döwrebap gepleşikler we makalalar 
taýýarlanylmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz 
belledi we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri 
berdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow paýhasly pederlerimiziň 
döreden milli gymmatlyklaryny, halkymyzyň dünýä 
nusgalyk ýagşy dessurlaryny gorap saklamak, ylmy 
taýdan öwrenmek we giňden wagyz etmek boýunça 
alnyp barylýan işleriň toplumlaýyn häsiýete eýe 
bolmalydygyny belledi. Ýurdumyzyň gazanýan 
üstünliklerini, syýahatçylyk mümkinçiliklerini giňden 
açyp görkezmegiň, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny 
işjeňleşdirmek zerurdyr.

Şeýle hem Aşgabat barada döredilen goşgulary, 
aýdymlary dünýäniň dürli dillerine neşir etmek 
boýunça degişli işler geçirilmelidir diýip, milli 
Liderimiz belledi we bu babatda wise-premýere birnäçe 
anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow häzirki döwürde gözegçilik edýän 
düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-
da, 2020-2021-nji okuw ýylynyň tamamlanmagy 
mynasybetli “Soňky jaň” dabarasyny guramaçylykly 
geçirmek boýunça ýaýbaňlandyrylýan giň möçberli 
taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Meýilleşdirilýän 
baýramçylyk dabaralary umumybilim berýän 
mekdepleriň bagtyýar uçurymlarynyň durmuşyň ak 
ýollaryna bolan ynamly gadamlarynyň aýdyň senasyna 
öwrüler. 

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, guralýan çärelerde 
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýeten 
derejesiniň, ösüp barýan ýaş nesilleriň bagtyýarlygynyň 
öz beýanyny tapmalydygyny belledi. “Soňky jaň” 
dabaralary 140 ýyllygy bellenilýän ak şäherimiz 
Aşgabadyň nurana gündizlerini, älemgoşar öwüşginli 
agşamlaryny wasp edýän çärelere, ýaşlaryň durmuşynda 
möhüm ähmiýeti bolan ýatda galyjy taryhy ähmiýetli 
wakalara baý bolmalydyr. Şäheriň 140 ýyllygy bilen 
utgaşykly bellenilýän dabaralar paýtagtymyzyň ähli 
künjegini gurşap almalydyr diýip, milli Liderimiz 
belledi. 

Munuň üçin bolsa baýramçylyk maksatnamasynyň 
taýýar lanmagyna hemmetaraplaýyn esasda 
çemeleşilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi 
we wise-premýerler Ş.Durdylyýewe, M.Mämmedowa 
hem-de M.Geldinyýazowa degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew şanly seneleriň dabaralandyrylýan 
ýylynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramçylygyny 
ýokary derejede geçirmek boýunça işlenip taýýarlanylan 
maksatnama 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 Aşgabadyň gadymy şäherdigini, 
taryhyň dürli döwürlerinde paýtagtymyzyň ösüşine 
möhüm ähmiýet berlendigini belledi. Berkarar 
döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň baş 
şäheriniň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşi, onda 
adamlaryň bagtyýar durmuşy üçin zerur şertleriň 
döredilmegi bilen baglanyşykly meselelere möhüm 
ähmiýet berilmelidir. Munuň özi şäheriň 140 ýyllyk 
toýunyň bellenilýän günlerinde alnyp barylýan 
taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň 
üpjün edilmeginde wajypdyr diýip, milli Liderimiz 
aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäherine 
ykbalyny baglan we şäheriň ösüşine mynasyp goşant 
goşan şahsyýetleri döwlet derejesinde sarpalamak 
meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekdi we bu babatda 
wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary Ç.Gylyjow şanly senelere beslenip gelen 
«Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň 
Watany» ýylynyň dowamynda guralýan dabaralaryň 
taýýarlyk işleri, söwda we hyzmatlar ulgamynyň işini 
döwrüň talabyna laýyk derejede guramak boýunça 
durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. 

Şeýle hem wise-premýer 2021-2022-nji okuw 
ýylynda birinji synpa kabul ediljek mekdep 
okuwçylaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan 
gowşuryljak noutbuklaryň nusgalaryny görkezdi. 

Milli Liderimiz noutbuklaryň nusgalary bilen içgin 
tanşyp, olaryň dünýä ülňülerine laýyk gelmeginiň 
möhüm talap bolup durýandygyny belledi. Körpe 
nesilleriň sanly ulgama bolan höwesini artdyrmakda we 
bu ugurdaky ukyplaryny ösdürmekde möhüm ähmiýeti 
bolan bilim noutbuklarynyň kämil derejede bolmagy 
hökmandyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu 
babatda degişli ýolbaşçylara 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 sanly ulgam arkaly geçirilen 
maslahaty jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, 
maşgala abadançylygyny, işlerinde üstünlikleri arzuw 
etdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkiýe 
Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda 
telefon arkaly söhbetdeşlik 

28-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Türkiýe 
Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň 
arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Söhbetdeşligiň başynda dostlukly döwletiň 
Baştutany milli Liderimiziň kakasy Mälikguly 
Berdimuhamedowyň aradan çykmagy zerarly gynanç 
sözlerini beýan etdi. Onuň tutanýerli zähmeti we 
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halklarynyň taryhy umumylygy, medeni we ruhy 
däpleriniň ýakynlygy ýardam berýär. 

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewi 
özi üçin islendik amatly wagtda ýurdumyza gelmäge 
çagyrdy. Çakylyk hoşallyk bilen kabul edildi. Saparyň 
möhletleri diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Täjigistan 
Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda 
telefon arkaly söhbetdeşlik 

28-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjigistan 
Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň 
arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. 

Dostlukly döwletiň Baştutany milli Liderimize 
kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan 
çykandygy zerarly çuňňur duýgudaşlygyny beýan 
etdi hem-de täjik halkynyň tüýs ýürekden gynanjyny 
ýetirdi.

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 şu kyn günlerde aýdan goldaw 
sözleri üçin Prezident Emomali Rahmona minnetdarlyk 
bildirip, deňlik, özara hormat goýmak we ynanyşmak 
ýörelgelerine esaslanýan türkmen-täjik gatnaşyklarynyň 
okgunly häsiýetini nygtady. 

Telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň 
Liderleri döwletara hyzmatdaşlygynyň, şol sanda 
syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-
ynsanperwer ulgamlarda giň gerimli meseleler boýunça 
pikir alyşdylar. 

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we 
Emomali Rahmon söwda-ykdysady gatnaşyklary 
işjeňleşdirmek babatda pikirlerini aýdyp, ulag, nebitgaz 
senagaty, elektroenergetika, oba hojalygy pudaklarynda 
uly kuwwatyň bardygyny bellediler. Şunuň bilen 
baglylykda, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň täze, 
geljegi uly ugurlaryny gözläp tapmak aýratyn ähmiýete 
eýe bolýar. 

Şular bilen bir hatarda medeniýet, ylym we bilim 
ulgamlarynda netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň 
wajypdygy nygtaldy. 

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt 
kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen 
wideoduşuşyk geçirdi

28-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow wideomaslahat görnüşinde “ARETI” 
(Şweýsariýa) halkara kompaniýalar toparynyň 
ýolbaşçysy Igor Makarow, “King&Spalding” hukuk 
kompaniýasynyň baş direktory we hyzmatdaşy 
Endrýu Hruska, “Rizvi Traverse Management LLC” 
kompaniýasynyň esaslandyryjylarynyň biri we baş 
maýa goýum direktory Suhail Rizwi, “Legacy” maliýe 
kompaniýasynyň baş direktory, “ARETI” halkara 
kompaniýalar toparynyň prezidentiniň geňeşçisi 
Ýewgeniý Frenkel bilen duşuşyk geçirdi. 

Milli Liderimiz Türkmenistanda taslamalary amala 
aşyrmaga gatnaşmak üçin halkara maýadarlaryň 
konsorsiumynyň döredilmegi babatda gepleşikleriň 
başlanýandygyny goldap, işewürleriň ähli ugurlar 
boýunça tekliplerine garamaga taýýardygyny nygtady. 

Türkmen döwletiniň öňünde bitiren hyzmatlary 
hemişelik hakydamyzda galar. 

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 Prezident Rejep Taýyp Ärdogana 
duýgudaşlyk sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, 
Türkiýäniň agyr ýitgi zerarly ýürek ýarasyny we hasrat-
gaýgyny paýlaşmagyna ýokara baha berýändigini we 
hormat goýýandygyny belledi. 

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar häzirki wagtda 
türkmen-türk dostlukly gatnaşyklarynyň hil taýdan täze 
mazmuna eýe bolýandygyny, bilelikdäki taslamalaryň 
amala aşyrylmagynyň bolsa, döwletara gatnaşyklaryny 
has-da pugtalandyrmaga ýardam edýändigini 
kanagatlanma bilen bellediler. 

Ş e ý l e  h e m  P r e z i d e n t l e r  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow we Rejep Taýyp Ärdogan 
ikitaraplaýyn görnüşde hem-de abraýly halkara 
guramalarynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän özara 
bähbitli hyzmatdaşlygyň esasy meseleleri boýunça 
pikir alyşdylar. 

Döwlet Baştutanlary hyzmatdaşlygy giňeltmek 
üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, syýasy-
diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer 
ulgamlarda netijeli gatnaşyklary giňeltmek barada 
pikirlerini beýan etdiler. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan 
Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda 
telefon arkaly söhbetdeşlik 

28-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan 
Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň 
arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. 

Goňşy döwletiň Baştutany söhbetdeşligiň başynda 
milli Liderimize öwezini dolup bolmajak ýitgi – kakasy 
Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy 
zerarly özüniň çuňňur duýgudaşlygyny beýan etdi hem-
de ähli gazagystanlylaryň tüýs ýürekden gynanjyny we 
duýgudaşlygyny ýetirdi. 

Hormatly Prezidentimiz duýgudaşlyk sözleri üçin 
Prezident Kasym-Jomart Tokaýewe minnetdarlyk 
bildirip,  berýän goldawlaryna ýokary baha 
berýändigini hem-de Gazagystanyň halkynyň we onuň 
Lideriniň şu kyn günlerde çuňňur hasraty we gynanjy 
paýlaşýandygyna hormat goýýandygyny nygtady. 

Söhbetdeşler giň gerimli ugurlar boýunça söwda-
ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma 
bildirýändiklerini beýan edip, bu gün iki döwletiň 
hem özara söwdanyň, maýa goýumlaryň möçberini 
artdyrmak, ulag we aragatnaşyk babatda, senagatyň 
dürli pudaklarynda, şol sanda azyk, himiýa, ýeňil we 
elektrotehnika pudaklarynda bilelikdäki taslamalary 
amala aşyrmak üçin ýeterlik kuwwata eýedigini 
kanagatlanma bilen nygtadylar. 

Iki döwletiň Baştutanlary türkmen-gazak 
gatnaşyklarynyň ynanyşmak häsiýetiniň gazanylan 
ylalaşyklary üstünlikli durmuşa geçirmek bilen 
birlikde, häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara alyp, 
gatnaşyklaryň täze ugurlaryny kemala getirmäge 
mümkinçilik berjekdigi barada bir pikiri beýan etdiler. 

Ylym we bilim ulgamynda soňky ýyllarda 
ýola goýlan ýakyn hem-de netijeli gatnaşyklaryň 
giňeldilmegine mundan beýläk-de uly üns berler, 
munuň şeýle bolmagyna köp babatda goňşy ýurtlaryň 
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“ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň 
ýolbaşçysy Igor Makarow, şeýle hem beýleki 
duşuşyga gatnaşanlar duşuşygyň guralandygy üçin 
döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk 
bildirip, hormatly Prezidentimiziň kakasy Mälikguly 
Berdimuhamedowyň aradan çykmagy zerarly çuňňur 
gynanç sözlerini aýtdylar. 

“King&Spalding” hukuk kompaniýasynyň 
baş direktory we hyzmatdaşy Endrýu Hruska şu 
duşuşyga gatnaşýan kompaniýalaryň depginli ösýän 
Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanmalaryny 
tassyklap, döwlet Baştutanymyzy öz kärdeşleri hem-
de dürli pudaklarda ýöriteleşen holdingleriň alyp 
barýan işleri we dünýäniň ençeme ýurtlarynda iş alyp 
barmakda toplan uly tejribeleri bilen tanyşdyrdy. 

Milli ykdysadyýetiň görkezijileriniň sazlaşykly 
ösmeginiň, ýurdumyzyň ägirt uly serişde kuwwatynyň 
beýleki döwletler hem-de iri abraýly holdingler 
tarapyndan özara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge 
ýardam edýändigine aýratyn üns çekildi. Şunuň bilen 
baglylykda, birnäçe anyk teklipler beýan edildi. 

Milli Liderimiz taslamany işläp düzmek we 
şertnamalaýyn resminamalary taýýarlamak üçin 
degişli ýolbaşçylara düzümine ugurdaş döwlet 
edaralarynyň wekilleri girjek iş toparyny döretmegiň 
tabşyryljakdygyny belläp, nobatdaky duşuşykda 
bellenilen meýilnamalary durmuşa geçirmek boýunça 
anyk çäreleriň kesgitleniljekdigini aýtdy. 

Onlaýn duşuşygynyň dowamynda “Rizvi 
Traverse Management LLC” kompaniýasynyň 
esaslandyryjylarynyň biri we baş maýa goýum 
direktory Suhail Rizwi hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowy kompaniýasynyň işi 
bilen tanşydyryp, Şweýsariýa tarapyndan ýolbaşçylyk 
edilýän ählumumy maliýe institutlaryň konsorsiumynyň 
Türkmenistanda durmuşa geçirýän taslamalara maýa 
goýmaga gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. 

Kompaniýanyň ägirt uly uglewodorod gorlaryny 
özleşdirmek üçin täze düzümleri döretmek barada 
türkmen tarapynyň garaýyşlaryny tassyklaýandygy 
bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň 
durmuşa geçirýän Bitaraplyk syýasatynyň ähmiýeti 
nygtaldy. Munuň özi onuň durnukly ösüşiniň esasy 
şerti bolup hyzmat edýär. 

Döwlet Baştutanymyz beren maglumatlary üçin 
minnetdarlyk bildirip, ykdysadyýeti, maliýe we durmuş 
ulgamlaryny ösdürmekde peýdalanylyp bilinjek ýokary 
tehnologiýalar babatdaky ýokary hilli innowasion 
taslamalara ýurdumyzyň gyzyklanma bildirýändigini 
nygtady. 

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 taraplaryň ara alnyp maslahatlaşylan 
taslamalara degişli meýillerini şu günki wideomaslahatyň 
teswirnamasynda bellige almagy teklip edip, bu 
ugurdaky hyzmatdaşlygyň mundan beýläkki bilelikdäki 
hereketleriniň nobatdaky duşuşygyň çäklerinde ara 
alnyp maslahatlaşyljakdygyny belledi. 

Soňra Igor Makarow öz çykyşynda ýolbaşçylyk edýän 
işewürlik düzüminiň Gurbanguly Berdimuhamedow 
adyndaky howandarlyga mätäç çagalara hemaýat 
bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna pul 
serişdelerini geçirmegi maksat edinýändigini aýtdy. 

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 hoşniýetli maksatlary üçin “ARETI” 
halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyna 

minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň döwlet 
syýasatynyň möhüm ileri tutulýan ugurlarynyň biriniň 
ýaş nesilleriň abadançylygy baradaky alada bolup 
durýandygyny belledi. 

Wideoduşuşygyň ahyrynda döwlet Baştutanymyz 
kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan 
çykandygy zerarly aýdan tüýs ýürekden duýgudaşlyk 
we goldaw sözleri üçin kompaniýalaryň ýolbaşçylaryna 
minnetdarlyk bildirdi. 

Aşgabatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň 
Prezidentleriniň duşuşygy geçirildi 

29-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Gypjakda ýerleşýän Baş metjitde 
agzaçar sadakasyny berdi. Oňa şu gün paýtagtymyza 
gelen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat 
Mirziýoýew hem gatnaşdy. 

Aşgabadyň Halkara howa menzilinde özbek 
Lideri mähirli garşylandy. Soňra ol Türkmenistanyň 
Prezidentiniň “Oguzhan” köşkler toplumyna tarap 
ugrady. Bu ýerde Özbegistan Respublikasynyň 
Prezidentini hormatly Prezidentimiz mähirli garşylady.

Geçirilen gepleşikleriň barşynda dostlukly goňşy 
döwletiň Baştutany hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň kakasynyň aradan çykmagy 
zerarly milli Liderimize we maşgala agzalaryna gynanç 
bildirip, şu agyr pursatlarda sabyr-takatlylyk, ruhy 
durnuklylyk arzuw etdi. 

Gudraty Güýçli Allatagalanyň emri bilen Mälikguly 
aga dünýäniň ähli musulmanlary üçin mukaddes bolan 
Oraza aýynyň şu nurana günlerinde bu dünýeden ötdi. 
Bu asylly we hoşniýetli ynsan onuň ýakynlarynyň 
hem-de ähli ildeşleriniň ýüreklerinde parasatly halypa 
hem-de ömrüni Watanymyza we mähriban halkymyza 
hyzmat etmäge bagyşlan hakyky watançy hökmünde 
hemişelik galar. Mälikguly Berdimuhamedowyň ady, 
ol baradaky ýagty hakyda Türkmenistanyň taryhyna 
hemişelik ýazylar diýip, Özbegistanyň Baştutany 
nygtady. 

Belent mertebeli myhman şeýle hem türkmen 
Lideriniň Türkmenistanyň Baş metjidinde berýän 
agzaçar sadakasyna gatnaşmagyň özi üçin uly 
hormatdygyny belläp, berlen sadakanyň hem-de okalan 
aýat-töwirleriň Beýik Biribaryň dergähinde kabul 
bolmagyny dileg etdi. 

Milli Liderimiz duýgudaşlyk we medet beriji sözler 
üçin Prezident Şawkat Mirziýoýewe minnetdarlyk 
bildirip, Özbegistanyň Prezidentiniň şu agyr pursatlarda 
hakyky dost hökmünde gynanjyny paýlaşýandygyna 
ýokary baha berýändigini belledi. 

Duşuşygyň dowamynda iki döwletiň Baştutanlary 
türkmen-özbek gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we 
geljekki ugurlary boýunça pikir alyşdylar. 

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we 
Şawkat Mirziýoýew söwda-ykdysady pudakda ýola 
goýulýan netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de 
ösdürmegiň, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary 
yzygiderli höweslendirmegiň wajypdygyny nygtadylar. 

Şeýle hem taraplar özara gyzyklanma bildirilýän 
sebit gün tertibiniň we halkara syýasatynyň birnäçe 
wajyp meseleleri boýunça pikir alyşdylar. 

Soň ra  Türkmen i s t anyň  we  Özbeg i s t an 
Respublikasynyň Prezidentleriniň bilelikdäki ulag 
kerweni Gypjakda ýerleşýän Baş metjide tarap ugrady. 
Şol ýerde agzaçar sadakasy berildi. 
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ýoýulmazlygyna, şunuň bilen birlikde, salgyt özeniniň 
artmagyna mümkinçilikleri döreder. 

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, döwrebap 
ulgamy döretmäge gönükdirilen salgyt syýasaty 
milli baýlyklarymyzy toplamagy we netijeli 
ulanmagy höweslendirmäge gönükdirilendir diýip 
aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, soňky birnäçe ýylyň 
dowamynda ýurdumyzda ykdysady konsepsiýanyň 
guraly hökmünde salgyt salmagyň orny ep-esli 
giňeldi. Munuň özi öňdebaryjy tejribäni we halkara 
ölçeglerini nazara almak bilen, kadalaşdyryjy-
hukuk namalaryny yzygiderli kämilleşdirmegi 
talap edýär. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ulgamynda işleriň 
ýagdaýy, ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 
2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny amala 
aşyrmagyň barşy barada hasabat berdi. 

Hasabatyň çäklerinde Türkmenbaşydaky 
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň 
kuwwatlylygyny doly ulanmak arkaly nebiti gaýtadan 
işlemekligiň möçberini artdyrmak, toplum tarapyndan 
daşary ýurt kompaniýalaryndan çig nebiti satyn alyp, 
gaýtadan işlemek we daşarky bazarlara ibermek bilen 
bagly meseleleriň birnäçesi beýan edildi. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
Türkmenistanyň energetika strategiýasyny durmuşa 
geçirmegiň esasy ugurlaryna ünsi çekdi. Bu strategiýa 
öňdebaryjy innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň 
esasynda ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny ösdürmäge 
we döwrebaplaşdyrmaga, ygtybarly daşary ýurtly 
hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy 
giňeltmäge gönükdirilendir.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ilkinji nobatda, 
pudagyň  edara-kärhana la rynyň  önümçi l ik 
meýilnamalaryny gyşarnyksyz ýerine ýetirmegine, 
maliýe-ykdysady görkezijileriniň okgunly ösüşiniň 
hem-de önümleriň ýokary düşewüntliliginiň üpjün 
edilmegine üns bermek zerurdyr. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew ýurdumyzyň energiýa ulgamynyň 
kuwwatlyklaryny artdyrmak boýunça alnyp barylýan 
işler barada hasabat berdi, içerki sarp edijileriň elektrik 
energiýasy bilen üpjünçiligini gowulandyrmak hem-
de türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara 
iberilýän mukdaryny yzygiderli artdyrmak, şol sanda 
Owganystan Yslam Respublikasyna iberilýän elektrik 
energiýasynyň mukdaryny we ugurlaryny artdyrmaga 
mümkinçilik berer. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň 
elektrik energetikasy pudagynyň kuwwatyny 
artdyrmak, içerki sarp edijileriň elektrik energiýasy 
bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün edilmegini 
gazanmak hem-de öndürilýän elektrik energiýasynyň 
eksportunyň mukdaryny artdyrmak boýunça amala 
aşyrylýan işleriň örän wajypdygyny nygtady. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew ýurdumyzda azyk üpjünçiligini 
pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada 
hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna şu 
ýyl gant şugundyrynyň 224 müň tonnasyny öndürmek 
boýunça kararyň taslamasy hödürlenildi. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, halkymyzy 
özümizde öndürilen dürli oba hojalyk önümleri 

Şeýle hem iki ýurduň Liderleri Türkmenistanyň 
ilkinji Prezidentiniň ýagty ýadygärligini hatyraladylar. 

Soňra Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
we Şawkat Mirziýoýewiň bilelikdäki awtoulag kerweni 
Aşgabadyň Halkara howa menziline bardy, şol ýerden 
Özbegistan Respublikasynyň Baştutany Watanyna 
ugrady. 

   *** 
Şol gün ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat 

şäheriniň metjitlerinde mübärek Oraza aýynda 
asylly ýörelge hasaplanylýan agzaçar sadakalary 
berildi. Berlen agzaçar sadakalarynda halkymyzyň 
abadançylygy we Türkmenistanyň gülläp ösmegi 
dileg edildi, Watanyň wepaly ogly Mälikguly 
Berdimuhamedowyň jaýynyň jennet, ruhunyň şat 
bolmagy üçin aýat-töwirler okaldy. 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
mejlisi 

30-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam 
arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet 
durmuşyna degişli wajyp meseleleriň birnäçesi ara 
alnyp maslahatlaşyldy. 

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 Ministrler Kabinetiniň sanly 
ulgam arkaly mejlisine Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowany we 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 
Baş lygynyň orunbasary  K.Babaýewi  göni 
wideoaragatnaşyga çagyryp, mähriban halkymyzyň 
gadymdan gelýän däp-dessurlaryny ösdürmek we 
ýaşlaryň arasynda wagyz etmek boýunça alnyp 
barylýan işleri barada pikir alyşdy. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Özbegistanda 
“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň 
özbek dilinde neşir edilmeginiň halkymyz üçin uly 
hormatdygyny belledi. Munuň özi, ilkinji nobatda, iki 
ýurduň we doganlyk halklaryň arasyndaky dostlukly 
gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin uly ähmiýete eýedir. 

Döwlet Baştutanymyz goňşy ýurtlaryň ýaşlarynyň 
arasynda ruhy-ahlak esaslarynyň many-mazmunyny 
düşündirmek boýunça birnäçe teklipleri aýdyp, milli 
däp-dessurlarymyzyň täze many-mazmun bilen 
yzygiderli baýlaşdyrylyp durulmalydygyny belledi. 

Soňra geçirilen Hökümetiň mejlisiniň barşynda 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary G.Müşşikowy göni aragatnaşyga çagyrdy. 
Wise-premýer gözegçilik edýän düzümleriniň alyp 
barýan işleri, býujet-salgyt ulgamynyň işini halkara 
tejribelerine laýyklykda kämilleşdirmek, maliýe 
hasabatlylygynyň milli we halkara standartlaryny 
ýurdumyzda ornaşdyrmak hem-de salgytlar we 
hökmany tölegler boýunça kanunçylyk namalaryny 
döwrebaplaşdyrmak boýunça yzygiderli durmuşa 
geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer milli 
Liderimiziň garamagyna Türkmenistanyň Salgyt 
kodeksine goşmaçalary we üýtgetmeleri girizmek 
hakynda teklibi hödürledi.

Salgyt maksatlary üçin esasy serişdelere hasaplanýan 
ulanyş tutumlarynyň anyk möçberleriniň bellenilmegi 
edara-kärhanalarda çykdajylaryň we peýdanyň 
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bilen üpjün etmegiň obasenagat toplumynyň esasy 
wezipeleriniň biridigini belledi. 

Wise-premýer ýurdumyzda suw üpjünçiligini 
gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada 
hasabat bermek bilen, “Düýeboýun” suw howdanynyň 
Soltan Sanjar bendini berkitmek boýunça işlere degişli 
Buýrugyň taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň 
garamagyna hödürledi. 

Şeýle hem Türkmenistanyň Suw hojalygy 
baradaky döwlet komitetiniň başlygy G.Baýjanowa 
“Türkmenistanyň Hökümeti bilen Özbegistan 
Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky ýerden 
muzdly peýdalanmak hakyndaky Ylalaşyga” Goşmaça 
Ylalaşyga Türkmen tarapyndan gol çekmäge ygtyýar 
bermek hakyndaky Buýrugyň taslamasy hödürlenildi. 

Milli Liderimiz hödürlenen resminamalary 
makullap, olara gol çekdi hem-de sanly ulgam arkaly 
wise-premýere iberip, bu resminamalardan gelip 
çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik 
etmek barada görkezmeleri berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary B.Öwezow demir ýol ulaglary pudagynda 
edilýän hyzmatlary sanly ulgama geçirmek boýunça 
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer “Türkmendemirýollary” agentligi 
tarapyndan ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň hilini 
ýokarlandyrmak üçin “elektron petekleri” programma 
üpjünçiliginiň işe girizilendigini, munuň bolsa 
internet saýtynyň ýa-da mobil goşundysynyň üsti 
bilen petekleriň satuwyny nagt däl hasaplaşyk arkaly 
guramaga mümkinçilik berýändigini habar berdi. 

Şeýle hem ýükleri daşamak işlerini sanly ulgam 
arkaly dolandyrmak üçin täze döwrebap programma 
üpjünçiliginiň taslamasy işlenilip taýýarlanyldy we onuň 
synag işleri geçirildi. Demir ýollaryň ýük gatnawlaryndan 
peýdalanylýan müşderiler hem-de Türkmenistanyň 
çäklerinde eksport-import söwda gatnaşyklaryny we 
üstaşyr ýükleriň daşalmagyny guraýan kärhanalar onlaýn 
usulda “şahsy otaglaryň” üsti bilen dünýäniň islendik 
künjeginden ýüz tutma arzalaryny berip bilerler.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
kanunçylyk namalarynyň birnäçesine hem-de döwlet 
edaralarynyň işiniň tertibine degişli üýtgeşmeleri 
girizmegiň zerurdygyny nygtady. Şolar, öz nobatynda, 
ýük daşamak ulgamynda işleriň sanly ulgam arkaly 
dolandyrylmagyna üýtgedilmegine taýýar bolmalydyr.

Şunuň bilen baglylykda, “Türkmendemirýollary” 
agentliginiň işlerine ünsi çekip hem-de hödürlenen 
programma üpjünçiliginiň taslamasy bilen tanşyp, 
döwlet Baştutanymyz birnäçe tekliplerini aýtdy we bu 
ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjow hususy önüm öndürijilere goldaw bermek 
boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna 
bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeliligini 
ýokarlandyrmak barada birnäçe teklipler hödürlenildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, wise-premýerler 
Ç.Gylyjowa we G.Müşşikowa halkyň sarp edýän 
harytlarynyň öndürilişini artdyrmak, özümiziň öndürip 
biljek harytlarymyzyň daşary ýurtlardan getirilişini 
azaltmak boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy. 

Döwle t  Baş tu tanymyz Dokma senaga ty 
ministrliginiň işi bilen baglylykda, döwrebap, 

ýylyň dürli möwsümlerine laýyk gelýän aýakgaplary 
hem-de egin-eşikleri öndürmek maksady bilen, 
alyjylaryň isleglerini içgin öwrenmegiň zerurdygyna 
ünsi çekdi. 

Ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösdürmegi 
höweslendirmek maksady bilen, ykdysadyýetiň hususy 
pudagyna döwlet goldawyny bermek boýunça teklipler 
taýýarlanylmalydyr. Kiçi we orta telekeçilige maliýe 
hem-de maddy-enjamlaýyn taýdan kömek berilmelidir 
diýip, döwlet Baştutanymyz munuň ýurdumyzyň 
eksport kuwwatyny hem, ilatymyzyň hal-ýagdaýyny 
hem ýokarlandyrmaga mümkinçilik berjekdigini 
belledi. 

Bu çäreler, ilki bilen, telekeçileriň we raýatlaryň 
işewürligini höweslendirmek arkaly bar bolan iş 
ýerlerini saklap galmaga we täze iş orunlaryny 
döretmäge gönükdirilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz dünýä ykdysadyýetinde 
emele gelen ýagdaýlar bilen baglylykda, azyk 
harytlarynyň özümizde öndürilişini artdyrmagy dowam 
etdirilmelidigini, içerki bazarlarymyzyň azyk önümleri 
hem-de ilkinji nobatda, zerur bolan harytlar bilen 
üpjünçiligini gowulandyrmalydygyny aýdyp, wise-
premýerler Ç.Gylyjowa we E.Orazgeldiýewe degişli 
görkezmeleri berdi. Şunuň bilen baglylykda, milli 
Liderimiz ýurdumyzyň bazarlarynda azyk bolçulygyny 
döretmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň berk 
gözegçilikde saklanylmalydygyny aýtdy. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ilata edilýän 
hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak hem-de görnüşlerini 
giňeltmek arkaly, pudaga sanly ulgamy ornaşdyrmak 
bilen, ähli ýerde elektron söwda we alyjylara harytlary 
eltip bermek işiniň ýola goýulmalydygyna ünsi çekip, 
wise-premýerler Ç.Gylyjowa we B.Öwezowa birnäçe 
tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa şu ýylyň maý aýynda geçiriljek esasy 
çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp, 
ulanmaga bermegiň tertibi barada hasabat berdi. 

Döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň 
şanly 30 ýyllygy, 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – 
parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan 
edilmegi, Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli medeni 
çäreleriň ençemesi guralar. Maý aýynyň dowamynda 
1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda 
Ýeňiş güni, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 
we Döwlet baýdagynyň güni, Türkmen halysynyň 
baýramy, Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli 
dürli konsertleri, “tegelek stoluň” başyndaky 
söhbetdeşlikleri, sergileri, döredijilik duşuşyklaryny, 
şygryýet çeper okaýyşlaryny hem-de wagyz-nesihat 
çärelerini geçirmek meýilleşdirilýär. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
meýilleşdirilen çäreleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk 
derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamynda 
ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berip, döwlet 
Baştutanymyzyň garamagyna 2021-2022-nji okuw 
ýylyndan başlap, Halkara ynsanperwer ylymlary 
we ösüş uniwersitetini, Telekommunikasiýalar we 
informatika institutyny doly hojalyk hasaplaşygyna 
geçirmek baradaky teklip hödürlenildi. 

Şeýle hem dürli ulgamlara, şol sanda saglygy 
goraýyş ulgamynda täze zerur hünärleri girizmek 
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boýunça alnyp barylýan işler barada hem hasabat 
berildi. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ylym-
bilim işini ösdürmek hem-de işjeňleşdirmek, döwrebap 
işläp taýýarlamalary we innowasion tehnologiýalary 
tejribä ornaşdyrmak, ählumumy bähbitlere laýyklykda 
giň halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady 
bilen, milli bilim ulgamyny kämilleşdirmegiň 
wajypdygyny nygtady. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 
Türkmenistanyň ekologiýa diplomatiýasyny durmuşa 
geçirmegiň meseleleri barada hasabat berdi. 

Häzirki wagtda Türkmenistan ekologiýa ugry 
boýunça halkara konwensiýalaryň we köptaraplaýyn 
resminamalaryň 23-siniň agzasy bolup durýar. Sebitiň 
daşky gurşawyny goramak babatda alnyp barylýan 
işleriň çäklerinde Hazaryň tebigy baýlyklaryny 
gorap saklamak, şol sanda täze Hazar ekologiýa 
maksatnamasyny (HEM) döretmek boýunça ýurdumyz 
tarapyndan anyk çäreler görülýär. 

Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň 
(AHHG) çäklerinde hem toplumlaýyn işler alnyp 
barylýar. Türkmenistan 2017-2019-njy ýyllarda bu 
gaznada üstünlikli başlyklyk etdi. Şunda AHHG-ni 
esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Sammiti 
möhüm waka boldy. 

Bu sammit hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde 2018-nji 
ýylyň 29-njy awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk 
zolagynda geçirildi. 

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2018-nji ýylyň 
12-nji aprelinde hem-de 2019-njy ýylyň 28-nji maýynda 
BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan «Birleşen 
Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň 
Halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly 
kararnamalar biragyzdan kabul edildi.

Sebit derejesinde ekologiýa diplomatiýasyny 
durmuşa geçirmek maksady bilen, ýurdumyz ugurdaş 
halkara guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýär. 

Häzirki wagtda Türkmenistanda döwlet tebigy 
goraghanalaryň 9-sy hem-de döwlet tebigy çäkli 
goraghanalaryň 16-sy hereket edýär. “Altyn köl” 
zolagynyň ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak 
boýunça giň gerimli çäreleriň görülýändigi bellenildi. 
Bu ugurda amala aşyrylýan işler Türkmenistanyň 2008-
nji ýylda goşulan Suwda ýüzýän guşlaryň ýaşaýan 
ýerleri hökmünde goralýan halkara ähmiýetli suwly-
batgalyk ýerler baradaky Konwensiýanyň, ýagny 1971-
nji ýylda kabul edilen Ramsar Konwensiýasynyň esasy 
wezipelerini çözmek üçin möhümdir.

 Hazar deňziniň Türkmenbaşy aýlagy bu 
Konwensiýada görkezilen tebigy ýerleriniň Sanawyna 
girýär. Şunuň bilen baglylykda, “Altyn köli” hem 
ýokarda agzalan sanawa girizmek boýunça degişli 
işleri geçirmek teklip edilýär. Bu mesele ýurdumyzyň 
Daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça Pudagara 
toparynyň şu ýylyň 28-nji aprelinde geçirilen 
mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Hasabatyň çäklerinde wise-premýer, daşary 
işler ministri döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 
“Türkmenistanyň halkara guramalary bilen 
hyzmatdaşlyk etmek boýunça 2021-2023-nji ýyllar 
üçin Meýilnamasyny tassyklamak hakyndaky” Kararyň 
taslamasyny hem 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, ekologiýa 
diplomatiýasynyň Durnukly ösüş maksatlaryna 
ýetmegiň, Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň 
ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. 

Ekologiýa meselesi Türkmenistany durmuş-
ykdysady taýdan ösdürmek strategiýasynyň möhüm 
ugrudyr. Onda tebigata aýawly garamaga hem-
de onuň baýlyklaryny rejeli ulanmaga aýratyn 
ähmiýet berilýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 
“Ýaşyl” we serişdeleri tygşytlaýjy tehnologiýalary 
netijeli ornaşdyrmak dürli pudaklarda giň gerimli 
milli özgertmeler maksatnamalaryny, düzümleýin 
taslamalary işläp taýýarlamakda we durmuşa 
geçirmekde möhüm talap bolup durýar. 

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 beýan edilen teklibi makullady 
we halkara giňişliginde ýurdumyzyň ekologiýa 
başlangyçlaryny ilerletmek boýunça işleri yzygiderli 
dowam etmegi tabşyrdy. 

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

Türkmenistanyň Prezidentiniň  
we Bahreýniň Patyşasynyň arasynda telefon 
arkaly söhbetdeşlik

30-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy Hamad bin 
Isa Al Halifanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik 
boldy.

Söhbetdeşligiň başynda dostlukly ýurduň 
Baştutany döwlet Baştutanymyza kakasy Mälikguly 
Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly, çuňňur 
gynanç bildirip, tüýs ýürekden duýgudaşlyk sözlerini 
ýene-de bir gezek beýan etdi hem-de şu agyr günlerde 
milli Liderimize, maşgala agzalaryna güýç-kuwwat we 
durnuklylyk arzuw etdi.

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 aýdan duýgudaşlyk sözleri we 
hoşniýetli arzuwlary üçin Bahreýniň Patyşasyna 
minnetdarlyk bildirip, şu kyn günlerde ýakyn 
dostuň bildirýän uly goldawynyň möhümdigini 
belledi. 

Söhbetdeşler telefon arkaly gürrüňdeşligiň 
dowamynda özara bähbitlilik we uzakmöhletleýinlik 
e s a s d a  ý o l a  g o ý u l ý a n  t ü r k m e n - b a h r e ý n 
hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerini ara alyp 
maslahatlaşdylar. Taraplar döwletara gatnaşyklarynyň 
häzirki derejesine kanagatlanma bildirip, ähli ugurlar 
boýunça netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de 
berkitmäge taýýardyklaryny tassykladylar.

Iki dostlukly ýurduň Liderleri pursatdan peýdalanyp, 
bütin musulman dünýäsi üçin mukaddes bolan Oraza 
aýy mynasybetli ýene-de bir gezek birek-birege 
gutlaglaryny we iň oňat arzuwlaryny aýtdylar. 

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 
 
	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, 

gulluk borçlaryny gyşarnyksyz hem-de birkemsiz 
berjaý etmekde Türkmenistanyň Döwlet serhet 
gullugynyň Merkezi gulluk itlerini köpeldiş we 
kämilleşdiriş ýeriniň yzarlaýjy itleriniň gözükdirijisi 
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- bölekçe serkerdesi, çagyryş boýunça harby gullukçy, 
seržant Rejepmyrat Myradow Türkmenistanyň 
«Türkmen edermen» medaly bilen sylaglandy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň 

Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy 
Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. 
Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet 
serhet gullugyna “Harby borçlulyk we harby gulluk 
hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynda bellenen 
möhletleri gulluk eden, Türkmenistanyň Döwlet 
serhet gullugynyň Merkezi gulluk itlerini köpeldiş we 
kämilleşdiriş ýeriniň yzarlaýjy itleriniň gözükdirijisi – 
bölekçe serkerdesi, çagyryş boýunça harby gullukçy, 
seržant Rejepmyrat Myradowy gulluk borçlaryny 
gyşarnyksyz we birkemsiz berjaý edendigini hem-
de türkmen alabaýlaryna ideg etmekde bitiren uly 
hyzmatlaryny göz öňünde tutup, ony ilkinji nobatda 
dabaraly ýagdaýda harby gullukdan boşatmak 
tabşyryldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky 
gurşawy goramak ministrligine, Balkan we Mary 
welaýatlarynyň häkimliklerine Balkan we Mary 
welaýatlarynyň etraplarynda önümçiligi we ekin 
dolanyşygyny agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda 
ylmy esasda ýola goýmak bilen, gant şugundyrynyň 
ýokary hasylynyň öndürilmegini üpjün etmek 
tabşyryldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň halkara 
guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmek boýunça 2021-
2023-nji ýyllar üçin Meýilnamasy tassyklanyldy. 

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Türkmenistanyň wekiliýeti Ýewraziýa 
hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar 
Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň 
wekiliýeti 29-30-njy aprelde Russiýa Federasiýasynyň 
Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde geçirilen 
Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň (ÝHG) mejlisine 
gatnaşdy. 

Ýewraziýanyň hökümetara geňeşi –Ýewraziýa 
ykdysady geňeşiň (ÝYG) ýolbaşçy edaralarynyň biri 
bolup, 2015-nji ýylda güýje giren degişli Şertnama 
bilen esaslandyryldy. 

Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy 
Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisinde çykyş 
edip, foruma gatnaşyjylara hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan gutlag 
sözlerini hem-de üstünlikli işlemek baradaky 
arzuwlaryny ýetirdi, şeýle hem kabul edýän tarapa 
çakylyk we mähirli kabul edişlik üçin hoşallyk sözlerini 
beýan etdi. Biziň ýurdumyz ÝHG-niň mejlisine 
hormatly myhman hökmünde ilkinji gezek gatnaşýar, 
bu bolsa, uzak möhletli köpugurly hyzmatdaşlygy 
ýola goýmaga, onuň geljegine we mümkinçiliklerine 
düşünmäge bolan özara gyzyklanmany beýan edýän 
şanly wakadyr.

Şeýle hem pandemiýa garamazdan, geçen ýyl 
Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 5,9 

göterime deň boldy. Munuň özi milli ykdysadyýetiň 
durnukly ösýändigine şaýatlyk edýär. Soňky ýyllarda 
döredilen döwrebap kanunçylyk binýady daşary ýurtly 
işewürlere özlerini türkmen topragynda ynamly we 
oňaýly duýmagyna mümkinçlik berýär. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň energetika we 
ulaglar babatda başlangyçlaryna BMG-niň çäklerinde 
dünýä bileleşiginiň, beýleki iri halkara guramalarynyň, 
maliýe edaralarynyň giňden goldamagy ýurdumyzyň 
ykdysady taýdan ösmegine, şol sanda halkara 
derejesinde ilerlemegine durnukly häsiýeti çaýýar. 
Bu bolsa, degişli ugurlarda uzakmöhletli, yzygiderli 
köptaraplaýyn gatnaşyklary ýola goýmak üçin şert 
döredýär.

Türkmenistan daşary ykdysady strategiýasynda 
“açyk gapylar” ýörelgesine, deňhukukly we netijeli 
işewürlik hyzmatdaşlygyna daýanýar. Şunuň bilen 
baglylykda, onuň şu günki duşuşyga gatnaşmaga 
çagyrylmagy bu işde möhüm başlangyç bolmagyna 
gönükdirilendir. Biziň ýurdumyz hyzmatdaşlyk 
üçin hemişe açykdyr hem-de ony mundan beýläk-
de ösdürmek we giňeltmek üçin zerur şertleri 
üpjün etmäge taýýardyr. Şunuň bilen baglylykda, 
Türkmenistanyň bilelikdäki netijeli işlere taýýardygy 
ýene-de bir gezek tassyklanyldy.

Kazana saparyň maksatnamasynyň çäklerinde 
30-njy aprelde ýurdumyzyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy 
– Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar 
Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň 
Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin bilen duşuşygy 
boldy. 

Söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistanyň we 
Russiýanyň dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-
de özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny 
pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýändikleri 
bellenildi. Söwda-ykdysady, medeni-ynsenperwer 
ulgamlarda bolşy ýaly, agzalan ugurlara hem okgunly 
häsiýet mahsusdyr. Şunuň bilen baglylykda, bilelikdäki 
Hökümetara toparynyň hyzmatdaşlyk meselelerini 
çözmekde hem-de onuň geljegi uly bolan ugurlaryny 
işläp düzmekde eýeleýän ähmiýetli orny bellenildi.

Iki ýurduň Baştutanlarynyň arasynda emele gelen 
açyklyk, dostlukly, syýasy gatnaşyklaryň türkmen-
russiýa hyzmatdaşlygynyň sazlaşykly ösüşiniň esasy 
şertidigi nygtaldy. Döwletara hyzmatdaşlygyny 
giňeltmek üçin mäkäm hukuk binýady döredildi.

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen daşary 
söwda dolanyşygynyň möçberiniň geçen ýyl ABŞ-
nyň 1 milliard 380 million dollaryna golaý bolandygy 
bellärliklidir.

Türkmenistanyň hem-de RF-nyň Tatarystan 
Respublikasy, Astrahan oblasty, Sankt-Peterburg 
şäheri ýaly iri sebitleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyga 
sazlaşykly häsiýet mahsusdyr.

Ikitaraplaýyn ynsanperwer hyzmatdaşlygyň 
çäklerinde, ýurtlaryň ikisinde hem dürli medeni çäreler 
yzygiderli geçirilip, bilim ugry boýunça däbe öwrülen 
gatnaşyklar işjeň ösdürilýär, Russiýanyň ýokary okuw 
mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplarynyň sany 
barha artýar.

Şeýle hem şu gün Kazanda Türkmenistanyň 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar 
Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň 
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Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam 
Minnihanow bilen duşuşygy boldy. 

Onda netijeli ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň türkmen-
russiýa hyzmatdaşlygy babatda nusga alarlykdygy 
bellenildi. Häzir onuň çäklerinde dürli pudaklary 
gurşap alýan özara gatnaşyklary yzygiderli giňeltmäge 
mümkinçilik berýän resminamalaryň ençemesi bar. 

Türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan 
ugurlarynyň hatarynda awtomobil tehnikalaryny we 
enjamlaryny getirmek, uçar hem-de gämi gurluşyk, serwis 
hyzmatlary we beýlekiler bar. “KamAZ” açyk görnüşli 
paýdarlar jemgyýeti, “Tatneft” paýdarlar jemgyýeti, 
“Kazanskiý wertolýotnyý zawod” paýdarlar jemgyýeti, 
“Ak bars” gämigurluşyk korporasiýasy” paýdarlar 
jemgyýeti bilen netijeli gatnaşyklar ýola goýuldy. 

Şunda ykdysadyýetiň dürli ulgamlarynda 
özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek, 
özara söwdanyň möçberini artdyrmak üçin uly 
mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Türkmenistanyň hem-de RF-nyň Tatarystan 
Respublikasynyň arasyndaky aragatnaşyklarda 
ynsanperwer hyzmatdaşlygy uly orun eýeleýär. 

Prezident Rustam Minnihanowyň belleýşi ýaly, 
Türkmenistan Tatarystan üçin strategik hyzmatdaşydyr.

Duşuşyk tamamlanandan soň, RF-nyň Tatarystan 
Respublikasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar 
Berdimuhamedowa “Tatar Awtonom Sowet Sosialistik 
Respublikasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygy ” atly 
medaly gowşurdy. Bu medal RF-nyň Tatarystan 
Respublikasynyň döwlet sylagydyr.

Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary Kazanda 
bolmagynyň çäklerinde, kärdeşleri bilen ikitaraplaýyn 
duşuşyklary geçirdiler. Söwda-ykdysady hem-de bank 
ulgamlarynda, nebitgaz pudagynda, halk hojalygynda, 
howa we suw ulaglarynyň, işewürlik-düzümleriniň 
ugurlary boýunça özara gatnaşyklaryň geljegi 
gyzyklanma bilen ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Türkmenistan parahatçylygy we ynanyşmagy 
berkitmekde parlamentara tagallalaryny 
birleşdirýär 

Milli  Geňeşiň Mejlisinde Parlamentleriň 
ýolbaşçylarynyň arasynda wideoaragatnaşyk 
görnüşinde «Parlamentarileriň halkara parahatçylygy 
we ynanyşmagy berkitmekdäki orny» atly duşuşyk 
geçirildi. Bu çäre türkmen tarapynyň başlangyjy 
boýunça guraldy. 

Duşuşygyň dowamynda Russiýanyň, Hytaýyň, 
Türkiýäniň, Ýaponiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, 
Pakistanyň, Owganystanyň, Belarusuň, Azerbaýjanyň, 
Ermenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, 
Täjigistanyň,  Gyrgyzystanyň,  Moldowanyň 
hem-de beýlekileriň parlamentleriniň we dürli 
geňeşleriniň ýolbaşçylarynyň hem-de wekilleriniň 
wideoýüzlenmeleri diňlenildi. 

Çykyşlarda Bitarap Türkmenistanyň halkara 
parahatçylygyny, howpsuzlygy hem-de durnuklylygy 
pugtalandyrmakda, häzirki döwrüň wajyp meselelerini 
çözmekde oýlanyşykly çözgütleri işläp düzmekde 
eýeleýän işjeň orny nugtaldy. 

Ş u n d a  m i l l i  L i d e r i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedowyň döwletleriň hem-de halklaryň 

arasyndaky özara düşünişmek we raýdaşlyk 
gatnaşyklaryny i lerletmek, hormat goýmak 
gatnaşyklaryny we köpugurly netijeli hyzmatdaşlygy 
giňeltmek babatyndaky başlangyçlarynyň aýratyn 
wajyplygy bellenildi. 

Halkara parlamentiniň gün tertibiniň möhüm 
meseleleriniň hatarynda hökümetleriň gol çeken 
halkara şertnamalarynyň we ylalaşyklarynyň ýerine 
ýetirilmeginiň kepillendirilmegi, halkara hukugynyň 
pugtalandyrylmagy, tutuş dünýäde parahatçylygy 
hem-de howpsuzlygy goldamakda BMG-niň ornunyň 
tassyklanylmagy, uzakmöhletleýin durnuklylygy 
saklamak, jedelleriň we gapma-garşylyklaryň öňüni 
almagyň möhüm guraly hökmünde öňüni alyş 
diplomatiýasyny goldamak hem-de berkitmek we 
beýlekiler görkezildi. 

Şonuň ýaly-da, duşuşykda Halkara parahatçylyk 
we ynanyşmak ýylynyň çäklerinde bilelikdäki çäreleri 
geçirmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy, 
parlamentara hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de 
ösdürmek barada pikir alşyldy. 

«Parlamentarileriň halkara parahatçylygy we 
ynanyşmagy berkitmekdäki orny» atly duşuşyga 
gatnaşyjylar türkmen tarapyna bu maslahaty ýokary 
derejede gurandygy üçin hoşallyk bildirdiler hem-de 
jemleýji resminamany kabul etdiler. Onda oňyn sebit 
hem-de ählumumy hereketleri höweslendirmekde, Ýer 
ýüzünde durnukly ösüşiň we gülläp ösüşiň bähbidine 
parahatçylyk hem-de ynanyşmak medeniýetini 
ilerletmekde bilelikde işlemegiň esasy düzgünleri 
berkidildi. 

YNSANPERWER – MEDENI GATNAŞYKLARY 

Milli Liderimiziň “Türkmeniň döwletlilik 
ýörelgesi” kitaby özbek dilinde neşir edildi

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 “Türkmeniň döwletlilik 
ýörelgesi” kitabynyň özbek dilinde çapdan çykmagy 
Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň 
arasyndaky däp bolan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň 
täze alamaty boldy. Bu neşir iki goňşy halky 
birleşdirýän, asyrlaryň dowamynda taryhy we medeni 
taýdan ýola goýlan özara hoşniýetli erke esaslanan 
netijeli döwletara gatnaşyklarynyň özboluşly nyşanyna 
öwrüldi. 

Häzirki döwürde türkmen-özbek hyzmatdaşlygy giň 
gerimli ugurlary özünde jemläp, many taýdan has-da 
baýlaşdy. Şunda Türkmenistanyň we Özbegistanyň 
Prezidentleriniň arasynda emele gelen ikitaraplaýyn 
tagallalara we şahsy ynanyşmak gatnaşyklaryna 
aýratyn orun degişlidir. 

Dostlukly gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň, 
ýurtlaryň we halklaryň arasynda özara düşünişmegiň 
we hormat goýmagyň, umumy abadançylygyň 
hem-de gülläp ösüşiň maksatlaryna kybap gelýän 
doly derejede hyzmatdaşlyk üçin has oňaýly şertleri 
kemala getirmegiň möhüm ýagdaýy hökmünde 
ynsanperwer ulgamda özara gatnaşyklar ikitaraplaýyn 
hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. 

Türkmenleriň milli däp-dessurlaryndaky belent 
ynsanperwer umumadamzat ýörelgeleri hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
köptaraply edebi döredijiliginde beýanyny tapýar. 
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Döwlet Baştutanymyzyň dünýäniň dürli dillerine 
terjime edilen eserleri halkara jemgyýetçiliginde örän 
uly gyzyklanma döredýär. 

Täze neşiriň çapdan çykmagy ýyl-ýyldan berkeýän 
hoşniýetli goňşuçylyk türkmen-özbek gatnaşyklarynyň 
taryhynda ähmiýetli  waka, Türkmenistanyň 
Baştutanyna goýulýan çuňňur hormat, täze taryhy 
eýýamda döwletara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine 
milli Liderimiziň goşýan uly goşandynyň ykrar 
edilmegi bolup durýar. 

SAGLYGY GORAÝYŞ 

Ygtybarly immunizasiýa ulgamy adamlaryň 
saglygynyň kepilidir

Türkmenistanda, köp ýurtlarda bolşy ýaly, 26-
njy aprelden 2-nji maý aralygynda Bütindünýä 
immunizasiýa hepdeligi bellenilýär. Çäräniň maksady 
sanjym arkaly öňüni alşyň ähmiýeti barada ilatyň 
habarly bolmagyny gazanmakdan, immunizasiýa 
sowatly hem-de ynamly garaýşy kemala getirmekden 
ybaratdyr.

Immunizasiýa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan “Saglyk” 
Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň strategiki 
ugurlarynyň biridir. Şol maksatnamanyň möhüm 
ugurlary ilatyň saglygyny düýpli gowulandyrmakda 
we raýatlaryň ortaça ömür dowamlylygyny uzaltmakda 
hem-de halkara ölçeglerine kybap gelýän lukmançylyk 
hyzmatlaryny hödürlemekde jemlenýär. 

Türkmenistanyň ilaty ýokanç kesellerden goramak 
ugrunda sanjymlar tölegsiz esasda amala aşyrylýan 
ilkinji we ýeke-täk ýurt bolup durýandygyny bellemek 
gerek.

Ýurdumyzda immunizasiýa bilen gurşamagyň 
ýokary derejesi saklanylýar. Munuň subutnamasy 
hökmünde döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän 
degişli Milli maksatnamanyň çäklerinde çagalaryň 
immunizasiýasynyň ýokary görkeziji leriniň 
saklanylýandygy üçin Saglygy goraýyş we derman 
senagaty ministrliginiň alyp barýan işi göz öňünde 
tutulyp, Türkmenistanyň Hökümetine 2019-njy ýylyň 
iýul aýynda gowşurylan UNISEF-iň Şahadatnamasyny 
bellemek bolar. Bu maksatnamanyň üstünlikli durmuşa 
geçirilmegine Türkmenistanyň Döwlet öňüni alyş 
epidemiologiýa gullugynyň jemgyýetçilik saglygy we 
iýmit merkeziniň düzüminde halkara ölçeglerine kybap 
gelýän sanjymlaryň hem-de beýleki immunobiologiýa 
serişdeleriniň döwrebap ammarynyň döredilmegi hem 
ýardam berýär. 

Immuno öňüni alyş we olara ilatyň işjeň 
gatnaşmagy boýunça çäreleriň guramaçylykly 
geçirilmeginiň hem-de arassaçylyk we epidemiýa 
garşy toplumlaýyn çäreleriň güýçlendirilmeginiň 
netijesinde ýurdumyzyň çäklerinde poliomielit, 
gökbogma, täjihoraz, bürmek, gyzamyk, gyzylja ýaly 
ýokanç keseller ýok edildi ýa-da seýrek ýagdaýlar 
görnüşinde bellige alynýar. 

2019-njy ýyldan başlap, öňüni alyş sanjymlarynyň 
tertipnamasy keselleriň 14-sine garşy sanjymlary 
geçirmegi göz öňünde tutýar hem-de ýene-de 3 sany, 
ýagny pnewmokokk ýokanjyna, rotawirus ýokanjyna, 
ýokançly sary getirmäniň A görnüşine garşy täze 
sanjymlar girizildi. 

Immunizasiýa hepdeliginiň çäklerinde geçirilýän 
metbugat maslahatlarynyň, ugurdaş mazmunly tegelek 
stollaryň, tele we radio gepleşikleriň dowamynda 
immuno öňüni alşyň möhüm wezipeleri ara alnyp 
maslahatlaşylýar. Saglyk öýlerinde immuno öňüni 
alşyň möhümdigi we zerurlygy barada ilaty habarly 
etmek boýunça maslahat beriş otaglary hem-de degişli 
telefon nokatlary işleýär. Öňüni alyş sanjymlarynyň 
tertibine laýyklykda, çagalara sanjym etmek işleri 
geçirilýär. Saglygy goraýyş işgärleriniň hem-de 
degişli hünär ugurly okuw mekdepleriniň talyplarynyň 
arasynda immunizasiýa meselelerine bagyşlanan 
ugurdaş bäsleşikler guralýar. 

BIRŽA TÄZELIKLERI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-
çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 171-si 
hasaba alyndy. 

Daşary ýurt walýutasyna Gonkongyň, Türkiýäniň, 
Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti 
gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen 
dizel ýangyjyny, nebit bitumyny, binýatlyk ýagy, nebit 
koksuny satyn aldylar.

Bulardan başga-da, rus we gyrgyz täjirlerine daşary 
ýurt walýutasyna tüýjümek önümler we nah ýüplük 
ýerlenildi. Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 21 million 
142 müň dollaryndan gowrak boldy.

Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparlarynyň 
wekilleri bahasy 100 müň manatlyga golaý buýan 
kökünden taýýarlanylan çaý içgisini satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin 
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar 
toplumynda öndürilen polipropileni we gaplaýyş 
plýonkasyny, şeýle hem el halylaryny we pagta 
süýümini satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy 37 million 
213 müň manatlykdan gowrak boldy. 
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“Türkmen hemrasy” ÝGPJ, hemra bazarynda hereket 
edýän, telekom operatorlaryna, teleradio kompaniýalaryna 

we beýleki aragatnaşyk kompaniýalaryna aşakdaky 
hemra aragatnaşygynyň hyzmatlaryny hödürleýär:

• lokal çeşmeleriň toruna girmeklik mümkinçiligi;
• internet toruna girmeklik mümkinçiligi;

• giň zolakly internet hyzmatlary;
• korporatiw tory;

• tele we radio ýaýlym hyzmatlaryny hödürlemek;
• uzak aralykdan lukmanlaryň maslahatçylyk işleri;

•  uzak aralykdan okuw.

Habarlaşmak üçin:

E-mail: info.turkmenhemrasy@online.tm
Tel:     +99312 92 18 36 
Faks:  +99312 92 18 31 

www.turkmenhemrasy.gov.tm


