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



Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa
Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!
Sizi we Türkmenistanyň halkyny parahatçylyk, agzybirlik  

we oňat ahlaklylyk düşünjeleri bilen bagly bolan  
Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys!
Size berk jan saglyk, uzak we bagtly ömür, Türkmenistanyň  

we türkmen halkynyň bähbidine gönükdirilen köp ugurly asylly  
işleriňizde täze üstünlikleri arzuw edýäris!

Sizi çuňňur hormatlamak bilen, 
IHMNK-nyň Türkmenistandaky şahamçasynyň Baş direktory  

Çen Huaýlun

To His Excellency President of Turkmenistan Gurbanguly Berdymuhamedov
Dear President of Turkmenistan!

We would like to sincerely congratulate You  
and the people of Turkmenistan on the Oraza Bairam holiday  

associated with the ideas of peace, concord and lofty ethical ideas!
We have the honor to extend to You our heartfelt wishes of the best of health,  

many long and happy years of life in Your many-faceted noble activity  
for the benefit of Motherland and the people of Turkmenistan!

Warm regards,
Chen Huailong, 

General Director of CNPCI Turkmenistan

Его Превосходительству Президенту Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедову

Глубокоуважаемый Президент Туркменистана!
Искренне поздравляем Вас и народ Туркменистана  

с Ораза байрамы, ассоциируемым с понятиями  
мира, согласия и добронравия!

Желаем Вам  крепкого здоровья, долгих и счастливых лет  жизни,  
успехов в многогранной благородной деятельности, направленной  

на благо Отечества и народа Туркменистана!
С глубоким уважением к Вам, 

Генеральный директор КННКИ Туркменистан  
Чэнь Хуайлун
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işleriniň ýagdaýy, galla oragyna görülýän taýýarlyk, 
ýeralma we beýleki gök, bakja ekinlerini ösdürip 
ýetişdirmek, pile taýýarlamak boýunça işler barada 
hem aýdyldy.  

H ä k i m l e r  Wa t a n y m y z y ň  m u k a d d e s 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga 
berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk 
işleriniň depginlerini güýçlendirmek ugrunda zerur 
tagallalaryň edilýändigini aýtdylar. 

Hormatly Prezidentimiz gowaçanyň, bugdaýyň we 
beýleki ekinleriň bol hasylyny üpjün etmek boýunça 
alnyp barylýan işleriň agrotehniki kadalara doly laýyk 
gelmelidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz ähli 
meýilleşdirilen işleriň öz wagtynda we ýokary hilli 
geçirilmegi bilen baglanyşykly meseleleri yzygiderli 
gözegçilikde saklamak babatda wise-premýere we 
häkimlere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow welaýatlaryň çäklerinde alnyp 
barylýan gurluşyk işleriniň hilini, desgalaryň öz 
wagtynda ulanylmaga berilmegini, aýratyn-da, 
Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň 
hormatyna açylmagy meýilleşdirilýän binalarda, 
şeýle hem öňde boljak dabaralaryň baýramçylyk 
görnüşine beslenilmegi ugrunda alnyp barylýan işleri 
berk gözegçilikde saklamak boýunça häkimlere anyk 
tabşyryklar berdi. 

Soňra döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly 
geçirilýän iş maslahatyna ýurdumyzyň saglygy 
goraýyş we derman senagaty ministri,  Türkmenistanyň 
Keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça 
adatdan daşary toparyň başlygy N.Amannepesowy 
çagyrdy. Ol ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde alnyp 
barylýan işleriň ýagdaýy, häzirki döwürde dünýäde 
emele gelen çylşyrymly ýagdaýy nazara alyp, tomusky 
dynç alyş möwsümine taýýarlygyň çäklerinde 
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, Gökderede 
hem-de welaýatlarda bar bolan çagalar-sagaldyş 
merkezlerinde ýerine ýetirilýän taýýarlyk işleri barada 
hasabat berdi. 

Bu ugurda ýöri te  topar döredil ip,  onuň 
agzalarynyň gatnaşmagynda degişli işler alnyp 
barylýar. Ýurdumyzyň çagalar sagaldyş-dynç alyş 
merkezlerinde, sagaldyş meýdançalarynda taýýarlyk 
işleri amala aşyryldy. 

Ministr «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň 
tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk derejesi 
baradaky hasabatynyň çäginde aýdylyp, deňziň 
kenarynda ýerleşýän dynç alyş-sagaldyş merkezleriniň 
degişli ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary 
tarapyndan Awaza gidýänlere ýollanma hatlary 
berilýändigini habar berdi. 

Raýatlar Awaza gitmezinden öň ýollanma hatlaryny 
alanlaryndan soňra, ýurdumyzyň welaýatlarynda we 
Aşgabat şäherinde kesgitlenen saglyk öýlerinde olara 
koronawirus ýokanjyna garşy sanjym ediler. Şeýle 
hem Döwlet migrasiýa gullugynda dynç alşa gidýän 
senesi barada bellik ediler hem-de dynç alyş zolagyna 
gitmek çäklendirilýän döwür üçin rugsatnama berler.

Dynç alşa gitmek üçin raýatlara sanjym ediler, 
lukmançylyk gözegçiliginden we soňky 72 sagadyň 
dowamynda СOWID-19-yň test barlagyndan 
geçendigini tassyklaýan resminama berler. 

Dynç alyş zolagynda hyzmat edýän desgalara 
kabul edilýän işgärler bellenen tertipde lukmançylyk 
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Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam 
arkaly iş maslahatyny geçirdi

3-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we 
welaýatlaryň häkimleriniň hem-de saglygy goraýyş 
we derman senagaty ministriniň gatnaşmagynda 
sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň 
dowamynda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň maksatnamasynda bellenilen wezipeleri 
ýerine ýetirmek, möwsümleýin oba hojalyk işlerini 
geçirmek, şeýle hem öňünde boljak baýramçylyk 
çärelerine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly 
meselelere garaldy. 

Milli Liderimiz ilki bilen Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň paýtagtymyza gözegçilik edýän 
orunbasary Ş.Durdylyýewi we Aşgabat şäheriniň 
häkimi Ý.Gylyjowy göni aragatnaşyga çagyrdy. 

Häkim şu günler paýtagtymyzda alnyp barylýan 
işleriň ýagdaýy, ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän 
desgalardaky gurluşyklaryň depginleri barada hasabat 
berdi. Şeýle hem Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramy 
mynasybetli şäheriň baýramçylyk meýdançalarynyň, 
käbir binalarynyň dürli öwüşginli yşyklar bilen 
bezelişiniň görnüşlerini hem-de şekillerini görkezdi. 
Şonuň ýaly-da, tomusky dynç alyş möwsümine 
taýýarlyk görmek barada hem aýdyldy. 

Wise-premýer  Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän 
düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, aýratyn-
da, ýurdumyzyň sebitlerinde we paýtagtymyzda şanly 
seneler mynasybetli gurlup, ulanylmaga berilmegi 
meýilleşdirilýän desgalardaky işleriň ýagdaýy barada 
hasabat berdi. 

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, Diýarymyzyň 
hemmetaraplaýyn  ösüşinde, halkymyzyň ýaşaýyş-
durmuş şertleriniň gowulanmagynda we ýurdumyzyň 
önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagynda 
gurluşyk senagatyna möhüm ornuň degişlidigini 
belledi.  

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz şäheriň 
bezeg işleri we öňde boljak dabaralar baradaky 
gürrüňe degip geçmek bilen, häzirki zaman 
yşyklandyryş we sanly ulgam arkaly ýerine ýetirilýän 
köpöwüşginli bezegli binalaryň ýanynda döredijilik 
işgärleriniň çykyşlarynyň guralmagynyň we şäheriň 
meýdançalarynda baýramçylyk ýörişlerini geçirmegiň 
maksada laýyk boljakdygyny belledi. 

Milli Liderimiz sportuň dürli görnüşleri boýunça 
bäsleşikleri geçirmek,  mekdep okuwçylarynyň şäheriň 
gözel ýerlerine gezelençlerini guramak boýunça wise-
premýere hem-de häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilýän 
iş maslahatyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary 
E.Orazgeldiýewi hem-de welaýatlaryň häkimlerini 
göni aragatnaşyga çagyrdy. 

Hasatlaryň çäklerinde Balkan, Lebap we Mary 
etraplarynda gowaça ekininiň tamamlandygy barada 
habar berildi. Welaýatlaryň ýolbaşçylary oba hojalyk 
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göteriji beket dünýäniň iň öňdebaryjy tejribesi 
esasynda guruldy. Bu ýere ekinleri suwarmak üçin 
zerur bolan suw Garagum derýasynyň 630-njy 
kilometrinden tehnologiýalaryň soňky gazananlary 
bolan her biri 400 kilowatlyk 6 sany sorujy arkaly 
1-nji suw bekedine gelýär. 

Ondan soňra bu ýerden 12 kilometre golaý 
uzaklykda 61 metr beýiklikdäki 2-nji suw göteriji 
bekedine, ondan hem 10 kilometr uzaklykdaky 62 metr 
beýiklikde bolan 3-nji suw göteriji bekedine, soňra 
bolsa 5,5 kilometrden gowrak uzaklykda ýerleşýän 
60 metr beýiklikdäki göwrümi 70 müň kub metr bolan 
merkezi suw howdanyna guýýar.  

Hormatly Prezidentimiziň garamagyna “Miwe” 
açyk paýdarlar jemgyýetiniň işi bilen tanyşmaga 
mümkinçilik berýän  wideogörnüşler hem hödürlenildi. 
Ol miwe we beýleki gök önümleri öndürmek bilen 
meşgullanýar. “Gök bulut”, “Hemsaýa”, “Miweli 
atyz”, “Datly miwe” hojalyk jemgyýetleri   onuň 
paýdarlary bolup durýar. “Miwe” açyk paýdarlar 
jemgyýetinde 345 iş orny döredildi. 

Mundan başga-da, tutuş hojalyk jemgyýetleri 
boýunça gök önümleri we beýleki önümleri, şol 
sanda banan we sitrus önümlerini ýetişdirmek üçin 
ýöriteleşdirilen tehnologik enjamlar bilen üpjün edilen 
ýyladyşhanany gurmak üçin 80 gektar ýer bölünip 
berildi. Onuň önümçilik kuwwaty ýylda 8 müň tonna 
barabardyr. 

Wideoşekillerde “Miwe” açyk paýdarlar 
jemgyýetiniň suw hojalyk desgalary hem-de suwaryş 
ulgamy barada giňişleýin maglumatlar berilýär. 
Damjalaýyn suwaryş ulgamy arkaly miweli agaçlary 
mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işi hem amala 
aşyrylýar.  

Soňra milli Liderimiziň garamagyna “Miwe” 
açyk paýdarlar jemgyýetiniň ekin meýdanlarynyň 
ýerleşişiniň Baş meýilnamasy hem-de suw hojalyk 
ulgamyna degişli taslamalar hödürlenildi. 

Wise-premýer E.Orazgeldiýew suw göteriji 
bekediň 1-nji, 2-nji we 3-nji desgalary boýunça 
umumy maglumatlary berdi. Suw bu ýerden suw 
howdanyna akdyrylýar we soňra damjalaýyn suwaryş 
ulgamy boýunça ekin meýdanlaryna barýar.  Ekin 
meýdanlaryny suwarmak işi awtomatlaşdyrylandyr 
we oňa sanly  ulgam arkaly gözegçilik edilýär. 

Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň 
baş lygy G.Baýjanow suw howdanlarynyň 
göwrümini giňeltmek, suw tygşytlaýjy öňdebaryjy 
tehnologiýalary ornaşdyrmagyň esasynda suwdan 
netijeli peýdalanylmagyny üpjün etmek boýunça 
ýurdumyzda amala aşyrylýan işler barada hasabat 
berdi. 

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri 
A.Altyýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, şol 
sanda agrotehniki kadalara laýyklykda, gowaça we 
bugdaý ekinlerine ideg etmegiň barşy, galla oragyna 
guramaçylykly taýýarlyk görmek boýunça geçirilýän 
çäreler hem-de döwrebap tehnologiýalary ulanmak 
arkaly ekinleri suwarmak boýunça geçirilýän işler 
barada hasabat berdi. 

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 
başlygy D.Hudaýberdiýew  TSTB-niň suw hojalyk 
desgalaryny gurmak, hususan-da, suwuň 35-50 
göterim tygşytlanmagyny üpjün etmäge mümkinçilik 
berýän tehnologiýalaryň esasynda hereket edýän 

gözegçiliginden geçiriler, şol sanda olardan СOWID-19 
barlagyndan geçendigi baradaky kepilnamasy we 
koronawirus ýokanjyna garşy sanjym edilendigini 
tassyklaýan resmanamasy talap ediler. Şeýle hem 
hyzmat edýän işgärler her 15 günden çalşyk esasynda 
işlärler we her çalşykda lukmançylyk barlagyndan 
geçiriler. Dynç  alyş zolagynda ministrlikleriň 
we pudaklaýyn düzümleriň wekillerinden ybarat 
gözegçilik-geçiriş nokady dörediler.

Şol birwagtyň özünde deňziň kenarynda dynç 
almaga gelýän raýatlar üçin ýörite gatnawlar ýola 
goýlar. Degişli myhmanhanalaryň awtoulaglary bilen 
demir ýol, howa we awtomobil menzillerinde bu ýere 
gelýän raýatlar garşy alnar hem-de olaryň dynç alyş 
döwri gutaransoň degişli ugurlar boýunç ugradylar.

Bu ýerde degişli işleri ýola goýmagyň çäklerinde 
öňüni alyş çärelerini Keselleriň ýaýramagynyň öňüni 
almak boýunça adatdan daşary topar tarapyndan kabul 
edilen çözgütler berjaý ediler diýip, ministr sözüni 
jemledi.   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, tomusky 
dynç alyş möwsümine taýýarlygyň çäklerinde 
hökmany sanjymyň geçirilmelidigini we dynç alyş 
ýerlerine baran çagalaryň saglyk derejesini görkezýän 
güwänamalaryň berilmelidigini belledi. Umuman, 
çagalaryň möwsümi şadyýan hem-de gyzykly 
geçirmekleri, saglyklaryny berkitmekleri üçin ähli 
zerur şertler göz öňünde tutulmalydyr. 

Milli Liderimiz «Awaza» milli syýahatçylyk 
zolagynyň dynç alyş möwsümine taýýarlyk derejesine 
ünsi çekip, adamlaryň dynç alýan, suwa düşýän we 
gezelenç edýän ýerlerinde lukmançylyk ulgamyna 
degişli ähli zerur çäreleriň durmuşa geçirilmelidigini 
belledi.  

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Keselleriň 
ýaýramagynyň öňüni almak boýunça adatdan 
daşary toparyň ýakynda geçiriljek mejlisileriniň 
birine özüniň hem gatnaşjakdygyny, onda bu ugra 
degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş 
edaralarynyň ýolbaşçylarynyň bu babatda ýerine 
ýetirilen işler baradaky hasabatlaryny diňlejekdigini 
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 sanly ulgam arkaly geçirilen iş 
maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan 
saglyk, işlerinde üstünlikleri arzuw etdi. 

Milli Liderimiziň Ahal welaýatyna iş sapary  
4-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 

Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny 
amala aşyryp, “Miwe” açyk paýdarlar jemgyýetiniň 
önümçilik iş hem-de onuň inžener-tehniki düzümleriniň 
desgalary bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz 
obasenagat toplumynda suwdan rejeli peýdalanmak 
we tutuş suw hojalyk ulgamyna degişli meselelere 
aýratyn üns berdi. 

Döwlet Baştutanymyzyň dikuçary Kaka etrabynda 
ýerleşýän “Miwe” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ekin 
meýdanlaryny suw bilen üpjün edýän suw göteriji 
bekediň golaýyndaky ýörite meýdança  gonýar. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew milli Liderimizi “Miwe” açyk görnüşli 
paýdarlar jemgyýetiniň suw göteriji beketleriniň 
häsiýetli aýratynlyklary bilen tanyşdyrdy. Bu suw 
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suw göteriji beketleriň gurluşygy boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. Şol suw  degişli 
desgalaryň kömegi bilen Garagum derýasyndan 180 
metr  belentlige çykarylýar. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjow gözegçilik edýän sebitindäki işleriň 
ýagdaýy hem-de degişli pudaklarda alnyp barylýan 
işler suw hojalyk meselelerini çözmek boýunça 
görülýän çäreler barada hem hasabat berdi.  

Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow sebitde, şol 
sanda oba hojalyk ulgamynda  alnyp barylýan işler we 
şunuň bilen baglylykda, suwdan rejeli peýdalanmagyň 
kämil usullaryny ornaşdyrmak boýunça görülýän 
çäreler 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 taslamalar bilen tanşyp, degişli 
ýolbaşçylaryň ünsüni oba hojalyk önümçiligi bilen 
baglanyşykly suw hojalyk meselelerine çekdi.  

Döwlet Baştutanymyz oba hojalygynda suw 
serişdelerini tygşytly ulanmak maksady bilen, ähli 
işleri – Amyderýadan gelýän suwy akdyrmakdan 
başlap, ony ekin meýdanlaryna ýetirmäge çenli 
gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny nygtady. Şu 
maksat bilen, öňdebaryjy usullaryň, bu ulgamda ylmy 
gazananlary hem-de dünýäniň iň gowy tejribesiniň 
esasynda düzümleýin desgalary gurmak boýunça işleri 
dowam etmek wajypdyr. 

Milli Liderimiz şeýle hem türkmen telekeçileriniň 
ýurdumyzda iri taslamalary hem-de özgertmeler 
maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge işjeň 
gatnaşmagynyň möhümdigine ünsi çekdi. 

Suw serişdelerini dolandyrmaga, ugurdaş düzümleri 
döwrebaplaşdyrmaga, täze pudaklaýyn desgalary, 
suwaryş ulgamlaryny gurmaga toplumlaýyn, 
oýlanyşykly çemeleşme zerurdyr. Ekin meýdanlary 
suwarylanda, ekinleriň dürli görnüşleri üçin suwuň 
sarp edilişini hem-de ýerli toprak-howa şertlerini göz 
öňünde tutmak möhümdir. 

Hormatly Prezidentimiz obasenagat toplumyny 
üstünlikli ösdürmek, onuň ägirt uly kuwwatyndan 
netijeli peýdalanmak, ekologiýa abadançylygyny 
üpjün etmek üçin suwdan rejeli peýdalanmagyň 
wajypdygyny ýene-de bir gezek belläp, hemmelere 
öňde goýlan wezipeleri çözmekde üstünlikleri arzuw 
etdi hem-de dikuçarda bu ýerden ugrady.  

  
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk 
geňeşiniň göçme mejlisi

5-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň 
Ýaragly Güýçleriniň belent Serkerdebaşysy goşun 
generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet 
howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi 
hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk 
toplumynyň düýbüni tutmak çäresine gatnaşdy. 

Göçme mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralarda 
2021-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen 
işleriň jemlerine garaldy hem-de ýurdumyzda 
howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmek, sanly 
ulgamy ornaşdyrmak arkaly bu düzümleriň işini 
kämilleşdirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Ir bilen döwlet Baştutanymyz  Köpetdagyň eteginde 
ýerleşýän gözel künjekleriň birine geldi. 

Bu ýerde hormatly Prezidentimizi harby we hukuk 
goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary garşyladylar. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow 
bu ýerde geçiriljek çärelere görlen taýýarlyk işleri 
barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty kabul edip, 
täze toplumyň guruljak ýerini hem-de tebigy 
aýratynlyklaryny synlady hem-de 500 at saklamak 
üçin niýetlenen atçylyk toplumynyň taslamalary hem-
de çyzgylary bilen tanyşdy. 

Bu toplumy gurmak üçin bölünip berlen ýer 
böleginiň umumy meýdany 40 gektara barabar 
bolup, onuň çäklerinde edara binasy, münberler, 
açyk manež, bedewler we taýlar hem-de höwür 
atlar üçin niýetlenen desgalar, weterinariýa binasy, 
ot-iým ambarlary, tehnikalar üçin niýetlenen desga, 
atlaryň türgenleşik meýdançasy, çapuw ýodasy, suw 
howuzlary, awtoduralga, karantin binasy we beýlekiler 
bar. 

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 hödürlenen taslamalar we binalaryň 
ýerleşjek ýerlerini görkezýän çyzgylar bilen jikme-jik 
tanşyp,  olara birnäçe bellikleri aýtdy hem-de degişli 
düzedişleri girizdi. 

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzda ozal 
gurlan we ulanylmaga berlen şeýle desgalar ýaly, täze 
athana hem häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk 
gelmelidir. Onda bedewleri ösdürip ýetişdirmek, 
seýislemek, degişli türgenleşikleri geçmek hem-de 
çapyşyklara taýýarlamak üçin ähli zerur şertler üpjün 
edilmelidir. 

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaragly Güýçlerimiziň 
kuwwatyny berkitmegiň, maddy-enjamlaýyn 
binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň, goranyş häsiýetine 
eýe bolan Harby doktrinadan gelip çykýan  wezipeleriň 
üstünlikli  durmuşa geçirilmeginiň möhümdigini 
belläp, harby gullukçylaryň we hukuk goraýjy 
edaralaryň işgärleriniň dürli ugurlar bilen bir hatarda, 
bedewleri seýislemek, at çapmak, alabaýlar bilen 
degişli türgenleşikleri geçmek ýaly hünärleri ele 
almagynyň wajypdygyna ünsi çekdi. 

Soňra milli Liderimiz ýadygärlik senenama gol 
çekip, ony toplumyň binýadynda goýdy.  

Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary 
döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerip, täze 
desganyň binýadyna beton garyndylaryny guýdular. 

Şeýle hem bu ýerde guralan ähmiýetli çärä 
Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýewiň 
adyny göterýän ýöriteleşdirilen 1-nji harby mekdebiň 
okuwçylary gatnaşdylar. Hormatly Prezidentimiz 
okuwçylar  bilen söhbetdeş bolup, olaryň okuwlary, 
boş wagtlarynda näme bilen meşgullanýandyklary 
hem-de hünäre bolan  höwesleri bilen gyzyklandy. 

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent 
Serkerdebaşysy ýöriteleşdirilen harby mekdebiň 
okuwçylaryna bu ýerde guralan dabaraly çäre 
mynasybetli sowgatlary gowşurdy. 

Harby tälim boýunça bilim alýan ýaşlar sowgatlar 
üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk 
bildirdiler hem-de hormatly Prezidentimizden özleri 
bilen ýadygärlik surata düşmegi haýyş etdiler. 

Döwlet Baştutanymyz ýöriteleşdirilen okuwçylara 
alýan bilimlerini tejribede özleşdirmek, bedenterbiýe 
we zähmet bilen utgaşdyrmak meselelerinde üstünlik 
arzuw etdi.  
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howpsuzlygyny üpjün etmäge we ýol gözegçilik 
gullugynyň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen 
işler barada hasabat berdi. Şonuň ýaly-da, degişli 
düzümlerde sanly ulgamyna geçmek işleriniň barşy 
barada 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, ýurdumyzda 
kanunçylygyň we hukuk düzgün-tertibiniň berjaý 
edilişine gözegçiligiň möhümdigini nygtady. 
Paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda ulaglaryň 
sazlaşykly hereketini üpjün etmegiň meseleleri 
mydama üns merkezinde saklanylmalydyr.

Soňra Baş prokuror B.Atdaýew ýolbaşçylyk 
edýän edarasynda dört aýyň dowamynda ýerine 
ýetirilen işleriň jemleri, ähli ulgamlarda kanunçylygyň 
berk berjaý edilişine gözegçilik etmek boýunça 
amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle 
hem ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent 
Serkerdebaşysynyň kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň 
düzgünleriniň berjaý edilişini seljermek boýunça beren 
tabşyryklaryna laýyklykda, geçirilen işleriň netijeleri 
barada hasabat berildi. 

Döwlet Baştutanymyz tejribeli ýokary hünärli 
işgärleri saýlap almaga jogapkärli çemeleşmegiň 
möhümdigine ünsi çekip, edaranyň işgärleriniň 
hünär derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, sanly 
ulgamy işjeň ornaşdyrmak baradaky meseleleri üns 
merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz prokurorlary 
wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakyndaky 
Karara gol çekdi.

Ýokary kazyýetiň başlygy G.Ussanepesow 
Türkmenistanda 2017-2021-nji ýyllarda  kazyýet 
ulgamyny ösdürmegiň döwlet Maksatnamasynda 
bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça ýylyň 
başyndan bäri amala aşyrylan işler, şonuň ýaly-da, 
degişli düzümleriň işini döwrüň talaplaryna laýyk 
guramak boýunça geçirilen çäreler barada hasabat 
berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent 
Serkerdebaşysy hasabaty diňläp,  bu ulgamda amala 
aşyrylýan özgertmeleriň ähmiýetini nygtady. Şunuň 
bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow türkmenistanlylaryň hukuk 
medeniýetiniň ýokarlandyrmaga gönükdirilen  
düşündiriş işlerini geçirmegi tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz 
Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä 
bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara 
hünär derejelerini bermek hakyndaky Permana gol 
çekdi.

Milli howpsuzlyk ministri G.Annaýew ýolbaşçylyk 
edýän düzüminde ýanwar-aprel aýlarynda ýerine 
ýetirilen işleriň netijeleri,  ýurdumyzda amatly 
jemgyýetçilik ýagdaýyny saklamak boýunça görülýän 
çäreler barada hasabat berdi. 

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent 
Serkerdebaşysy Milli howpsuzlyk ministrliginiň 
öňünde goýlan möhüm wezipeleri ýerine ýetirmek 
barada ministre birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew 
2021-nji ýylyň ilkinji dört aýynda ýolbaşçylyk edýän 
düzüminde bitirilen işler, ata Watanymyzyň mukaddes 
serhetlerini goramagy güýçlendirmek, gullugyň 
maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak 

Soňra milli Liderimiz harby we hukuk goraýjy 
edaralaryň şahsy düzümlerine bölünip berlen 
ýerde harby gullukçylaryň eken miweli baglaryny, 
üzümçiligi synlady. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow 
bagçylykda we üzümçilikde alnyp barylýan işler, onuň 
suwaryş ulgamynda ulanylýan täzeçil tehnologiýalar 
barada hasabat berdi. 

Wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 
sekretary hormatly Prezidentimize ekilen baglaryň 
görnüşleri, aýratynlygy, suwaryş ulgamy barada 
maglumat berýän taslamalary görkezdi. Bu ýerde 
ir-iýmişleriň alma, armyt, aýwa, erik, garaly, hoz, 
hurma, pisse, şetdaly, zeýtun görnüşleri ekildi. Bu 
ýerde üzümleriň hem alty görnüşi sazlaşykly ösýär. 

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 bu iş ler iň  y lmy esasda 
ösdürilmegine, suwaryşyň damjalaýyn usulynyň 
ornaşdyrylmagyna ünsi çekip, bu babatda degişli 
ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent 
Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly 
Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 
göçme mejlisiniň geçirilýän ýerine ugrady.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, 
ilki bilen goranmak ministri B.Gündogdyýewe söz 
berdi. Ministr özüniň gözegçilik edýän düzümlerinde 
geçen dört aýda ýerine ýetirilen işler, Milli 
goşunymyzyň harby düzümlerini iň täze tehnikalar 
we enjamlar bilen üpjün etmek, işgärleriň hünär 
derejesini ýokarlandyrmak, ýazky çagyryş möwsümini 
guramaçylykly geçirmek boýunça amala aşyrylan işler 
barada hasabat berdi. Şonuň ýaly-da, ýurdumyzyň 
mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli 
geçiriljek dabaraly harby ýörişe taýýarlyk görlüşi 
barada hem hasabat berildi. 

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, ýurdumyzyň 
g o r a n m a k  k u w w a t y n y ň  p a r a h a t ç y l y g y 
pugtalandyrmaga, onuň howpsuzlygyny üpjün 
etmäge hyzmat edýändiginiň, çünki Garaşsyz, Bitarap 
Türkmenistanyň Harby doktrinasynyň goranmak 
häsiýetine eýedigini belledi. Soňky ýyllarda harby we 
hukuk goraýjy edaralaryň ygtyýaryna gelip gowuşýan 
iň täze ýerüsti we howa tehnikalary döwletimiziň 
döwrüň talaplaryna laýyklykda, harby edaralaryň işini 
guramagyň meselelerine ägirt uly üns berýändiginiň 
subutnamasydyr. 

Milli Liderimiz öňde durýan işleriň ileri tutulýan 
ugurlary barada aýdyp, Milli goşunymyzyň 
hünärmenler bilen üpjünçiligini berkitmegiň 
hem-de şahsy düzümiň arasynda watançylyk-
terbiýeçilik işlerini güýçlendirmegiň zerurdygyna 
ünsi çekdi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent 
Serkerdebaşysy nobatdaky çagyryş möwsümi barada 
aýdyp, ony ýokary derejede geçirmegi üns merkezinde 
saklamagy tabşyrdy. Türkmenistanyň mukaddes 
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli 
geçiriljek dabaraly harby ýörişi ýokary derejede 
guramak babatynda aýratyn tabşyryklar berildi.

Soňra Içeri işler ministri M.Çakyýew 2021-nji 
ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýurdumyzda hukuk 
düzgünleriniň bozulmagynyň öňüni almaga hem-de 
jemgyýetçilik tertip-düzgünini saklamaga, ýangyn 
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boýunça yzygiderli amala aşyrylan çäreler barada 
hasabat berdi. 

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, parahatçylygyň 
hem-de abadançylygyň bähbidine eziz Diýarymyzda 
ýaýbaňlandyrylan düýpli özgertmeleriň dostluk, 
hoşniýetli goňşuçylyk we doganlyk serhedi bolan 
Döwlet serhedimiziň eldegrilmesizligini üpjün etmäge 
gönükdirilendigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz 
harby gullukçylaryň söweşjeň, beden taýdan, 
syýasy taýýarlygynyň derejesini ýokarlandyrmagyň 
wajypdygyna ünsi çekip, gullugyň ýolbaşçysyna anyk 
tabşyryklary berdi.

Soňra adalat ministri B.Muhamedow ýanwar-aprel 
aýlarynda kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek, 
şol sanda döwrüň belent maksatlaryna ýetmäge 
gönükdirilen täze kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň 
taslamalaryny taýýarlamak boýunça amala aşyrylan 
işler barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, kanunlary 
halkara hukugynyň kadalaryna kybap getirmek işlerini 
öz içine alýan hukuk özgertmeleriniň wajyp ugurlaryna 
ünsi çekip, hereket edýän kanunçylyga yzygiderli 
esasda seljermäni geçirmegiň zerurdygyny nygtady. 

D ö w l e t  g ü m r ü k  g u l l u g y n y ň  b a ş l y g y 
M.Hudaýkulyýew ýolbaşçylyk edýän düzüminde 
şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň 
jemleri, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent 
Serkerdebaşysynyň gümrük gözegçiliginiň berk 
berjaý edilmegi babatynda beren tabşyryklarynyň 
ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şonuň ýaly-da, 
häzirki wagtda Türkmenistanyň serhetlerinden geçýän, 
şol sanda üstaşyr geçirilýän ýükleriň artmagy bilen 
baglylykda, gullugyň işini guramak maksady bilen 
görülýän çäreler barada aýdyldy. 

Milli Liderimiz gullugyň alyp barýan işleriniň 
möhüm ugurlaryna ünsi çekdi hem-de daşary ýurtlaryň 
ugurdaş düzümleriniň öňdebaryjy tejribelerini 
öwrenmegiň zerurdygyny belledi.  Ýükleriň 
möçberleriniň yzygiderli artmagy Türkmenistanyň 
halkara giňişliginde ygtybarly hyzmatdaş hökmündäki 
derejesiniň berkidilýändiginiň aýdyň nyşanydyr. 

Döwlet Baştutanymyz harby gullukçylaryň 
döwrebap ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün edilmeginiň 
hem-de netijeli zähmet çekmegi üçin ähli şertleri 
döretmek meselelerine aýratyn üns berilmelidigini 
belläp, birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

Soňra Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy 
B.Öwezow geçen dört aýda  durmuşa geçirilen 
işler baradaky hasabat bilen çykyş etdi. Şonuň 
ýaly-da, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent 
Serkerdebaşysynyň Gullugyň işini mundan beýläk-
de kämilleşdirmek, işgärler bilen üpjün edilişini 
pugtalandyrmak barada ozal beren tabşyryklarynyň 
ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
bu ulgamda öňdebaryjy dünýä tejribesini işjeň 
ornaşdyrmagy, ýaş, başarjaň işgärleri taýýarlamagy 
mundan beýläkki işleriň ileri tutulýan ugurlarynyň 
hatarynda görkezdi. 

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 döwlet Baştutanymyzyň 
tabşyrygyna laýyklykda, ministrliklerde hem-de 
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda kadalaşdyryjy-
hukuk namalarynyň ýerine ýetirilişine, döwlet 

emläginiň netijeli ulanylyşyna gözegçilik etmek 
boýunça dört aýda ýerine ýetirilen işler barada hasabat 
berdi. Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 
şanly 30 ýyllygy mynasybetli, ulanylmaga berilmeli 
desgalardaky işleriň ýagdaýyna geçirilen seljerme 
işleriniň netijesi barada hem aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, durmuşa 
geçirilýän giň möçberli maksatnamalaryň durnukly 
ykdysady ösüşi üpjün etmäge, ýurdumyzyň halk 
hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynda  depginli ösüşi 
gazanmaga gönükdirilendigini belläp, bu düzümiň 
öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz bellenilen meýilnamalaryň 
öz wagtynda hem-de bellenilen tertibe laýyklykda 
berjaý edilmegine gözegçilik edilmelidigini aýdyp, 
ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly baýramy 
mynasybetli ulanylmaga beriljek desgalarda gurluşyk 
işleriniň hiline we möhletlerine berk gözegçiligi ýola 
goýmagy  tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow 
gözegçilik edýän düzümlerinde “Türkmenistan – 
parahatçylygyň we ynanyşmagy Watany” diýlip 
yglan edilen ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda alnyp 
barlan işleriň netijeleri,  Ýaragly Güýçleriniň Belent 
Serkerdebaşysynyň başlangyjy bilen durmuşa 
geçirilýän harby özgertmeleriň çäklerinde amala 
aşyrylýan çäreler, şonuň ýaly-da, durmuş meselelerini 
çözmekde bitirilýän işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, öňde durýan işleriň möhüm 
ugurlaryna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz 
goranmak häsiýetli Harby doktrinanyň wezipelerini 
üstünlikli ýerine ýetirmek üçin harby we hukuk goraýjy 
düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmegiň hem-de 
Ýaragly Güýçleri mundan beýläk-de ösdürmegiň 
meýilnamalarynyň wajypdygyny belläp, wise-
premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna 
özüniň garamagyndaky düzümleriň tabşyryklary öz 
wagtynda hem-de birkemsiz ýerine ýetirilmegine 
yzygiderli gözegçiligi amala aşyrmagy tabşyrdy.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde 
başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça 
degişli çözgütler kabul edildi. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hytaý 
Halk Respublikasynyň Başlygynyň arasynda 
telefon arkaly söhbetdeşlik 

6-njy maýda Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Hytaý Halk 
Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda 
telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. 

Söhbetdeşligiň başynda dostlukly döwletiň 
Baştutany milli Liderimize öwezini dolup bolmajak 
ýitgi – kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan 
çykmagy zerarly ýene-de bir gezek çuňňur gynanjyny 
bildirdi we tutuş hytaý halkynyň adyndan duýgudaşlyk 
sözlerini beýan etdi.  

Hormatly Prezidentimiz HHR-iň Başlygyna 
minnetdarlyk bildirip, berýän goldawyna ýokary 
baha berýändigini hem-de şu kyn günlerde Hytaýyň 
halkynyň we onuň Lideriniň agyr ýitgi zerarly 
gynanjyny paýlaşýandygyna sarpa goýýandygyny 
nygtady.  
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orny” atly sanly wideoaragatnaşyk boýunça duşuşyk 
geçirildi. 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň 
orunbasary K.Babaýew Halk Maslahatynyň işini 
guramak boýunça geçirilýän işler barada maglumat  
berdi. 

Häzirki wagtda Milli parlamentiň täze palatasynyň 
komitetleriniň düzümi döredildi, işgärler düzüminiň 
wezipe sanawy tassyklanyldy. Halk Maslahatynyň 
agzalary döwletimiziň kanunçylygyny kämilleşdirmek 
boýunça Mejlisde alnyp barylýan işler bilen tanyşýarlar, 
iş toparlarynyň işine gatnaşýarlar hem-de dürli 
guramaçylyk meseleleri boýunça tejribe alyşýarlar, 
iş meýilnamalaryny taýýarlaýarlar. 

Halk Maslahatynyň agzalary Mejlisiň deputatlary,  
syýasy partiýalar we jemgyýetçilik birleşikleri bilen 
bilelikde geçirilýän maslahatlara, duşuşyklara we 
beýleki çärelere gatnaşýarlar. Şeýle hem köpçülikleýin 
habar beriş serişdelerinde çykyşlar, ýörite gepleşikler, 
“tegelek stollar” guralýar.

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 
Berd imuhamedow hasaba ty  d iň läp ,  Ha lk 
Maslahatynyň işini guramak maksady bilen zerur 
çäreleri görmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. 
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Halk 
Maslahatynyň ähli agzalarynyň hem-de Mejlisiň 
deputatlarynyň Döwlet gullugy akademiýasynda 
okadylmagynyň hem-de olaryň öňde durýan wezipeler 
bilen tanyşdyrylmagynyň zerurdygyny belledi. Şol bir 
wagtda Halk Maslahatynyň birinji mejlisine taýýarlyk 
görmäge girişmek, onuň işini ýokary derejede guramak 
gerek diýip, döwlet Baştutanymyz bu babatda degişli 
tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň 
mejlisiniň gün tertibini yglan edip, hemişe bolşy 
ýaly, biz jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden 
etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň 
mukaddes Gadyr gijesiniň öňýanynda günäsini 
geçýäris diýip belledi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, 
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk 
we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri 
taýýarlamak baradaky toparyň başlygy Ç.Amanowa 
söz berildi. Ol toparyň şu mesele boýunça geçiren 
işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, asylly däbimize 
eýerip, iş kesilen 982 sany raýatymyzyň hem-de 53 
sany daşary ýurtly raýatyň mübärek Gadyr gijesi 
mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky Permanlara 
gol çekýändigini 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 wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk 
geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa ýüzlenip, hukuk 
goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi 
geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, 
olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň 
arasyna barar ýaly, ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Welaýatlaryň, etraplaryň we  şäherleriň häkimlerine, 
şeýle hem beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen 
adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreleri 
görmek tabşyryldy.

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 günäsi geçilen adamlara bolsa, 
yhlasly zähmet çekmegi arzuw etdi.

Söhbetdeşler ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn 
esasda üstünlikli ösdürilýän köpugurly türkmen-hytaý 
hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar, 
şeýle hem halkara we sebit gün tertibiniň käbir 
meseleleri boýunça pikir alyşdylar. 

Iki ýurduň Liderleri Gurbanguly Berdimuhamedow 
hem-de Si Szinpin soňky ýyllarda döwletara 
gatnaşyklarynyň ýokary derejesiniň gazanylandygyny 
kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistanyň hem-de 
Hytaýyň netijeli gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma 
bildirýändiklerini aýtdylar. 

Söwda-ykdysady, ulag hem-de aragatnaşyk 
ulgamlary, dokma we himiýa senagaty hem-de beýleki 
köpsanly ulgamlar özara bähbitli hyzmatdaşlygyň 
esasy ugurlarynyň hatarynda görkezildi. 

Nebitgaz toplumy ikitaraplaýyn ykdysady 
hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. 

Şeýle hem ynsanperwer ulgamda, hususan-da, 
ylym, bilim, medeniýet, sport we syýahatçylyk 
ugurlary boýunça gatnaşyklary giňeltmegiň zerurdygy 
bellenildi. 

Dünýäni gurşap alan koronawirus ýokanjyna 
garşy göreşmekde halkara hyzmatdaşlygy ara alyp 
maslahatlaşmalaryň möhüm meseleleriniň biri 
boldy. Taraplar bu ugurda ysnyşykly hyzmatdaşlyk 
etmegi göz öňünde tutýandyklaryny tassykladylar. 
Umumy pikire görä, diňe bilelikdäki tagallalar 
hem-de utgaşykly hereketler netijesinde, bu 
ählumumy howpa garşy oňyn netijeleri gazanmak 
mümkindir. 

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda  hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  we 
HHR-iň Başlygy Si Szinpin ýene-de bir gezek birek-
birege hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, iki ýurduň 
halklaryna parahatçylyk, durnuklylyk hem-de döwlet 
ösüşiniň saýlanyp alnan ýolunda üstünlikleri arzuw 
etdiler. 

Türkmenistanyň Ministrler  
Kabinetiniň mejlisi

7-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler 
Kabinetiniň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu 
ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine 
bagyşlanan mejlisini geçirdi. 

Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly geçirilýän 
Ministrler Kabinetiniň mejlisini açyp, ilki bilen Milli 
Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy  G.Mämmedowany hem-
de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň  Başlygynyň 
orunbasary K.Babaýewi göni aragatnaşyga çagyrdy. 

Ilki bilen Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy 
G.Mämmedowa milli parlamentiň alyp baran 
kanunçykaryjylyk işi hem-de halkara hyzmatdaşlygyny 
ösdürmek boýunça geçirilýän çäreler barada maglumat  
berdi. 

Geçen dört aýyň dowamynda  42 resminama, şol 
sanda Türkmenistanyň 23 Kanuny hem-de Mejlisiň 
19 karary kabul edildi. Mejlisiň agzalary iri halkara 
guramalary tarapyndan geçirilen 46 çärä gatnaşdylar. 
Şolaryň 40-sy wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. 

Şeýle hem ýurdumyzyň şanly seneler bilen 
baglanyşykly  15 ýurduň par lament ler in iň 
ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda “Parlamentarileriň 
halkara parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekdäki 
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Soňra  Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary G.Müşşikow şu ýylyň dört aýynda 
ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 
netijeleri barada hasabat berdi.  

Hasabat döwründe gazanylan makroykdysady 
görkezijiler, şol sanda  jemi içerki önümiň durnukly 
ösüşi milli ykdysadyýetimiziň oňyn netijelere 
beslenýändigini görkezýär. 

Ýanwar-aprel aýlarynyň jemleri boýunça 
önümçiligiň mukdary geçen ýylyň degişli döwri bilen 
deňeşdirilende, 3,8 göterim artdy. Şeýle hem bölek 
satuw haryt dolanyşygynyň mukdary köpeldi. Şu ýylyň 
dört aýynda bu görkeziji 2020-nji ýylyň degişli döwri 
bilen deňeşdirilende, 17,5 göterim artdy.  

Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 128,3 göterim, çykdajy 
bölegi 96 göterim ýerine ýetirildi. 2020-nji ýylyň degişli 
döwrüne görä, ortaça aýlyk haklary 10,5 göterim köpeldi. 
Aýlyk zähmet haklary, döwlet kömek pullary, pensiýalar 
we talyp haklary doly möçberde maliýeleşdirildi.  

Hasabat döwründe maliýeleşdirmegiň ähli 
çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa 
goýumlarynyň möçberi geçen ýylyň degişli döwri 
bilen deňeşdirilende, 2,3 göterim artdy. 

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, ykdysadyýetimiziň 
şu ýylyň dört aýyndaky görkezijileriniň, döwletimiziň 
durnukly ösýändigini subut edýändigini kanagatlanma 
bilen belledi. Milli Liderimiz maliýe-ykdysady 
toplumyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi 
çekip, sanly ulgama geçmek, döwlet eýeçiligine degişli 
kärhanalary we desgalary hususylaşdyrmak hem-de 
paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek işlerini möhüm 
wezipeleriň hatarynda kesgitledi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän düzümlerinde şu 
ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri  
barada hasabat berdi. 

Nebiti we gaz kondensatyny çykarmakda, 
gaýtadan işlemekde gazanylan tehniki-ykdysady 
görkezi j i ler  barada habar  ber i ld i .  Benzin 
önümçiliginiň meýilnamasy 109 göterim, dizel 
ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 100,8 göterim, 
polipropilen öndürmegiň meýilnamasy  105,5 
göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasy 
100,1 göterim, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň 
meýilnamasy 107,1 göterim, tebigy we ugurdaş gazy 
çykarmagyň meýilnamasy 114,6 göterim, tebigy gazy 
eksport etmegiň meýilnamasy 119,3 göterim, maýa 
goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy bolsa 109,1 
göterim berjaý edildi. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, nebitgaz 
toplumynyň işinde belli bir öňegidişligiň bardygyna 
garamazdan, aýry-aýry pudaklarda heniz kemçilikleriň 
dowam edýändigini belledi. Şeýle hem döwlet 
Baştutanymyz nebiti çykarmak boýunça alnyp 
barylýan işleriň depginlerini ýokarlandyrmagy wise-
premýerden talap etdi. 

Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz 
pol ie t i len iň  we pol ipropi len iň  önümçi l ik 
möçberlerini artdyrmak, «Türkmengeologiýa» 
döwlet  korporasiýasynyň işine täzeçil tehnologiýalary 
ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet 
berilmelidigini belledi. 

Hormatly Prezidentimiz Hazar deňzindäki 
nebitgazly ýataklary özleşdirmek işlerini çaltlandyrmak,  

«Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» 
halkara gaz geçirijisiniň gurluşygynyň depginini 
artdyrmak we tebigy gazy eksport etmek boýunça  
halkara taslamalaryny taýýarlamak meselelerine 
möhüm ähmiýet bermegi tabşyrdy. 

Soňra wise-premýer nebitgaz pudagyna maýa 
goýumlary çekmek boýunça meýilleşdirilýän 
foruma görülýän taýýarlyk barada hasabat 
berdi. Maý aýynyň 12-13-inde geçirilmegi göz 
öňünde tutulýan bu maslahata daşary ýurtlaryň 
kompaniýalarynyň we banklarynyň wekilleriniň 
gatnaşmagyna garaşylýar. 

 Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bu halkara 
forumyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek 
barada wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi. 

Döwlet Baştutanymyz “Türkmennebit” döwlet 
konserniniň başlygy G.Baýgeldiýewe “Önümi 
paýlaşmak hakyndaky” Ylalaşyga degişli goşmaçalara 
gol çekmäge ygtyýar bermek hakynda Buýruga gol 
çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi 
hem-de bu resminamadan gelip çykýan wezipeleriň  
durmuşa geçirilmegine gözegçilik etmek barada 
degişli görkezmeleri berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu 
ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň 
netijeleri barada hasabat berdi. 

Obasenagat toplumy boýunça önümçiligiň 
möçberiniň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen 
deňeşdirilende 104,1 göterime deň boldy. Şol 
sanda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak 
ministrligi boýunça bu görkeziji 104,2 göterime, Suw 
hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça – 102,4 
göterime hem-de “Türkmen atlary” döwlet birleşigi 
boýunça–104,3 göterime deň boldy. 

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere ýüzlenip, 
ekerançylyk meýdanlaryny suwaryş suwy bilen 
üpjün etmek meselelerine ünsi çekdi. Hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýazda 
ygalyň ýeterlik ýagmandygyny we şu ýyl suwuň 
az bolmagyna garaşylýandygyny belläp, ekin 
meýdanlarynyň, derýalaryň, akabalaryň ýagdaýyny 
çaltrak seljermegi, olary arassalamak boýunça ähli 
çäreleri görmegi tabşyrdy. Oba hojalygyna häzirki 
zaman suw tygşytlaýjy  tehnologiýalar giňden 
ornaşdyrylmalydyr. 

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere gözegçilik 
edýän ministrliginiň we pudak edaralarynyň 
ýolbaşçylary bilen etraplarda ýygy-ýygydan bolup, 
daýhan birleşikleriniň işini, gowaça ekişiniň alnyp 
barlyşyny ýerinde görmegi hem-de oba hojalygyny 
özgertmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň 
amala aşyrylyşy bilen tanşyp, olara zerur kömegi 
bermegi tabşyrdy. 

Milli Liderimiz Döwlet ýer kadastry baradaky 
meselä geçip, onuň ýurdumyzda azyk bolçulygyny 
pugtalandyrmak ýaly wajyp wezipe bilen baglydygyna 
ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, Döwlet 
Baştutanymyz Döwlet ýer kadastryny taýýarlamaga 
Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Milli Geňeşiň Halk 
Maslahatynyň agzalarynyň gatnaşmagynyň 
maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Öwezow ulag we aragatnaşyk ulgamyna degişli 
ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş 
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edaralarynyň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda 
ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat 
berdi. Hasabat döwründe toplum boýunça  önümçilik 
meýilnamasy 113,6 göterim ýerine ýetirildi. 

“Türkmendemirýollary” agentligi boýunça ösüş  
103,9 göterime, “Türkmenawtoulaglary” agentligi 
boýunça – 129,1   göterime, “Türkmendeňizderýaýollary” 
agentligi boýunça – 116,4 göterime barabar boldy. 
Hasabat döwründe “Türkmenhowaýollary” agentligi 
boýunça degişli işler ýerine ýetirildi. 

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, häzirki wagtda 
dünýäde koronawirus pandemiýasy zerarly, ulag 
ulgamynyň käbir pudaklarynyň  kynçylyklary hem-
de ýaramaz täsirleri  başdan geçirýändigini  belledi. 

Milli Liderimiz howa gatnawlarynyň ýatyrylmagy  
hem-de ýük akymlarynyň  azalmagy bilen bagly,  
önümçilik tabşyryklarynyň ýerine ýetirilmeginde 
kynçylyklaryň döreýändigini aýdyp, wise-premýere 
gözegçilik edýän düzümleriniň maliýe meselelerini 
çözmäge jogapkärçilikli çemeleşmegi hem-de olara 
goldaw bermegi tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary  
Ş. Durdylyýew gözegçilik edýän pudaklarynda 2021-
nji ýylyň dört aýynda amala aşyrylan işleriň netijeleri 
barada hasabat berdi. 

Şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda gurluşyk-senagat 
toplumynda önüm öndürmek we hyzmatlary ýerine 
ýetirmek boýunça meýilnama 129,5 göterim ýerine 
ýetirildi, ösüş 117,2 göterime deň boldy.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça 
önümçilik meýilnamasy 108,7 göterim berjaý edilip, 
100,5 göterime barabar ösüş üpjün edildi. 

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi 
boýunça önüm öndürmek, işleri ýerine ýetirmek we 
hyzmatlar boýunça meýilnama 125,2 göterim berjaý 
edildi. Bu babatdaky ösüş bolsa 119,3 göterime deň 
boldy. 

Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň 
we ýerine ýetirilen işleriň, hyzmatlaryň meýilnamasy 
119,7 göterim berjaý edilip, 117,9 göterim ösüş 
gazanyldy. 

Hasabat döwründe elektrik energiýasyny 
öndürmegiň meýilnamasy 105,8 göterim ýerine 
ýetirilip, ösüş 109,9 göterime deň boldy. Elektrik 
energiýasynyň eksport boýunça meýilnamasy 144,3 
göterim berjaý edilip, ösüş 145,3 göterime barabar 
boldy. 

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça 
önüm öndürmegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň 
meýilnamasy 159,3 göterim ýerine ýetirilip, 141,2 
göterim ösüş üpjün edildi. 

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine 
ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 116,7 
göterim berjaý 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 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu ýylyň geçen 
dört aýynda alnyp barlan gurluşyk işleriniň netijesiniň 
ortaça bolandygyny belledi we şunuň bilen baglylykda 
işleriň depginini we netijeliligini ýokarlandyrmak 
boýunça tabşyryklary berdi, şeýle hem  gurluşyk we 
senagat pudaklaryna maýa goýumlaryny çekmek işini 
talabalaýyk alyp barmagy talap etdi, ýurdumyzyň içinde 
energetika halkasyny döretmek we «Türkmenistan –
Owganystan–Pakistan» elektrik geçiriji ulgamyny 

gurmak boýunça işleriň hem dowam etdirilmelidigini 
aýtdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjow gözegçilik edýän söwda we dokma 
pudaklarynda hem-de telekeçilik ulgamynda şu ýylyň 
dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada 
hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar 
ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň  möçberi, 
geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 112,7 
göterim ýerine ýetirildi, öndürilen önümleriň ösüşi  
109,1 göterime barabar boldy.

Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň 
degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň 
önümçiligi 114,4 göterime, nah matalaryň öndürilişi  
100,4 göterime, tikin we örme  önümleriniň   – 
öndürilişi 123,3 göterime, gön önümleri  100,1 
göterime barabar boldy. 

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça önüm 
öndürmegiň meýilnamasy 113 göterim berjaý edildi. 

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça birža 
söwdalarynyň 98-si geçirilip, 10 müň 422 şertnama 
hasaba alyndy. 

Söwda-senagat edarasy boýunça ýerine ýetirilen 
işleriň ösüşi   106,1 göterime deň boldy. 

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça 
oba hojalyk we azyk  önümlerini öndürmegiň   ösüşi 
124 göterime, senagat önümleriniň ösüşi  bolsa 129,6 
göterime barabar boldy.

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, daşary ýurtlardan 
getirilýän önümleriň ornuny tutýan harytlaryň  
öndürilýän mukdaryny  artdyrmak hem-de importuň 
möçberini azaltmak boýunça işleri dowam etmegiň 
zerurdygyna wise-premýeriň ünsi çekdi.     

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary  
M.Mämmedowa gözegçilik edýän düzümlerinde geçen 
dört aýda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada 
hasabat berdi. 

Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna, Aşgabat 
şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlanyp birnäçe medeni 
çäreler geçirilýär. Sergiler, döredijilik duşuşyklary, 
bäsleşikler, konsertler, wagyz-nesihat çäreleri 
guralýar. Şeýle hem medeni-durmuş maksatly 
desgalaryň ulanylmaga berilmegi mynasybetli 
dabaralar ýaýbaňlandyrylýar.

Hasabat döwründe türkmen hünärmenleri onlaýyn 
duşuşyklaryna, maslahatlara, dürli halkara okuw 
maslahatlaryna gatnaşdylar. 

Şu ýylyň başyndan bäri Türkmen döwlet neşirýat 
gullugynda kitap önümleriniň 148 görnüşi neşir edildi. 
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda 
Medeniýet ministrliginiň we Türkmen döwlet neşirýat 
gullugynyň merkezi edaralarynyň gurluşynda “Sanly 
tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy” bölümleri 
döredildi.     

Hasabatyň çäklerinde şeýle hem ýurdumyzyň dürli 
ulgamlarynda gazanýan üstünliklerini beýan etmek 
boýunça köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň alyp 
barýan işleri barada habar berildi.  

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, teleradio 
ýaýlymlarda Aşgabadyň 140, Garaşsyzlygymyzyň 
30 ýyllyk ýubileýlerine, döwletimiziň Bitaraplygyna 
bagyş lap ,  gowy  we  t ä s i r l i  gep le ş ik l e r iň  
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taýýarlanmalydygyna, teatrlarda merdana halkymyzy   
şöhratlandyrýan täze eserleriň döredilmelidigine wise-
premýeriň ünsüni çekdi. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz arassaçylyk bilen 
bagly meseleler, ýokanç keselleriň ýaýramagynyň  
öňüni almak boýunça görülýän çäreler boýunça 
ilatyň arasynda  alnyp barylýan giň düşündiriş 
işlerini  dowam etmek barada wise-premýere degişli 
görkezmeleri berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow bilim, ylym, saglygy goraýyş we 
sport ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda 
ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. 

Hasabat döwründe halkara guramalarynyň 
wekilhanalary bilen bilelikde möhüm meseleler 
boýunça hyzmatdaş ýokary okuw mekdepleriniň 
arasynda onlaýn okuw, ylmy maslahatlar geçirildi. 

Bejeriş-öňüni alyş edaralarynda keselleriň öňüni 
almagyň we bejermegiň täze usullaryny amaly 
lukmançylyga ornaşdyrmak boýunça toplumlaýyn 
işler dowam etdirildi. 

Döwlet  ýaşlar syýasatyny üstünlikli amala 
aşyrmak, ýaş nesli terbiýelemegiň bitewi ulgamyny 
kämlleşdirmek, bedenterbiýäni we sporty işjeň wagyz 
etmek boýunça çäreler geçirildi. Ýaş olimpiýaçylary 
hem-de milli ýygyndy toparlarymyzy XXXII Tomusky 
olimpiýa oýunlaryna taýýarlamak işleri 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, häzirki wagtda has 
möhüm ugurlar boýunça täze okuw maksatnamalaryny 
işläp taýýarlamaga zerurlygyň  ýüze çykandygyny 
belledi. Döwlet Baştutanymyz maliýe, oba hojalyk, 
senagat we elektron senagaty üçin hünärmenleri,   
halkara hukuk öwrenijileri taýýarlamagy iň wajyp 
ugurlaryň  hatarynda görkezdi. 

Döwlet Baştutanymyz saglygy goraýşyň milli 
ulgamyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň, 
dürli keselleriň, esasan-da, ýokanç keselleriniň öňüni 
almagyň, olary anyklamagyň hem-de bejermegiň 
häzirki zaman usullaryny öwrenmegiň hem-de giňden 
peýdalanmagyň hem-de  köpçülikleýin bedenterbiýe-
sagaldyş sporty ösdürmegiň zerurdygyny nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz   “1941-1945-nji ýyllaryň 
Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 
ýyllygy mynasybetli sowgatlary gowşurmak hakynda” 
Permana gol çekdi we ony sanly ulgam  arkaly iberip, 
wise-premýere bu resminamany talabalaýyk ýerine 
ýetirmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi.  

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy 
S. Berdimuhamedow şu ýylyň 29-30-njy aprelinde 
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň 
Kazan şäherine bolan gulluk iş saparynyň netijeleri 
barada hasabat berdi. 

Türkmenistanyň wekiliýeti Ýewraziýa ykdysady 
bileleşiginiň (ÝYB) ýolbaşçy edaralarynyň biri bolan 
Ýewraziýa hökümetara geňeşiniň (ÝHG) mejlisine 
gatnaşdy.

Türkmenistanyň wekiliýetiniň saparynyň 
maksatnamasynyň çäklerinde 30-njy aprelde Russiýa 
Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail 
Mişustin bilen duşuşyk geçirildi. 

Şol gün Kazanda Russiýa Federasiýasynyň 
Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam 
Minnihanow bilen duşuşyk geçirildi. 

Ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary russiýaly 
kärdeşleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdiler. 
Olarda söwda-ykdysady we bank ulgamlarynda, 
nebitgaz toplumynda, oba hojalygynda, howa we 
suw ulaglary ulgamynda, işewürler düzümleriniň 
ugry boýunça gatnaşyklaryň geljegi ara alyp 
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 hasabaty diňläp, Bitarap 
Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly 
hyzmatdaşlaryň ählisi bilen netijeli gatnaşyklar üçin 
hemişe açykdygyny nygtady. 

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Ýewraziýa 
ykdysady bileleşigine agza ýurtlar Türkmenistanyň 
möhüm söwda hyzmatdaşlary bolup durýar. Olar bilen 
hyzmatdaşlyk köpugurly kuwwata eýedir. 

Döwle t  Baş tu tanymyz türkmen-russ iýa 
gatnaşyklary barada durup geçip, olaryň dostlugyň 
we hoşniýetli goňşuçylygyň, birek-birege hormat 
goýmagyň we ynanyşmagyň hem-de özara goldaw 
bermegiň berk binýadynda guralýandygyny belledi. 
Türkmenistan we Russiýa Federasiýasy köp 
ugurlarda, şol sanda söwda-ykdysady, ýangyç-
energetika, ulag we logistika, senagat hem-de 
gurluşyk ulgamlarynda we beýleki ugurlarda işjeň 
hyzmatdaşlyk edýärler.

Russiýa Federasiýasy Türkmenistanyň strategik 
hyzmatdaşydyr.  Onuň bilen hyzmatdaşlyk dünýä 
giňişliginde hem işjeň ösdürilýär. 

Özara gatnaşyklaryň kuwwatyndan netijeli 
peýdalanmakda, onuň täze wajyp ugurlaryny 
kesgitlemekde, geljegi uly taslamalary durmuşa 
geçirmekde bilelikdäki Hökümetara toparyna möhüm 
orun degişlidir. Milli Liderimiz bular barada aýtmak 
bilen, wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasynyň 
başlygy S.Berdimuhamedowa bu ugurdaky degişli 
işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R. Meredow şu ýylyň dört aýynda 
ýurdumyzyň DIM tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň 
netijeleri barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, 
ýanwar-aprel aýlary aralygynda sanly ulgam arkaly 
dürli derejedäki duşuşyklaryň 638-si geçirildi. Daşary 
ýurtlar hem-de halkara guramalary bilen bilelikde 
duşuşyklaryň we gepleşikleriň 35-si guraldy. 

Ýylyň başyndan bäri daşary ýurtlaryň birnäçesiniň 
daşary syýasat edaralary bilen birnäçe gepleşikler 
we maslahatlaşmalar, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 
we ABŞ-nyň arasyndaky “С5+1” köptaraplaýyn 
hyzmatdaşlygyň ministrler derejesindäki duşuşygy 
geçirildi.  Türkmenistanyň daşary ykdysady 
gatnaşyklaryny pugtalandyrmak boýunça anyk çäreler 
durmuşa geçirilýär. 

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, meýilleşdirilen 
köpsanly halkara çärelerine we maslahatlaryna ünsi 
çekip, olaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün 
etmek boýunça wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna 
anyk tabşyryklary berdi.   

Soňra milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara 
ýüzlenip, şu ýylyň geçen dört aýynda alnyp barlan 
işleriň netijeleriniň, koronawirus ýokanjynyň 
ýaýramagy sebäpli dörän daşarky ýagdaýlara hem-
de onuň dünýä ykdysadyýetine ýetirýän täsirine 
garamazdan, Garaşsyz döwletimiziň ýubileý ýylynda 
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bellenen maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam 
edendigini belledi.   

Ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüşi 5,9 göterim 
derejede saklanýar. Köp sanly senagat we durmuş 
maksatly ýubileý desgalary guruldy hem-de olaryň 
gurluşygy dowam edýär  diýip, milli Liderimiz 
belledi.  Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly 
bilen ösdürmegiň çäklerinde biz importyň ornuny 
tutýan harytlary özümizde öndürmegiň, eksporta 
iberilýän önümleriň möçberini  artdyrmagyň döwlet 
maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. 

Sanly ulgama geçmegi we ýurdumyzy  senagat 
taýdan ösdürmegi amala  aşyrýarys. Ylym we bilim 
ulgamlaryny özgertmek dowam edýär. Önümçilikler 
döwrebap ýagdaýa getirilip, bazar ykdysadyýeti emele 
gelýär. Nebitgaz känleri özleşdirilýär. «Türkmenistan–
Owganystan–Pakistan» elektrik we aragatnaşyk 
ulgamlarynyň hem-de «Türkmenistan–Owganystan–
Pakistan–Hindistan» gaz geçirijisiniň gurluşygy alnyp 
barylýar. Şeýle hem beýleki halkara taslamalaryny 
amala aşyrmaga taýýarlyk görülýär diýip, döwlet 
Baştutanymyz sözüni dowam etdi. 

Hususy işewürligi ösdürmek, telekeçileri 
ýurdumyzyň ykdysadyýetinde özgertmeleri amala 
aşyrmaga giňden çekmek syýasaty alnyp barylýar. 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň täze edarasy 
döredildi we işe başlady. 

Ýöne, oňat görkezijilere garamazdan, heniz üstünde 
işlemeli köp meseleler  hem bar. Biz bu meseleleri 
bilýäris we olary çözmegiň döwlet maksatnamalaryny 
kabul etdik hem-de kemçilikleri aradan aýyrmagyň 
wezipelerini kesgitledik diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

Şeýle hem ýurdumyzy  2021-2025-nji ýyllarda 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul 
edilen maksatnamany tutanýerli durmuşa geçirmek 
dowam etdirilmelidir. Baş baýramlarymyz bolan 
ak mermerli Aşgabadyň 140 ýyllygy, ýurdumyzyň 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk ýubileýi mynasybetli we 
Bitaraplyk baýramy bilen bagly bellenen çärelere 
gowy taýýarlyk görmelidiris diýip, milli Liderimiz 
aýtdy. 

Döwlet Baştutanymyz çykyşynyň dowamynda 
9-njy maýda uly baýramyň – Ýeňiş gününiň bellenilip 
geçiljekdigine ünsi çekdi.  Şu ýyl bu şanly sene beýleki 
uly baýramlar, ýagny Oraza aýyndaky seneler bilen 
gabat gelýär.  

Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň däp-
dessuryny, şeýle hem beýleki seneleri göz öňünde tutup, 
ähli dabaraly çäreleri 9-njy maýda agşam geçirmegi 
teklip etdi. Şol gün Bekrewedäki ýadygärlikler 
toplumyna gül goýlar. Soňra bolsa, sadaka berip, 
uruşdan gaýdyp gelmedik watandaşlarymyzyň ählisi 
ýatlanylar. 

Hormatly Prezidentimiz mejlisi dowam edip, Oraza 
baýramy bellenýän 13-nji maýy iş güni däl diýip yglan 
etmek baradaky Permana gol çekdi. 

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň 
agzalaryna ýüzlenip, özüniň «Aşgabat» atly kitabyny 
tamamlandygyny aýtdy. 

Garaşsyz, hemişelik Bitarap  ýurdumyzyň paýtagty 
Aşgabat şäheri ata Watanymyzyň ýüregidir. Ol 
Garaşsyz döwletimiziň at-abraýyny we dünýä 
bileleşigindäki ornuny görkezýän merkezdir. Aşgabat 
dünýäniň ýokary medeniýet ulgamy bolan, ykdysady 

taýdan ösen iň owadan şäherleriniň biridir. Aşgabadyň 
keşbi diňe bir tebigy baýlyklarynyň köp görnüşli 
bolmagy bilen däl-de, eýsem, döwürleriň köp dürlüligi 
bilen hem sazlaşykly utgaşýar diýip, milli Liderimiz 
belledi. 

Aşgabada «aşyklaryň şäheri» hem diýýärler. Bu 
tassyklama şäher ilatynyň açyk göwünlidigini we  
hoşniýetlidigini wasp edýän ençeme täsin taryhy 
wakalara esaslanýar. Paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň 
duýgurlygynda, ýürekdeşliginde, zähmetsöýerliginde 
we mähriban şäherine wepalylygynda aýdyň ýüze 
çykýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

Aşgabadyň keşbi  hakykatdan hem onuň 
ýaşaýjylarynyň ýürekden söýgüsiniň janly mysalydyr. 
Şäheriň köp sanly desgalary özboluşly aýratynlyklara 
eýe bolandygy üçin, Ginnesiň rekordlar kitabyna 
girizildi diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. 

Aşgabat 140 ýylyň dowamynda taryhyň kyn we 
çylşyrymly pursatlaryny başdan geçirdi. 1941–1945-
nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşy bilen bagly 
horluk-hasratlardyr kynçylyklar aşgabatlylardan hem 
sowlup geçmedi. 1948-nji ýylda bolup geçen tebigy 
betbagtçylykda şäher sanlyja sekundyň dowamynda 
ýer bilen ýegsan boldy. Bu pajygaly ýertitremeden 
ýitgi we ejir çekmedik maşgala galmady. Emma, muňa 
garamazdan, biz mähriban şäherimizi dikeltdik we 
täzeden gurduk diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. 

UNESKO ýaly abraýly halkara guramasynyň biziň 
paýtagtymyzy depginli ösýän şäherleriň ulgamyna 
goşmagynyň özi hem Aşgabadyň ösüşiniň täze 
derejesine şaýatlyk edýär. Şoňa görä-de, bu ýerde 
hemişe iň bir öňdebaryjy garaýyşlar öz beýanyny 
tapýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

Hormatly Prezidentimiz ýokarda aýdylanlaryň 
ählisini şu kitapda beýan etmäge çalyşdym diýip 
belledi hem-de ak mermerli paýtagtymyzyň 140 ýyllyk 
baýramyna watandaşlarymyza sowgat boljakdygyna 
ynanýandygyny aýtdy. 

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da 
birnäçe möhüm wezipelere garaldy we olar boýunça 
degişli çözgütler kabul edildi.

Milli Liderimiz Ýeňiş gününiň 76 ýyllygynyň 
hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy

9-njy maýda ýurdumyzda umumymilli baýramçylyk  
– 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda 
gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bellenilýär. “Halk 
hakydasy” ýadygärlikler toplumynda geçirilen gül 
goýmak çäresine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow gatnaşdy. 

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde XX asyryň ýowuz 
urşunyň frontlarynda söweşen weteranlary, mukaddes 
borjuny mynasyp berjaý edip, ojaklaryna dolanyp 
gelenleri, tylda zähmet çekenleri, wepat bolanlaryň 
yzynda galan ýanýoldaşlaryny sarpalamak çäreleri 
geçirildi. Beýik Ýeňşiň hormatyna her ýyl uruş 
weteranlaryna hem-de uruşda wepat bolan esgerleriň 
yzynda galan naçar enelerimize gymmat bahaly 
sowgatlar gowşuryldy.

Halkymyzyň edermen ogullary we gyzlary  beýleki 
doganlyk halklar bilen bilelikde urşuň agyr synagyny 
başdan geçirip, dünýäde parahatçylyk we asudalyk, 
abadan durmuş ugrunda bolan söweşde belent 
ahlak häsiýetlerini, edermenligiň, gaýduwsyzlygyň, 
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gahrymançylygyň nusgalaryny görkezdiler. Olaryň 
hatarynda milli Liderimiziň atasy Berdimuhamet 
Annaýew hem bolup, onuň durmuş ýoly bu gün 
ýaşlarymyz üçin hakyky watançylygyň, edermenligiň 
we borjuňa wepalylygyň nusgasydyr.  

Watandaşlarymyzyň müňlerçesi adamzadyň 
taryhynda örän ýowuz we rehimsiz uruşlaryň 
biriniň jeň meýdanlarynda görkezen edermenligi we 
gaýduwsyzlygy üçin söweşjeň ordenler we medallar 
bilen sylaglanyp, Gahryman diýen belent ada mynasyp 
boldular.

Harby şöhradyň we umumy halk hatyrasynyň 
mukaddes ýerine öwrülen belent ýadygärlikleriň 
etegine Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ajaýyp 
gül çemenleri goýulýar.

Soňra şu günki çärä gatnaşyjylar ýadygärlige gül 
desselerini goýýarlar.

Gül goýmak çäresi tamamlanandan soň, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de 
bu ýere ýygnananlar agzaçar sadakasy beriljek ýörite 
jaýa bardylar. 

Döwlet Baştutanymyz çärä gatnaşyjylar bilen 
salamlaşyp, “Halk hakydasy” ýadygärlikler 
toplumynda her ýyl mukaddes parz işleriniň amala 
aşyrylýandygyny belledi.

Halkymyzyň başyna düşen örän agyr günlerde, 
Aşgabatda 1948-nji ýylda bolup geçen tebigy 
betbagtçylykda şehit bolanlary ýatladyk. Olara 
tagzym etdik diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.  

Nahardan soň, aýat-töwür edilip, türkmen 
topragynda parahatçylygyň we asudalygyň dowamat 
dowam, halkymyzyň agzybirligi hem-de ata 
Watanymyzyň gülläp ösmegi, döwlet Baştutanymyz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň köpugurly işlerinde 
täze üstünlikleriň hemra bolmagy dileg edildi.  

   ***
Şol gün ýurdumyzyň ähli şäherlerinde we 

obalarynda bu senäniň – Beýik Ýeňşiň 76 ýyllygynyň 
hormatyna gül goýmak çäreleri geçirildi hem-de däbe 
öwrülen agzaçar sadakalary berildi. 

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 

	 Türkmenistanyň Prezidenti permana gol çekdi. 
Resminamala laýyklykda Türkmen halkynyň milli 
baýramy bolan Oraza baýramy 2021-nji ýylyň 13-nji 
maýynda belleniler. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň 

Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy 
Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň 
mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek 
hakynda” Permana gol çekdi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, welaýatlaryň, şäherleriň we 
etraplaryň häkimlikleri 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik 
Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy 
mynasybetli uruş weteranlaryna, şeýle hem uruşda 
wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna Türkmenistanyň 
Prezidentiniň adyndan 200 manat möçberde pul 
sowgadyny hem-de gymmat bahaly sowgatlary dabaraly 
ýagdaýda  gowşurmaga borçly edildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol 

çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň 

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa  
baradaky döwlet komitetiniň merkezi edarasynyň 
gurluşy tassyklanyldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet 
habarlar agentliginiň gurluşy tassyklanyldy. 
	 T ü r k m e n i s t a n  b i l e n  H y t a ý  H a l k 

Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn 
gatnaşyklary has-da ösdürmek maksady bilen, 
Türkmenistanyň Prezidenti  Karara gol çekdi. 
Resminama laýyklykda, hyzmatdaşlyk boýunça 
türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň hem-de onuň 
kiçi komitetleriniň türkmen böleginiň ýolbaşçylary 
bellenildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol 

çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan  bilen 
Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda alnyp barylýan 
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp 
maslahatlaşmak hem-de “Merkezi Aziýa – Hytaý” 
döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nobatdaky 
mejlisine gatnaşmak üçin, ýurdumyzyň wekiliýetiniň 
agzalary 2021-nji ýylyň 9-12-nji maýy aralygynda  
Hytaý Halk Respublikasynyň Sian şäherinde gulluk 
iş saparynda bolar. 

WEZIPÄ BELLENILDI 

	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen: 
Agöýli Aşyrowiç Aşyrow - Ahal welaýatynyň 

Gökdepe etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine 
bellenildi we ol Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap 
kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşadyldy; 

Dünýägözel Baýramsähedowna Begjanowa - 
Ahal welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesine bellenildi 
we ol Ahal welaýat kazyýetiniň Prezidiumynyň 
düzümine girizildi we Ahal welaýatynyň Ak bugdaý 
etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşadyldy; 

Leýla Myradowna Babaýewa - Aşgabat şäheriniň 
Berkararlyk etrap kazyýetiniň administratiw we 
ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine 
bellenidi we oňa bäşinji hünär derejesi berildi; 

Aýjahan Ýagmyrowna Ymamberdiýewa - Ahal 
welaýatynyň Ak bugdaý etrap kazyýetiniň kazysy 
wezipesine bellenildi we oňa bäşinji hünär derejesi  
berildi; 

Maksat Çaryýewiç Jumaýew  -  Balkan 
welaýatynyň Gumdag şäher kazyýetiniň kazysy 
wezipesine bellenildi we oňa bäşinji hünär derejesi 
berildi;

Meýlis Maksatgeldiýewiç Öwezowy - Balkan 
welaýatynyň Balkanabat şäher kazyýetiniň kazysy 
wezipesine bellenildi we oňa bäşinji hünär derejesi 
berildi; 

Maýsa Djumadurdyýewna Metgeldiýewa - 
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher kazyýetiniň 
administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça 
kazysy wezipesine bellenildi we oňa bäşinji hünär 
derejesi berildi; 

Öwez Agageldiýewiç Esenow - Mary welaýatynyň 
Mary şäher kazyýetiniň kazysy wezipesine bellenildi 
we oňa bäşinji hünär derejesi berildi. 
	 “Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky” 

Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna 
l aýyk lykda ,  Tü rkmen i s t anyň  P rez iden t i , 
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K i b e r h o w p s u z l y k  u l g a m y n d a  h a l k a r a 
hyzmatdaşlygy ýola goýmaga hem uly üns berilýär. 
Türkmenistanyň wekilleriniň halkara guramalar, 
hususan-da, ÝHHG tarapyndan guralýan duşuşyklara 
we okuw maslahatlaryna yzygiderli gatnaşmagy 
munuň aýdyň subutnamasydyr. 

   ***
BMG-niň Çagalar gaznasynyň (UNISEF) 

wekilhanasy Bütindünýä saglygy goraýyş 
guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit edarasy 
hem-de onuň ýurt boýunça edarasy bilen bilelikde 
onlaýn duşuşygyny geçirdi. Ol ýokanç keselleriň 
ýaýramagyna garşy göreşmekde hem-de sagdyn 
durmuş ýörelgesini wagyz etmekde habar beriş 
serişdeleriniň mümkinçiliklerini işjeň peýdalanmak 
meselelerine bagyşlanyldy.

Duşuşyga milli teleradioýaýlymlaryň, metbugat 
we elektron neşirleriniň, Saglygy goraýyş we derman 
senagaty ministrliginiň, şeýle hem welaýatlaryň hem-
de Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirlikleriniň 
wekilleri gatnaşdylar.  

Bu çäre dördünji gezek geçirilýär hem-de 
Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesellere garşy göreşmäge 
we täsir etmäge taýýarlygyny üpjün etmegiň milli 
meýilnamasynyň bir bölegidir. 

UNISEF-niň Türkmenistandaky wekili hanym 
Kristin Weýgandyň çykyşynda belleýşi ýaly, şu günki 
duşuşyk Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň tassyklan hem-de halkara 
ölçeglerine kybap gelýän meýilnamanyň amala 
aşyrylmagyny seljermäge mümkinçilik bermek bilen 
çäklenmän, eýsem, ýokanç keselleriň öňüni almak, 
hususan-da, COVID-19 pandemiýasy döwründe 
ilata sanjym etmek boýunça çäreleriň netijeli wagyz 
edilmegine mümkinçilik berýär. 

BSGG-niň wekili COVID-19 pandemiýasy 
hem-de sanjym işleri barada täze maglumatlary 
getirip, Türkmenistanda BSGG-niň maslahatlaryna 
laýyklykda, ilata edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň 
hilini ýokarlandyrmak işi bilen bir hatarda halkara 
hyzmatdaşlygynyň üstünlikli ösdürilýändigini, saglygy 
goramak, şol sanda ýokanç keselleriň öňüni almak 
boýunça maksatnamalaryň amala aşyrylýandygyny 
belledi. 

Maslahatyň barşynda oňa gatnaşyjylar şu meseläni 
şöhlelendirmekde öňdebaryjy dünýä tejribesi bilen 
tanyşdylar. Hususan-da, COVID-19-a garşy bar bolan 
sanjymlar, ilaty sanjyma taýýarlamagyň tapgyrlary 
barada habar berildi. 

   *** 
Howanyň üýtgemegine garşy göreşmek 

boýunça Merkezi Aziýanyň ekologiýa meseleleri 
boýunça sebit merkeziniň (CAREC) taslamasynyň 
çäklerinde, Türkmenistanyň Oba hojalyk we 
daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-
de Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak 
ulgamyndaky jemgyýetçilik guramalarynyň 
wekilleriniň gatnaşmagynda onlaýn görnüşinde 
duşuşyk geçirildi.

Maslahatyň dowamynda howanyň üýtgemeginiň 
ýaramaz täsirini azaltmak hem-de bu babatda halkara 
maliýe guramalarynyň, hususan-da, BMG-niň Ýaşyl 
howa gaznasynyň (GCF) serişdelerini, döwlet we 
hususy maýa goýumlary çekmek üçin Merkezi Aziýa 
ýurtlarynda görülýän çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent 
Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara 
gol çekdi. Resminama bilen, 

2-n j i  dere je l i  ýur i s t  Muhammetmyrat 
Gurbanmyradowiç Sapargulyýew - Aşgabat 
şäheriniň Köpetdag etrabynyň prokurory wezipesine, 

2-nji derejeli ýurist Rahim Çaryýarowiç Çaryýew 
- Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar 
etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi; 

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen 
wideoduşuşyklar

    
M i l l i  G e ň e ş i ň  M e j l i s i n i ň  w e k i l l e r i 

wideoaragatnaşyk arkaly Ýewropada howpsuzlyk 
we hyzmatdaşlyk guramasynyň Parlament 
assambleýasynyň Sekretariaty tarapyndan guralan 
duşuşyga gatnaşdylar. Duşuşygyň barşynda bu 
guramanyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek 
bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Duşuşyga gatnaşyjylar ÝHHG-niň Parlament 
assambleýasynyň 29-njy mejlisiniň esasy meselelerini 
we gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu mejlisi 
şu ýylyň iýul aýynda onlaýn görnüşinde geçirmek 
meýilleşdirilýär. 

Onuň çäklerinde bu abraýly düzümiň giňişliginde 
üstünlikli ösdürilýän köptaraply hyzmatdaşlygyň 
syýasy, ykdysady, ylmy-tehniki, ekologiýa we 
ynsanperwer ugurlaryna degişli meseleleriň uly 
toplumyna garamak göz öňünde tutulýar. Onuň 
düzümine Ýewropanyň, Aziýanyň, Demirgazyk 
Amerikanyň 57 döwletiniň 300-den gowrak 
parlamentarisi girýär. 

   ***
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk 

guramasynyň ştab-kwartirasy (Awstriýanyň Wena 
şäheri) tarapyndan 4-5-nji maýda geçirilýän halkara 
wideomaslahaty maglumat, telekommunikasiýa we 
kiberhowpsuzlyk meselelerine bagyşlanýar. 

Ý H H G - ä  a g z a  ý u r t l a r y ň  a r a s y n d a  b u 
möhüm ulgamda tejribe alyşmaga gönükdirilen 
i k i  g ü n l ü k  o n l a ý n  d u ş u ş y g y n a  t ü r k m e n 
tarapyndan “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň, 
Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň, 
beýleki degişli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn 
dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň wekilleri 
gatnaşýarlar. 

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 
B e r d i m u h a m e d o w y ň  t a b ş y r y g y  b o ý u n ç a 
“Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly 
ykdysadyýeti  ösdürmegiň Konsepsiýasy” işlenip 
taýýarlanyldy we üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu 
konsepsiýa ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň 
we durmuş ulgamynyň netijeli hereket etmegini 
ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. 

Türkmen hünärmenleri öňdebaryjy tejribäni 
öwrenmek we özleşdirmek bilen, diňe bir taýýar 
çözgütleriň we nou-haularyň daşary ýurtlardan 
getirilmegine esaslanýan sanly ulgamy döretmekden 
däl, eýsem, özleriniň ylmy-tehnologik kuwwatyna 
esaslanýan nusgasyny döretmekden ugur alýarlar. 
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Nebitgaz pudagy ikitaraplaýyn ykdysady 
hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugry hökmünde 
görkezildi, bu ugurda eýýäm birnäçe bilelikdäki iri 
taslamalar durmuşa geçirildi. 

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan  bilen HHR-iň 
arasynda Hyzmatdaşlyk boýunça komitet döwletara 
hyzmatdaşlygynyň netijeli guralydyr, bu komitet 
söwda, energetika, howpsuzlyk we medeniýet 
ugurlarynda iş alyp barýar.   

Taraplar sebit hem-de ählumumy derejede 
parahatçylygyň, dunuklylygyň we howpsuzlygyň 
pugtalandyrylmagyna gönükdiri len halkara 
gurallaryny peýdalanmak boýunça garaýyşlarynyň 
birmeňzeşdigini bellediler. 

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, 
biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy 
mundan beýläk-de ösdürmek meselelerini ara alyp 
maslahatlaşmak üçin, türkmen wekiliýetiniň Hytaýa 
boljak iş sapary bilen baglanyşykly meseleleriň 
birnäçesine garaldy. 

Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 12-nji maýynda 
Sian şäherinde (HHR) geçirilmegi meýilleşdirilen 
“Merkezi Aziýa - Hytaý” daşary işler ministrleriniň 
duşuşygyna hem-de Daşary işler ministrlikleriniň 
ikitaraplaýyn syýasy geňeşmelere taýýarlyk görmek 
meselelerine aýratyn üns berildi. 

Söhbetdeşler däp bolan ynsanperwer ulgamynda 
gatnaşyklaryň, hususan-da, ylym, bilim, medeniýet, 
saglygy goraýyş, sport hem-de syýahatçylyk ugurlary 
boýunça gatnaşyklaryň giňeldilmelidigi barada bir 
pikire geldiler.  

Koronawirus ýokanjyna garşy göreşde hyzmatdaşlyk 
hem ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň biri boldy. 
Taraplar bu ugurda ýakyn hyzmatdaşlyga hem-de 
COVID-19  pandemiýasyna garşy göreşde mundan 
beýläk-de toplanylan tejribäni alyşmaga gyzyklanma 
bildirdiler.  

AKSIÝA

Türkmenistanyň Hindistana  
ynsanperwer kömegi

Halkymyzyň ynsanperwerlik däp-dessurlaryndan 
ugur alyp hem-de COVID-19 pandemiýasy 
zerarly, agyr synaglary başdan geçirýän Hindistan 
Respublikasynyň halkyna doganlyk kömegini 
bermek maksady bilen, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow degişli ministrlikleriň 
we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylaryna 
ynsanperwer ýüküniň sanawyny kesgitlemegi hem-de 
şu mukaddes Oraza aýynda bu dostlukly ýurda ýüküň 
guramaçylykly iberilmegini we gowşurylmagyny 
üpjün etmegi tabşyrdy. 

 
AŞGABAT – 140 ÝYL 

Milli Liderimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly 
kitabynyň tanyşdyryş dabarasy 

8-nji maýda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy 
boýunça paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde 
ýerleşen «Ak şäherim Aşgabat» binasynyň ýanynda 

Soňky onýyllyklarda howanyň üýtgemegi 
adamzat üçin uly wehim bolup durýar. Munuň 
şeýledigini ýakynda bolup geçen bütindünýä 
howa sammit i  aýdyň görkezdi .  Hormat ly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň  
başlangyçlarynyň ençemesi halkara bileleşiginiň bu 
meseläni çözmekdäki tagallalaryny birleşdirmäge 
gönükdirilendir.  Şolaryň biri Aşgabatda BMG-
niň howandarlygynda howanyň üýtgemegi bilen 
baglanyşykly  tehnologiýalar boýunça sebit 
merkeziniň döredilmegine degişlidir.

BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly 
Çarçuwaly Konwensiýasyna, Kiototeswirnamasyna 
we Pariž ylalaşygyna goşulmak bilen Türkmenistan 
öz üstüne alan ähli borçnamalaryny doly ýerine 
ýetirýär. Döwlet Baştutanymyzyň rejelenen görnüşde 
tassyklan  Howanyň üýtgemegi bilen bagly milli 
strategiýa hemme pudaklarda, hususan-da – nebitgaz, 
ulag, elektroenergetika, obasenagat toplumynda, 
gurluşyk we ýaşaýyş-durmuş ulgamlarynda howa 
zyňylýan zyýanly galyndylary azaltmak üçin 
ulgamlaýyn çäreleri gözöňünde tutýar. Şunuň bilen 
baglylykda, Milli tokaý maksatnamamyz möhüm 
orun eýeleýär. 

Merkezi  Aziýanyň ekologiýa meseleleri 
boýunça sebit merkezi (CAREC) 2021-nji ýylda 
Merkezi Aziýanyň bäş döwletiniň – Gazagystan 
Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, 
Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, 
Özbegis tan Respubl ikasynyň hökümetler i , 
şonuň ýaly-da, Ýewropa bileleşigi we BMG-niň 
Ösüş maksatnamasy tarapyndan 1998-nji ýylda 
Orhus şäherinde (Daniýa) geçirilen dördünji 
Umumyýewropa  mas laha tynyň  çözgüdine 
laýyklykda, döredildi. Daşky gurşawy goramak 
işine gatnaşýan gyzyklandyrma bildirýän taraplaryň 
ählisiniň arasynda gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy 
ýola goýmak bilen, CAREC häzirki wagtda daşky 
gurşaw hem-de durnukly ösüş babatynda bilimleriň 
iri sebit merkezi, ykrar edilen milli, sebit hem-de 
halkara hyzmatdaşy bolup durýar.

TÜRKMENISTAN – HYTAÝ

Strategik hyzmatdaşlyk ýoly bilen 
DIM-de Aşgabada iş sapary bilen gelen Hytaý Halk 

Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary 
Le Ýuýçen bilen duşuşyk geçirildi.  

Taraplar duşuşygyň barşynda ýokary derejede 
geçirilen gepleşikler wagtynda gazanylan ylalaşyklaryň 
ýerine ýetirilişi bilen baglanyşykly meseleleriň giň 
toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Hormatly  
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen 
HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň arasynda şu ýylyň 6-njy 
maýynda bolan telefon söhbetdeşliginde deglip geçilen 
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary 
boýunça pikir alşyldy. 

Duşuşykda biziň halklarymyzyň arasynda däp 
bolan dostluk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de 
ösdürmegiň hem-de ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn 
görnüşde üstünlikli amala aşyrylýan döwletara 
hyzmatdaşlygyny yzygiderli giňeltmegiň ähmiýeti 
nygtaldy. 
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de Aşgabadyň şanly 140 ýyllygynyň baýram edilmegi 
mynasybetli guralýan çäreleriň hatarynda mynasyp 
orun eýelär.   

JEMGYÝET

“Hatyra” kitabynyň birinji jildiniň täze neşiri 
1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda 

faşizme garşy söweşde    gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllyk 
baýramynyň  öň ýanynda “Hatyra” kitabynyň birinji 
jildiniň gaýtadan işlenen ikinji neşiri çapdan çykdy. 
Bu neşir Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň 
esgerlerine bagyşlanýar. 

Bu taryhy-resminamalaýyn iş Beýik Watançylyk 
urşunda Watan üçin söweşde gahrymanlarça wepat 
bolan, dereksiz ýiten esgerleriň we serkerdeleriň 
edermenligine bagyşlanýar.

Kitap hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň Beýik Watançylyk urşunda  
gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetl i 
watandaşlarymyza hem-de uruş weteranlaryna iberen 
gutlagy bilen açylýar. 

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, adamzat 
taryhyna iň pajygaly döwür hökmünde giren 1941-
1945-nji ýyllaryň jebir-jepaly synaglary, görlüp-
eşidilmedik betbagtçylyklary, agyr ýitgileri ýüreklere 
öçmejek ýaralary saldy. 1418 güne çeken bu gowgaly 
döwürde millionlarça adamlar faşizmiň   pidasy 
boldy. Maşgalalar ata-eneden, ogul-gyzdan, dogandyr 
uýadan mahrum boldy. Dünýä ykdysadyýetine, 
adamzat medeniýetine öwezini dolup bolmajak zyýan 
ýetirildi. Beýik Ýeňşe bolan arzuw-umytlar doganlyk 
halklar bilen birlikde, Türkmenistanyň halkyny hem 
zulum-sütemiň garşysyna gahrymançylykly göreşe 
jebisleşdirdi.

K i t a b y ň  s a h y p a l a r y n d a  M ä l i k g u l y 
Berdimuhamedowyň “Uruş bolmasyn!” atly goşgusy 
hem-de döwlet Baştutanymyzyň uruşdan gaýdyp 
gelmedik esgerleriň ýadygärligine ýazylan adybir 
aýdym barada ýatlamasy bolup durýan “Durnalar” 
atly goşgusy ýerleşdirildi. 

Giriş makalasynda Ahal welaýatyndan we Aşgabat 
şäherinden esgerleriň faşistik basybalyjylara garşy 
göreşde görkezen edermenlikleri hem-de tylda 
zähmet çekenleriň tutanýerliligi beýan edilýär. 
Bu makalada bellenilişi ýaly, umumy maksadyň 
bähbidine gije diýmän, gündiz diýmän ýadawsyz 
zähmet çekdiler. 

Şeýlelikde, bar bolan maglumatlara görä, Ahal 
welaýatyndan hem-de paýtagtymyzdan hereket edýän 
goşuna 62 müňe golaý adam çagyrylypdyr.

Şeýle hem sylag hatlary we suratlary ýerleşdirilen 
SSSR-iň Gahrymanlary – türkmenistanly esgerler 
hakynda maglumatlar getirildi. 

“Hatyra” kitaby Watanymyzyň azatlygy we 
garaşsyzlygy ugrunda duşman bilen agyr söweşe 
gatnaşan ildeşlerimiz hakyndaky ýadygärligi 
nesillerimiz üçin aýawly saklamaga ýardam etjek 
gymmatlykdyr.

Kitabyň gaýtadan neşir edilen jildi Türkmenistanyň 
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw 
müdirligi tarapyndan çapa taýýarlanyldy hem-de  
Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan neşir 

Gurluşyk we senagat toplumynyň, Aşgabat şäheriniň 
häkimliginiň guramagynda  milli Liderimiziň täze 
kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi. 

Bu dabara Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
käbir orunbasarlary, degişli ministrlikleriň we 
ugurdaş edaralaryň ýolbaşçylary, işgärleri hem-
de görnükli  ýazyjy-şahyrlar,  jemgyýetçil ik 
guramalarynyň, habar beriş serişdeleriniň wekilleri 
we  ýaşlar gatnaşdylar.  

Kitapda ählimiziň söýgüli şäherimiziň üýtgeşik 
gözelligini açyp görkezýän fotosuratlar döredijilik 
duýgurlygy bilen saýlanyp alnyp, paýtagtymyzyň 
taryhyny, şu gününi we geljegini beýan edýär. 

Kitap 6 bölümden ybarat bolup, ýeňil okalýar. 
“Elbetde, geljekde-de her maşgalany aýratyn jaý 

bilen üpjün etmek maksatlarymyzdan ugur alyp, 
ýaşaýyş jaý gurluşygyny güýçli depginler bilen dowam 
etdireris” diýmek bilen, hormatly Prezidentimiz 
oňaýly, amatly ýaşaýyş jaýlaryny gurmagyň baş 
maksadyny mälim edýär. 

Ýurdumyzyň baş şäheri onuň ýaşaýjylarynyň 
ýürekden söýgüsiniň janly mysalydyr. “Ak şäherim 
Aşgabat” kitaby bolsa paýtagtymyzyň şanly 140 
ýyllygy mynasybetli milli Liderimiziň halkymyza  
peşgeşidir. 

Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri 
Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr

Aşgabat şäheriniň häkimligi we jemgyýetçilik 
guramalary paýtagtymyzda 10-njy maýdan 25-nji 
maý aralygynda ekologiýa çäresini guramak baradaky 
başlangyç bilen çykyş edýär. Bu çärä isleg bildirýän 
ähli adamlar gatnaşyp biler.

Häzir dünýäde ekologiýa baradaky meseleleriň 
ähmiýetine hemme döwürlerdäkiden oňat düşünilýär. 
Şol meseleleri çözmezden adamzat jemgyýetiniň 
mundan beýläkki durnukly ösüşini göz öňüne getirmek 
mümkin däl.

Hormatly Prezidentimiz her ýyl ýaş agaç nahallaryny 
ekmek boýunça ählihalk çäresine badalga berýär. 
Paýtagtymyzyň töwereklerinde eýýäm “ýaşyl” zolak 
emele gelip, Aşgabady awtoulaglaryň bölüp çykarýan 
gazlarynyň, tozanly ýelleriň ýaramaz täsirinden 
goraýar hem-de howanyň hilini gowulandyryp, 
bioköpdürlüligi gorap saklamaga we köpeltmäge 
ýardam berýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
welosipedli ýörişleri yzygiderli guramak ýaly 
ajaýyp däpleri ýola goýdy. Şol çärelere ulag 
sürüjiler bilen birlikde, türkmenistanlylaryň 
müňlerçesi jemlenýär. 

Welosipedli ýörişler durmuş, sport hem-de 
ekologiýa maksatly dürli taslamalary we pikirleri 
goldamak babatda ençeme ýurtlarda geçirilýän 
jemgyýetçilik ähmiýetli çäreleriň meşhur görnüşleriniň 
biridir. Şoňa görä-de, bu çäreler Türkmenistanda hem 
şäherleriň we obalaryň ýaşaýjylaryny, uly hem-de kiçi 
ýaşly nesilleri birleşdirýär. 

Welosipedli ýörişe isleg bildirýänleriň hemmesi 
– sagdyn durmuş ýörelgeleriniň tarapdarlary 
çagyrylýar. 

Ekologiýa çäreleri tebigata aýawly garamak 
boýunça asylly däpleriň mynasyp dowamydyr hem-
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edildi. Ýadygärlik kitaby suratly maglumatlary 
öz içine alýar hem-de giň okyjylar köpçüligi üçin 
niýetlenendir.

SAGLYGY GORAÝYŞ 

Türkmenistana Hytaýyň  “CoronaVac” 
sanjymy getirildi 

COVID-19 ýiti ýokanç keseline garşy Hytaýyň 
«Sinovac» kompaniýasy tarapyndan işlenilip 
taýýarlanylan “CoronaVac”  waksinasynyň uly tapgyry 
Türkmenistana getirildi. Dünýäniň ençeme ýurtlarynda 
geçirilen kiliniki barlaglaryň netijesinde, bu waksina 
özüniň ýokary netijeliligini we howpsuzdygyny subut 
etdi.

Koronawirus pandemiýasy bilen baglylykda, ilatyň 
immun derejesini durnuklaşdyrmak üçin ýurdumyz 
eýýäm Russiýanyň «Sputnik V» we  «EpiWakKorona”, 
şeýle hem Hytaý Halk Respublikasyndan “BIOwak” 
waksinalaryny alypdy. 

Ýurdumyza getirilýän hemme waksinalar 
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň we 
ÝUNISEF-iň tekliplerine pugta laýyklykda, 
«sowuklyk zynjyrynyň» talaplary berjaý edilmek 
bilen ammarlarda saklanylýar. 

COVID-19-yň aralaşmagynyň öňüni almaga 
niýetlenen waksinalaryň ýeterlik mukdarynyň gelip 
gowuşmagy bilen baglylykda, ilatyň töwekgel ýaş 
toparlaryna sanjym geçirmek başlanyldy.

MASLAHATLAR 

Halkara ylmy-amaly maslahat 
Aşgabatda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň 

we Bilim ministrliginiň guramagynda sanly ulgam 
arkaly geçirilýän “Innowasion tehnologiýalary 
önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri” atly halkara 
ylmy-amaly maslahaty geçirildi. 

Eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna 
hem-de «Türkmenistan – parahatçylygyň we 
ynanyşmagyň Watany» ýylyna bagyşlanan bu forumyň 
işi berkarar döwletimiziň okgunly innowasiýa ösüşinde 
ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynyň gazananlarynyň 
ähmiýetini beýan etmekden ybaratdyr.

Maslahatyň açylyşy Oguz han adyndaky Inžener-
tehnologiýalar uniwersitetinde boldy. Şol ýerde 
bu ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň we 
mugallymlarynyň ylmy işleriniň sergisi guraldy. 
Dünýäniň dürli ýurtlaryndan maslahata gatnaşyjylar 
göni ýaýlymda sergi bilen tanyşmaga mümkinçilik 
aldylar.

Halkara  forumy ylym-bi l im ulgamynyň 
ýolbaşçylaryny, alymlary, dürli ulgamlaryň 

hünärmenlerini ,  ýokary okuw mekdepleriň 
mugallymlaryny we talyplaryny bir ýere jemledi. 
Sanly ulgam arkaly maslahata dünýäniň ýigrimi 
ýurdundan iri ylmy merkezleriň we ýokary okuw 
mekdepleriň, ylmy-barlag edaralarynyň ýolbaşçylary 
we wekilleri gatnaşdylar. 

Umumy mejlisde Türkmenistanyň Ylymlar 
akademiýasynyň we Bilim ministrliginiň, Oguz han 
adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 
ýolbaşçylary, şeýle hem Azerbaýjanyň, Koreýa 
Respublikasynyň, Ýaponiýanyň, Efiopiýanyň, 
Polşanyň, Hytaýyň, Palestinanyň, Italiýanyň, 
Russiýanyň görnükli alymlary çykyş etdiler.

Çykyşlarda  Garaşsyzlyk ýyl lary  iç inde 
Türkmenistanyň ylmy we tehnologiýalary ösdürmekde 
ägirt uly ösüş gazanandygy bellenildi. 

Ýokary okuw mekdeplerinde, ylmy-tehnologiýa, 
ylmy-kliniki hem-de ylmy-taslama merkezlerinde, 
synag-önümçilik barlaghanalarynda düýpli barlaglar 
geçirilýär.

Ylymlar  akademiýasynyň a lymlarynyň, 
ýokary okuw mekdepleriň mugallymlarynyň 
we talyplarynyň ylmy açyşlaryny önümçilikde 
peýdalanmak meselelerine aýratyn üns berildi. 
Ykdysady taýdan düşewüntli, ýerli çig mal esasynda 
işleýän, dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply senagat 
önümçiliklerinde maksatnamalaýyn ylmy-barlaglaryň 
geçirilmegi göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, iň gowy daşary ýurt 
tejribesini öwrenmegiň, halkara ylmy alyşmalary 
işjeňleşdirmegiň ähmiýeti barada aýdyldy.

BIRŽA TÄZELIKLERI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-
çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy 
hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň we 
Owganystanyň telekeçileri “Türkmengaz” döwlet 
konserninde öndürilen suwuklandyrylan gazy, 
“Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen “B” 
kysymly karbamidi satyn aldylar. 

Bulardan başga-da, Russiýanyň, Azerbaýjanyň, 
Gyrgyzystanyň telekeçileri daşary ýurt puluna boýalan 
tüýjümek önümleri we nah ýüplügi satyn aldylar. 
Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 22 million 340 müň 
dollaryndan gowrak boldy.

Türkiýäniň we Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür 
toparlarynyň wekilleri bahasy 17 million 390 müň 
manatlykdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar. 

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin 
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar 
toplumynda öndürilen polipropileni, şeýle hem float 
aýnasyny we el halylary satyn aldylar. Geleşikleriň 
bahasy 55 million 351 müň manatlykdan gowrak 
boldy. 
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Onuň Alyhezreti, 
Türkmenistanyň Prezidenti  

Gurbanguly Berdimuhamedowa
Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!

Sizi we Türkmenistanyň halkyny parahatçylyk, agzybirlik  
we oňat ahlaklylyk düşünjeleri bilen bagly bolan  

Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys!
Çuňňur hoşallyk we hormat duýgusy bilen  

Size berk jan saglyk, uzak ömür,   
türkmen halkyna bolsa asuda asman,  

üstünlikleri we abadançylyk arzuw edýäris!

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

Его Превосходительству  
Президенту Туркменистана  

Гурбангулы Бердымухамедову
Глубокоуважаемый Президент Туркменистана!

Искренне поздравляем Вас и народ Туркменистана  
с Ораза байрамы, ассоциируемым с понятиями  

мира, согласия и добронравия!
C чувством глубокой признательности и уважения,  

желаем Вам крепкого здоровья, добра и долгих лет жизни,  
а туркменскому народу –  

мирного неба, успехов и благополучия!
	 «Dräger»,	Германия		 	 	 	 «Med	Concept	Europe	S.A.»,	Бельгия 
	 Стефан	Дрегер,	 	 	 	 	 Ахмад	Хассун, 
	 Председатель	правления	 	 	 	 Генеральный	менеджер



Onuň Alyhezreti,  
Türkmenistanyň Prezidenti  

Gurbanguly Berdimuhamedowa
Çuňňur	hormatlanýan	 

jenap	Prezident!	
Sizi we tutuş türkmen halkyny  

Oraza baýramy bilen tüýs 
ýürekden gutlaýarys! 

Size berk jan saglyk we uzak ömür,  
Siziň jogapkärli döwlet işiňizde  

uly üstünlikler, Türkmenistanyň halkyna  
bolsa bagt, abadançylyk  

we gülläp ösüş 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  
и весь туркменский народ  

с праздником Ораза байрамы!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья  

и долголетия, успехов в Вашей ответственной 
государственной деятельности,  

а народу Туркменистана – счастья,  
благополучия и процветания!

С искренним уважением,  
Цзинь Хайфэн, директор Филиала  

Международной нефтяной сервисной компании  
при Китайской Нефтехимической  

Корпорации (SINOPEC) в Туркменистане

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa 
Çuňňur	hormatlanylýan	Prezidentimiz!	

Sizi we Türkmenistanyň halkyny parahatçylyk, agzybirlik  
we oňat ahlaklylyk düşünjeleri bilen bagly bolan  

Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys!
Çuňňur hoşallyk we hormat duýgusy bilen Size berk jan saglyk, uzak ömür,   

türkmen halkyna bolsa asuda asman, üstünlikleri we abadançylyk arzuw edýäris!

Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову
Глубокоуважаемый		Президент!

Искренне поздравляем Вас и народ Туркменистана  
с Ораза байрамы, ассоциируемым с понятиями  

мира, согласия и добронравия!
C чувством глубокой признательности и уважения, желаем Вам крепкого  

здоровья, добра и долгих лет жизни, а туркменскому народу –  
мирного неба, успехов и благополучия!


