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Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti  
Gurbanguly Berdimuhamedowa

Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan Prezidenti!
Sizi we ähli türkmen halkyny Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 

we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň  güni bilen  
tüýs ýürekden gutlaýarys!

Size tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagt  
we Siziň jogapkärli döwlet işiňizde uly üstünlikleri  

gazanmagyňyzy arzuw edýäris!

To His Excellency, President of Turkmenistan  
Gurbanguly Berdymuhamedov

Dear President of Turkmenistan!
We would like to offer You and all Turkmen people our hearty 

congratulations on the Constitution Day of Turkmenistan 
and the State Flag Day of Turkmenistan!

We sincerely wish You the best of health, happiness  
and great successes in Your responsible state activity!

Его Превосходительству, Президенту Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедову

Глубокоуважаемый Президент Туркменистана!
Сердечно поздравляем Вас и весь туркменский народ  

с Днем Конституции Туркменистана  
и Днем Государственного флага Туркменистана!

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья  
и больших успехов в Вашей ответственной  

государственной деятельности!
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ähli ulgamlaryň bökdençsiz işlemegine üns 
berilmelidigini tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, şu günler 
geçirilýän meýdan işleri bilen bir hatarda, ýetip gelýän 
galla oragyna degişli derejede taýýarlyk görülmelidir, 
galla orýan kombaýnlaryň, hasyly daşaýan 
awtoulaglaryň hem-de kabul ediş harmanhanalarynyň 
möwsüme doly taýýarlanylmagyna üns berilmelidir, 
bu möhüm oba hojalyk möwsüminiň guramaçylykly 
we öz wagtynda geçirilmegi üçin zerur çäreler 
görülmelidir. 

Mill i  Liderimiz ýerleriň hasyllylygyny 
ýokarlandyrmagyň hem-de suwdan rejeli peýdalanmak 
maksady bilen öňdebaryjy tehnologiýalary önümçilige 
ornaşdyrmagyň möhümdigini belläp, birnäçe degişli 
görkezmeleri berdi. 

Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda azyk 
bolçulygyny üpjün etmäge hem-de gök-bakja 
önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmaga 
aýratyn üns berilýändigini aýdyp, ýazlyk ýeralma, 
sogan we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek 
bilen bagly birnäçe tabşyryklary berdi. 

Pile öndürmek hem-de kärendeçi-ýüpekçileriň 
şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmek 
boýunça geçirilmeli işler barada hem degişli 
tabşyryklar 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 welaýatlaryň çäginde gurulýan 
desgalarda işleriň ýagdaýyny üns merkezinde 
saklamagy tabşyrdy. Şol desgalarda işleri kesgitlenen 
möhletlere laýyklykda hem-de ekologiýa taýdan 
arassa serişdeleri ulanmak bilen alnyp barylmalydyr. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew ýurdumyzdaky ekerançylyk 
meýdanlaryndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat 
berdi. 

Ýurdumyzda suw üpjünçil ik ulgamyny 
gowulandyrmak hem-de obasenagat toplumynda 
suw serişdelerinden oýlanyşykly peýdalanylmagyny 
üpjün etmek boýunça görülýän çärelere aýratyn üns 
çekildi. Bar bolan suw desgalarynyň işi we täze suw 
hojalyk desgalarynyň gurluşygynyň barşy barada 
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, ýurdumyzda suw 
üpjünçilik ulgamyny gowulandyrmak we suwdan 
oýlanyşykly peýdalanylmagyny üpjün etmek barada 
wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz 
ekerançylyk meýdanlaryny suw bilen üpjün etmek 
üçin akabalary öz wagtynda arassalamagyň, suw 
desgalarynyň we suw sorujylaryň saz işledilmegine 
gözegçilik etmegiň möhümdigini belledi. 

Soňra  mi l l i  Lider imiz  i ş  maslahatyna 
gatnaşyjylaryň ünsüni ýurdumyzda ekologiýa 
medeniýetini kemala getirmek boýunça işleri 
güýçlendirmegiň zerurdygyna çekdi. Şunuň bilen 
baglylykda, döwlet Baştutanymyz ulagyň saglyk 
üçin peýdaly bolan welosiped görnüşini ulanmak 
bilen bagly guralýan ekologiýa çäresiniň ähmiýetini 
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 sanly ulgam arkaly geçirilýän iş 

RESMI BÖLÜM 

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam 
arkaly iş maslahatyny geçirdi

10-njy maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we 
welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly 
ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitleri 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, oba hojalyk 
işlerini geçirmek, şeýle hem öňümizdäki baýramçylyk 
çärelerine taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere 
seredildi.

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

Häkim paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň 
ýagdaýy, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna taýýarlyk 
görlüşi, ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan 
baýramçylyk desgalarynda işleriň barşy barada 
hasabat berdi. 

Aşgabat şäheriniň häkimligi we paýtagtymyzyň 
jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ýurdumyzyň 
baş şäheriniň şanly 140 ýyllygynyň hormatyna 
ekologiýa çäresiniň geçirilip başlanandygy mälim 
edildi. Onuň barşynda 2021-nji ýylyň 10-25-nji maýy 
aralygynda şäher awtobuslaryndan, taksilerinden we 
beýleki jemgyýetçilik ulaglaryndan başga awtoulag 
serişdeleriniň hereketi çäklendirilýär. 

Paýtagtymyzy tomus möwsümine taýýarlamak 
boýunça görülýän çäreler barada hem habar berildi.

Wise-premýer Ş.Durdylyýew şanly seneler 
mynasybetli paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda 
ulanylmaga tabşyrylmagy meýilleşdirilen täze 
gurluşyklardaky işleriň ýagdaýy barada hasabat 
berdi. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
ýubileý desgalaryň we beýlekileriň döwrüň talabyna 
laýyk ýokary hiliniň we gurluşyklaryň möhletleriniň 
berjaý edilmelidigine ünsi çekip, şunuň bilen 
baglylykda, wise-premýere degişli görkezmeleri 
berdi. 

Döwle t  Baş tu t anymyz  “Aşgaba t - s i t i ” 
taslamasynyň hödürlenen çyzgylary bilen tanşyp, 
olara birnäçe belliklerini we düzedişlerini girizdi. 

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

Welaýatlaryň häkimleri sebitlerde dowam 
e d ý ä n  o b a  h o j a l y k  i ş l e r i ,  b a ý r a m ç y l y k 
desgalarynyň gurluşygynyň barşy hem-de 
öňümizdäki şanly senelere taýýarlyk görlüşi 
barada hasabat berdiler. 

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 welaýatlarda geçirilýän işleriň 
döwrüň talaplaryna laýyklykda guralmalydygyny, 
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aralygyny ussatlyk bilen geçip, bedenterbiýe hem-
de sport bilen yzygiderli meşgullanmagyň adamyň 
beden taýdan sagdynlygy hem-de ruhy taýdan 
kämilleşmegi üçin uly ähmiýete eýedigini ýene-de 
bir gezek aýdyňlyk bilen görkezdi.

   ***
Köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşyjylar 

ýurdumyzyň Baş meýdançasyndan hereketini dowam 
edip, “Aşgabat” binasyna tarap ugradylar. Şol ýerde 
bu günki çärä bagyşlanan, paýtagtymyzyň 140 
ýyllygynyň hormatyna guralan dabara geçirildi. 

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň 
Döwlet nebit kompaniýasynyň ýolbaşçysyny 
kabul etdi

12-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna 
daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara 
forumyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Azerbaýjan 
Respublikasynyň Döwlet nebit kompaniýasynyň 
(SOCAR) ýolbaşçysy Rownag Abdullaýewi kabul 
etdi.

Duşuşygyň barşynda ägirt uly serişdeler 
kuwwatyna eýe bolan Türkmenistanyň baý 
uglewodorod ýataklaryny netijeli özleşdirmek, Hazar 
sebitinden energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna 
ugratmak maksady bilen netijeli çäreleri görýändigi 
bellenildi. 

Şunuň bilen baglylykda, strategik ýangyç-
energetika pudagynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary 
işjeňleşdirmegiň, şol sanda bilelikdäki taslamalary 
amala aşyrmak boýunça işlemegiň mümkinçilikleri 
ara alnyp maslahatlaşyldy. Şol işleriň biri Hazardaky 
“Dostluk” ýatagynyň uglewodorod serişdelerini 
özleşdirmek bolup durýar.

Şu ýylyň 21-nji ýanwarynda bu ýatagyň 
uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp 
geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň 
Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň 
Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek 
baradaky Ähtnama gol çekilmegi mäkäm halkara-
hukuk binýadynda bilelikde işlemek üçin täze 
mümkinçilikleri açyp, köp mukdarda daşary ýurt 
maýalarynyň gelmegi, milli ykdysadyýetleriň 
pugtalandyrylmagy, täze iş orunlarynyň döredilmegi, 
ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagy üçin 
amatly şertleri döretjekdigi bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz hem-de myhman Hazar 
meseleleriniň bu sebiti parahatçylyk, hoşniýetli 
goňşuçylyk hem-de netijeli hyzmatdaşlyk zolagyna 
öwürmäge mynasyp goşant goşýan Türkmenistanyň 
we Azerbaýjanyň hyzmatdaşlygynyň möhüm 
ugrudygyny nygtadylar. 

Türkmenistanyň Prezidenti bilen 
Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň telefon 
arkaly söhbetdeşligi

13-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow bilen Ýaponiýanyň Premýer-
ministri Ýosihide Suganyň arasynda telefon arkaly 
söhbetdeşligi boldy.

maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan 
saglyk hem-de alyp barýan işlerinde üstünlikleri 
arzuw etdi. 

Milli Liderimiz ekologiýa çäresiniň 
çäklerinde welosipedli ýörişe gatnaşdy

11-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow ekologiýa çäresine gatnaşyp, 
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň paýtagtynyň 
140 ýyllygyna gabatlanylan köpçülikleýin welosipedli 
ýörişe badalga berdi.

Irden milli Liderimiz Aşgabadyň günorta 
bölegine tarap ugrady, şol ýerden Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza gözegçilik 
edýän orunbasary Ş.Durdylyýew bilen bilelikde, 
ýurdumyzyň baş şäheriniň owadan ýollaryndan 
geçýän ugur boýunça ýola düşdi.

Ýolugry wise-premýer döwlet Baştutanymyza 
Aşgabatdaky işleriň ýagdaýy, hususan-da, 
paýtagtymyzda ekologiýa abadançylygyny üpjün 
etmek, onuň 140 ýyllygyna guramaçylykly taýýarlyk 
görmek boýunça görülýän çäreler hem-de gurulýan 
desgalarda işleriň depginini güýçlendirmek boýunça 
ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada 
hasabat berdi ünsbermelidigini oýtdy.

Mill i  Liderimiz şäheriň ekologiýasyny 
gowulandyrmaga hem-de bagy-bossanlyga 
öwürmäge, Aşgabadyň ýaşaýjylarynyň we 
myhmanlarynyň iň gelim-gidimli ýerleri bolan 
seýilgähleri hem-de seýilbaglary kadaly ýagdaýda 
saklamaga üns bermelidigini aýtdy.

Bitaraplyk binasynyň golaýyndaky çatrykda 
bu çärä Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasarlary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň 
Mejlisiniň Başlygy, harby we hukuk goraýjy 
edaralarynyň ýolbaşçylary goşuldylar.

Soňra welosipedli ýörişe Milli Geňeşiň Mejlisiniň 
deputatlary we Halk Maslahatynyň agzalary, 
ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş 
edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, 
köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary 
goşuldylar.

Ýolugrunda sport çäresine köpsanly gatnaşyjylar, 
şol sanda talyp ýaşlar, şäher jemgyýetçiliginiň, 
ýaş nesliň wekilleri goşuldylar. Welosipedli ýörişe 
Döwletliler köşgünde terbiýelenilýänler hem 
ruhubelentlik bilen gatnaşdylar. 

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 
Berdimuhamedowyň başyny çekýän welosipedli 
ýörişe gatnaşyjylar ak şäherimiziň giň we ýagty 
ýollary boýunça hereketini dowam etdirdiler.

Welosipedli ýörişiň barşynda döwlet Baştutanymyz 
häzirki döwrüň talaplaryndan ugur almak bilen, 
halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da 
gowulandyrmak wezipelerine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz ilatyň, ilkinji nobatda, ýaşlaryň 
bedenterbiýe we sportuň dürli görnüşleri bilen 
işjeň meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikleri göz 
öňünde tutmagyň zerurdygyny belledi. 

Hormatly Prezidentimiz welosipedli ýörişi 
tamamlap, ýurdumyzyň Baş meýdançasyna tarap 
ugrady. Milli Liderimiz welosipedli ýörişiň bellenen 
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Söhbetdeşligiň başynda ýapon Hökümetiniň 
baştutany milli Liderimize kakasy Mälikguly 
Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly, 
gynanç we duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi. 
Mälikguly aganyň yhlasly zähmeti, Türkmen 
döwletiniň öňünde bitiren hyzmatlary baradaky 
ýagşy ýatlamalar ynsan kalbynda hemişelik 
saklanar. 

Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar döwletara 
gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we onuň 
geljekki ösüşiniň esasy ugurlaryny, şeýle hem özara 
gyzyklanma bildirilýän halkara syýasatynyň wajyp 
meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. 

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky 
hyzmatdaş lygyň  ik i t a rap laýyn  görnüşde 
bolşy ýaly, halkara giňişliginiň çäklerinde-de 
ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belläp, 
gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmaga bolan ikitaraplaýyn 
gyzyklanmalary tassykladylar.

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 we Ýaponiýanyň Hökümetiniň 
baştutany söwda-ykdysady gatnaşyklaryň 
i ş j e ň l e ş d i r i l m e g i n i ň  t ü r k m e n - ý a p o n 
hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň biridigini 
nygtadylar. 

Nebitgaz toplumy, elektroenergetika, ulag we 
aragatnaşyk pudaklary, suw hojalygy we dokma 
senagaty ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm 
ugurlary hökmünde kesgitlenildi. 

Söhbetdeşler ylym-bilim ugry boýunça netijeli 
gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmegiň 
wajypdygyny nygtadylar. 

Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda 
döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde Lebap 
w e l a ý a t y n d a  Ý a p o n i ý a n y ň  “ S u m i t o m o 
Сorporation” kompaniýasynyň gatnaşmagynda 
gurulýan gazturbinaly elektr ik  bekediniň 
gurluşygynyň tamamlaýjy tapgyrda alnyp 
barylýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz 
Ýaponiýanyyň Premýer-ministr i  Ýosihide 
Sugany gazturbinaly elektrik bekediniň açylyş 
dabarasyna gatnaşmak üçin awgust aýynyň 
ahyrynda Türkmenistana gelmäge çagyrdy. 
Mill i  Liderimiz şol saparyň ikitaraplaýyn 
hyzma tdaş lygy  çuň la şdy rmak  üç in  t äze 
mümkinçilikleri açjakdygyna we özara bähbitli 
gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam etjekdigine 
ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan 
Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly 
söhbetdeşligi 

13-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan 
Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart 
Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik 
boldy. 

Goňşy döwletleriň Baştutanlary mähirli 
salamlaşyp, birek-biregi ähli musulmanlar üçin 
mukaddes bolan aýyň tamamlanmagy hem-de Oraza 
baýramy bilen gutladylar. 

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we 
Kasym-Jomart Tokaýew söhbetdeşligiň barşynda 
özara hormat goýmak, ynanyşmak hem-de açyklyk 
ýörelgeleri esasynda ýola goýulýan döwletara 
gatnaşyklarynyň strategik we netijeli häsiýetini 
kanagatlanma bilen nygtadylar. 

Häzirki wagtda Türkmenistanyň we Gazagystan 
Respublikasynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli 
ugurlarynda, şol sanda syýasy, söwda-ykdysady 
hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlarda üstünlikli 
hyzmatdaşlyk edýändigi nygtaldy. Bu babatda 
uzakmöhletleýin esasda netijeli özara gatnaşyklary 
mundan beýläk-de dowam etdirmek üçin ägirt uly 
mümkinçilikler bar. 

Iki ýurduň Liderleri dostlukly türkmen-
gazak gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de 
hoşniýetli goňşuçylyk hem-de umumy bähbitlere 
gönükdirilen özara hyzmatdaşlygyň ruhunda 
depginli ösdüriljekdigine we giňeldiljekdigine ynam 
bildirdiler. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gyrgyz 
Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda 
telefon arkaly söhbetdeşlik

13-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gyrgyz 
Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Japarowyň 
arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Iki ýurduň Liderleri mähirli salamlaşyp, Oraza 
baýramy mynasybetli birek-biregi gutladylar hem-
de türkmen we gyrgyz halklaryna abadançylyk, 
rowaçlyk arzuw etdiler.

Gyrgyzystanyň Baştutany şeýle hem milli 
Liderimize öwezini dolup bolmajak ýitgi – kakasy 
Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy 
zerarly, ýene-de bir gezek çuňňur gynanjyny bildirdi 
we gyrgyz halkynyň adyndan duýgudaşlyk sözlerini 
beýan etdi.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda 
ho r ma t ly  P r ez iden t im iz  kä r de ş in i  s a l a -
salşyklaryň üstünlikli geçirilmegi we täze 
Konstitusiýanyň kabul edilmegi bilen gutlap, 
Esasy Kanunyň Gyrgyzystanyň mundan beýläk 
hem ösmeginde ygtybarly binýat boljakdygyny 
hem-de gyrgyz halkynyň abadançylygyny 
ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli 
özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna 
ýardam etjekdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz soňky ýyllarda biziň 
ýurtlarymyza köp ulgamlarda, şol sanda syýasy, 
söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda 
özara gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejesini 
gazanmagy başardandygyny belledi.

Söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistanyň we 
Gyrgyz Respublikasynyň Liderleri ikitaraplaýyn 
gatnaşyklaryň ugurlaryny aýratyn bellediler. 

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we 
Sadyr Japarow ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlygy 
giňeltmegiň, hususan-da, ylym-bilim we medeniýet 
ulgamlarynda gatnaşyklary has-da berkitmegiň 
wajypdygyny nygtadylar.
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2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetini taýýarlamak 
hasabatyň aýratyn meselesi boldy. Häzirki wagtda 
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 
2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri 
nazara almak bilen, Döwlet býujetiniň üstünde 
işlenilýär. Esasy maliýe meýilnamasy bilen 
birlikde, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň esasy ugurlarynyň we Maýa goýum 
maksatnamasynyň taslamalaryny işläp düzmek göz 
öňünde tutulýar. 

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, Döwlet 
býujetiniň taslamasy işlenip düzülende, onuň ähli 
maddalarynyň üstünde içgin işlemegiň wajypdygyna 
ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, durmuş 
ulgamyny maliýeleşdirmäge, şol sanda bilim we 
saglygy goraýyş ulgamlaryny ösdürmäge, zähmet 
haklarynyň möçberleriniň ýokarlandyrylmagyna 
gönükdirilen çykdajylaryň artdyrylmagyna aýratyn 
üns bermek zerurdyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem Maliýe we 
ykdysadyýet ministrligi tarapyndan her bir ministrlik, 
pudaklaýyn dolandyryş edarasy, welaýatlaryň we 
Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde 
Döwlet býujetiniň serişdeleriniň göz öňünde tutulýan 
möçberleriniň seljerilmeginiň wajypdygyny belledi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Abdrahmanow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan 
işleýän zawodlar toplumynyň Kenar toplaýjy-
ýükleýji nebit kärhanasynda nebit we nebit önümleri 
guýulýan üçünji gämi duralgasy desgasyny gurmak 
boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, 
“Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 
2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyna” 
laýyklykda, ýakyn geljekde TNGIZT-de täze 
tehnologik desgalaryň birnäçesini gurmak 
meýilleşdirildi. Şunuň bilen baglylykda, nebithimiýa 
toplumyna ugradylýan çig nebitiň möçberlerini 
artdyrmaga, sebitiň iri nebiti gaýtadan işleýän 
kärhanasynyň çykarýan önümlerini ýurdumyzyň 
we daşary döwletleriň sarp edijilerine öz wagtynda 
iberilmegini üpjün etmäge aýratyn üns berilmelidir 
diýip belledi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew azyk ulgamynyň üpjünçiligini 
berkitmek we bugdaý oragyna taýýarlyk görmek 
boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, obasenagat 
pudagynyň dolandyryş ulgamyny mundan beýläk-de 
kämilleşdirmek, kärendeçileriň we ekerançylaryň 
zähmetini höweslendirýän netijeli maliýe-ykdysady 
gurallary ornaşdyrmak boýunça birnäçe tabşyryklary 
berdi.

Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistanda 2021-
nji ýylyň galla oragyny guramaçylykly geçirmek 
boýunça çäreler hakynda” Karara gol çekdi hem-
de onda kesgitlenilen wezipeleriň öz wagtynda 
çözülmegini üpjün etmek barada tabşyryk berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew döwlet Baştutanymyzyň ozal beren 

Söhbetdeşler özara gyzyklanma bildirilýän sebit 
we halkara meseleleri boýunça hem pikir alyşdylar. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň we 
Owganystan Yslam Respublikasynyň 
Prezidentiniň arasynda telefon arkaly 
söhbetdeşlik   

13-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly  Berdimuhamedowyň hem-de 
Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti 
Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly 
söhbetdeşlik boldy.

Pursatdan peýdalanyp, Prezidentler Gurbanguly 
Berdimuhamedow we Mohammad Aşraf Gani ähli 
musulmanlar üçin mukaddes bolan Oraza baýramy 
mynasybetli birek-biregi gutladylar hem-de türkmen 
we owgan halklaryna parahatçylyk, abadançylyk, 
rowaçlyk arzuw etdiler. 

Söhbetdeşler söwda-ykdysady, ýangyç-energetika 
we ulag-kommunikasiýa ulgamlarynda ikitaraplaýyn 
hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigini belläp, 
häzirki wagtda iki ýurduň gatnaşmagynda bu 
ulgamlarda bilelikdäki iri taslamalaryň durmuşa 
geçirilýändigini nygtadylar. Türkmenistan-
Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) transmilli 
gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-
Pakistan ugry boýunça ýokary woltly elektrik 
geçirijiniň we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň 
gurluşygy aýdyň mysal hökmünde görkezildi.

Türkmenistan, Owganystan, Azerbaýjan, Gruziýa 
we Türkiýe tarapyndan gol çekilen Ylalaşygyň 
çäklerinde döredilen “Lapis Lazuli” ulag-üstaşyr 
geçelgesiniň ähmiýetine aýratyn üns berildi. 
Şunuň bilen baglylykda, Prezidentler Gurbanguly 
Berdimuhamedow hem-de Mohammad Aşraf Gani 
bu taslamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň 
sebitara söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge 
ägirt uly goşant boljakdygyny nygtadylar.

Prezident Mohammad Aşraf Gani owgan halkynyň 
adyndan türkmen Liderine doganlyk raýdaşlygy 
hem-de döwletiň durnukly ösmeginde uly goldawy, 
berýän uly ykdysady we ynsanperwer kömegi üçin 
tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. 

Ministrler Kabinetiniň we Keselleriň 
ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan 
daşary toparyň göçme mejlisi

 14-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş sapary 
bilen gelip, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda 
Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi, şeýle 
hem Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan 
daşary toparyň göçme mejlisine gatnaşdy. 

Döwlet Baştutanymyz hökümet mejlisiniň gün 
tertibine girizilen meselelere geçip, Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa 
söz berdi. Ol halk hojalyk toplumynyň ähli 
ulgamlarynda we sebitlerde durnukly ösüşi üpjün 
etmek boýunça görülýän çäreler hem-de döwlet 
maliýe serişdelerini netijeli ulanmak boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. 
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tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hem-de Aşgabadyň 
140 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere taýýarlyk 
görlüşi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz öňde boljak senäniň 
möhüm ähmiýetini belläp, şanly senä gabatlanan ähli 
çäreleri iň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek 
üçin hemme şertleri üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Öwezow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy 
şäherinde ulag we aragatnaşyk pudaklarynyň işgärleri 
üçin niýetlenen ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy 
barada hasabat berdi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýaşaýyş 
jaýlarynyň gurluşygynyň durmuş maksatly desgalar 
hem-de beýleki degişli düzümler bilen bilelikde bina 
edilmeginiň ýurdumyzyň şäherlerini we obalaryny 
abadanlaşdyrmak boýunça taslamalara bildirilýän 
esasy talapdygyna ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjow ýurdumyzyň Bilim ministrligi tarapyndan 
kompýuterleri satyn almak hem-de ýurdumyzyň 
eksport harytlaryny öndürijilere goldaw bermek 
boýunça alnyp barylýan işleri barada hasabat berdi. 

Wise-premýer Türkmenistanyň Prezidentiniň 
adyndan şu okuw ýylynda 1-nji synpa kabul 
edilýän okuwçylara gowşurmak maksady bilen, 
ýurdumyzda öndürilýän “Bilimli” nyşanly okuwçy 
kompýuterleriniň synagdan geçirilendigini hem-
de olaryň hil standartlaryna, çagalar üçin saglygy 
goraýyş talaplaryna laýyk gelýändigi we bu babatda 
degişli kepilnamalaryň alnandygy barada habar berdi. 

Hormatly Prezidentimiz 1-nji synp okuwçylary 
üçin niýetlenen ýörite multimediýa okuw 
gollanmalaryny taýýarlamagyň wajypdygyna ünsi 
çekip, hödürlenen resminama gol çekdi hem-de 
kesgitlenen wezipeleri çözmek boýunça anyk 
tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa Konstitusiýa we Türkmenistanyň 
Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan baýramçylyk 
çärelerine taýýarlyk görlüşi 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 çuňňur watançylyk häsiýetli bu 
baýramyň ähmiýetine ünsi çekip, Türkmenistanyň 
Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň 
güni mynasybetli dabaralaryň ýurdumyzyň ähli 
şäherlerinde we obalarynda geçirilip, halkymyzyň 
asyrlardan aşyp gelýän ynsanperwerlik, parahatçylyk 
döredijilik, dostanalyk we myhmansöýerlik däpleriniň 
nyşanyna öwrülmelidigini nygtady hem-de wise-
premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow döwlet  Baştutanymyzyň 
garamagyna Türkmenistanda ilatyň kesellere garşy 
göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021–
2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasyny hem-
de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli 
çäreleriň Meýilnamasyny taýýarlamak boýunça 
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

Halkyň saglygyny goramak, ýurduň durnukly 
ykdysady ösüşiniň esaslaryny döretmek, halkyň 
ýokary durmuş derejesini gazanmak, milletiň 

genofonduny berkitmek we ösdürmek Milli 
maksatnamanyň esasy maksady we wezipeleri 
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 hasabaty diňläp, häzirki wagtda 
ilat üçin maglumatlary işläp taýýarlamak we 
ýaýratmak boýunça geçirilýän öňüni alyş çäreleriň 
ähmiýetiniň uludygyny belledi. Şol çäreleriň 
hatarynda düşündiriş sanitariýa-bilim işleri giňden 
geçirilmelidir. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow Hytaý Halk 
Respublikasynyň Sian şäherine bolan iş saparynyň 
netijeleri barada hasabat berdi. Saparyň çäklerinde 
Türkmenistanyň wekiliýeti hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça 
«Merkezi Aziýa - Hytaý» görnüşindäki daşary 
syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygyna 
gatnaşdy.

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-premýere, DIM-niň 
ýolbaşçysyna Hytaý Halk Respublikasy bilen netijeli 
gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak 
boýunça yzygiderli işleri alyp barmagy tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow 
gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, 
hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň 
ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem harby 
we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan Aşgabadyň 
140 ýyllygyny we Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 
30 ýyllygyny baýram etmäge görülýän taýýarlyk 
barada habar berildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ýurdumyzyň baş şäheriniň 140 
ýyllygynyň hem-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 
30 ýyllygynyň hormatyna geçiriljek çärelere 
taýýarlyk görmek meseleleri barada durup geçip, 
öňümizdäki dabaralaryň we harby ýörişiň ýokary 
guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada degişli 
görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy 
S.Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyzyň 
degişli Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň 
wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasyna amala 
aşyran iş saparynyň jemleri barada hasabat berdi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmen-hytaý 
hyzmatdaşlygynyň dürli pudaklar boýunça ägirt uly 
mümkinçilikleriniň bardygyny belledi. Hökümetara 
we pudagara derejelerindäki yzygiderli gatnaşyklary 
ösdürmek ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň sazlaşykly 
ösdürilmeginiň möhüm şerti bolup durýar. 

Bu barada aýtmak bilen, milli Liderimiz wise-
premýer, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy 
S.Berdimuhamedowa birnäçe anyk tabşyryklary 
berdi. 

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa 
ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek 
boýunça alnyp barylýan işler hem-de nobatdaky 
maslahata taýýarlyk barada maglumat berdi. 
Onuň barşynda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş 
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ýeterlik mukdarda bardygy, olaryň ätiýaçlyk 
gorunyň döredilendigi nygtaldy. Şeýle hem degişli 
meýilnama laýyklykda, ýurdumyza Polimeraz 
zynjyrly reaksiýasynyň enjamynyň ikisi getirildi. 
Bu enjamlary Türkmenbaşy şäherinde arassaçylyk-
epidemiologiýa gullugynyň barlaghanasynda 
gurnamak göz öňünde tutulýar. 

Dynç alşa gidýän 18 ýaşdan uly raýatlara COVID-
19-a garşy sanjym edilendigini hem-de soňky 72 
sagadyň dowamynda lukmançylyk gözegçiliginden 
geçilendigini, şeýle hem koronawirus ýokanjynyň 
ýokdugyna degişli barlagyň geçilendigini tassyklaýan 
resminama berler. 18 ýaşdan kiçi raýatlar, öz 
nobatynda, soňky üç gije-gündiziň dowamynda 
lukmançylyk barlagyndan geçendigi we test 
tabşyrandygy barada resminama alarlar. 

Awazadaky işgärler bellenen tertipde lukmançylyk 
gözegçiliginden geçmeli bolarlar hem-de COVID-
19-a garşy test barlagyndan geçendigini tassyklaýan 
resminama almaly bolar. Häzirki wagtda bu işgärlere 
koronawirusa garşy sanjym edildi. 

Olar her 15 günden çalşyk görnüşinde işlärler 
we her çalşykda COVID-19-a garşy test barlagyny 
geçerler. 

Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy netijesinde 
Russiýa Federasiýasyndan sanjymlaryň 3 görnüşi 
hem-de HHR-den 2 görnüşi getirildi. 

Tomusky dynç alyş möwsüminde «Awaza» milli 
syýahatçylyk zolagyna dynç alşa gelýän raýatlaryň 
Türkmenbaşy şäheriniň howa menzilinde, demir 
ýol we awtoulag menzillerinde beden gyzgyny 
ölçenilýär. 

Dynç alşy bökdençsiz üpjün etmek maksady bilen, 
Awazanyň ähli myhmanhanalarynda, kottejlerinde 
we sagaldyş merkezlerinde lukmançylyk otaglary 
hem-de ýokanç kesele güman edilen näsaglar üçin 
izolýatorlar döredildi. Zerur bolan derman we 
saglygy goraýyş maksatly serişdeler bilen üpjün 
edilen şol otaglarda we izolýatorlarda tejribeli 
lukmanlaryň nobatçylygy guralar.

“Awazada” ýerleşen desgalarda we olaryň 
daş-töwereginde dezinfeksiýa, dezinseksiýa 
we deratizasiýa işleri yzygiderli geçirilýär. 
Naharhanalarda we aşhanalarda jemgyýetçilik 
iýmitiniň guralyşyna, iýmit önümleriniň hiline, 
howpsuzlygyna hem-de saklanylyşyna gözegçilik 
ediler. 

Hazar deňziniň suwunyň ekologiýa we sanitariýa-
epidemiologiki ýagdaýyna, zolagyň çäginde 
ýerleşýän agyz suw süýjediji hem-de beýleki 
desgalarda, şeýle hem adamlaryň suwa düşýän we 
dynç alýan ýerlerinde arassaçylyk ýagdaýlaryna 
gözegçilik amala aşyrylar. Meýilnama laýyklykda, 
Hazaryň türkmen kenarynyň bellenen nokatlarynda 
suwuň, topragyň we howanyň barlaglary geçirilip 
durlar. 

Ýurdumyzyň şypahanalary hem tomusky dynç 
alyş möwsümine doly taýýarlanyldy. Islendik 
şypahanada saglygyny dikeltmegi üçin raýata 
ýaşaýan ýeri boýunça saglyk öýünden berilýän 
şypahana depderçesi hem-de saglyk ýagdaýy 
barada kepilnama zerurdyr. Saglygy dikeltmek 
üçin «Awaza» şypahanasyna barmaga we onda 

derejesini ýokarlandyrmaga, döwlet-hususy 
hyzmatdaşlygy kadalaşdyrmaga gönükdirilen 
kanunlaryň taslamalaryny hem-de Türkmenistanyň 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna ýubileý medalyny 
döretmek bilen bagly resminamalary ara alyp 
maslahatlaşmak meýilleşdirilýär. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow döwletimiziň hukuk esaslaryny 
mundan beýläk-de kämil leşdirmek,  raýat 
institutlaryny we demokratik gymmatlyklary 
pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işiň örän 
wajypdygyny belledi. 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň 
orunbasary K.Babaýew Halk Maslahatynyň işini 
talabalaýyk guramak boýunça görülýän çäreler hem-
de milli senenamamyzyň şanly seneleri mynasybetli 
dabaraly çärelere taýýarlyk görmek boýunça ýerine 
ýetirilýän işler barada maglumat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz baýramçylyk çäreleriniň 
ýurdumyzyň durmuşyndaky ähmiýetine ünsi 
çekip, olaryň ählisiniň döwrüň talaplaryna laýyk 
geçirilmelidigini, öňümizdäki ählihalk dabaralarynyň 
ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň 
zerurdygyny nygtady. 

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

   ***
Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 

Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Keselleriň 
ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň 
göçme mejlisi geçirildi. 

Döwlet migrasiýa gullugynyň, Içeri işler 
ministrliginiň we ýurdumyzyň ulag düzüminiň, 
Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň 
ýolbaşçylary, welaýatlaryň häkimleri tomusky 
dynç alyş möwsümine taýýarlyk görlüşi, şol sanda 
Hazaryň kenarynda dürli ýokanç keselleriň ýaramaz 
täsirine garşy mundan beýläk geçirilmeli işler barada 
hasabat berdiler. 

Tomus dynç alyş möwsüminde “Awaza” milli 
syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramagyň 
meýilleşdirilýän tertibine laýyklykda, goşmaça 
gatnawlary ýola goýmak boýunça görülýän çäreler 
barada habar berildi.

Ýurdumyzyň Halkara howa menzillerinde 
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman 
senagaty ministrliginiň işgärleri tarapyndan gelip-
gidýän ýolagçylaryň ählisi yzygiderli barlagdan 
geçirilýär. Howa menzilleriniň ähli zallary gorag 
serişdeleri bilen üpjün edildi.

1-nji  iýundan başlap her gün Aşgabat-
Türkmenbaşy-Aşgabat ugry boýunça ýörite ýolagçy 
otly gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär.

Tomusky dynç alyş möwsüminde Awazanyň 
içi we şäherara ugurlary boýunça awtobuslaryň 
gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär. 

Raýatlar dynç alşa gitmezinden öň, ýollamanama 
alandan soň, welaýatlarda we Aşgabat şäherinde 
kesgitlenilen ýörite ýerlerde (Saglyk öýlerinde) 
COVID-19-a garşy sanjym alarlar. Zerur bolan 
hemme anyklaýyş we sarp ediş serişdeleriniň 
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bolmaga ygtyýar COVID-19 ýokanjyna garşy sanjym 
edilendigi baradaky goşmaça kepilnama esasynda 
berilýär. 

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, 
çagalar sagaldyş merkezlerini öňümizdäki dynç alyş 
möwsümine taýýarlamak maksady bilen, geçirilýän 
ähli işlere gözegçiligi amala aşyrýan ýörite topar 
döredildi. 

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 mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, 
kabul eden «Saglyk» döwlet maksatnamamyza 
laýyklykda, ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň 
döwrüň talaplaryna görä döwrebap ýagdaýa 
getirilýändigini belledi. Şeýle hem dürli ýokanç 
keselleriň öňüni almak, olary ýüze çykarmak we 
bejermek işleri toplumlaýyn esasda kämilleşdirilýär.

Biziň ýurdumyz bu ugurda beýleki döwletler bilen 
hemişe tejribe alşyp durýar. Türkmenistan Birleşen 
Milletler Guramasy, onuň ýöriteleşdirilen agentlikleri 
we Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy bilen 
ysnyşykly hyzmatdaşlyk edýär. 

Ýiti öýken sowuklama keseliniň ýüze çykan 
ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzyň Hökümeti bu 
howply ýokanja garşy göreşe aýratyn jogapkärçilikli 
we hemmetaraplaýyn oýlanyşykly çemeleşdi. 
Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, aýratyn-da, 
saglygy goraýyş ulgamynyň işi öz wagtynda bu täze 
howpa garşy gönükdirildi diýip, milli Liderimiz 
sözüni dowam etdi. 

Bu ýokanjyň ählumumy häsiýeti hem-de dünýäniň 
ähli döwletlerine ýaramaz täsiri göz öňünde tutulyp, 
Keselleriň ýaýramagynyň garşysyna göreşýän 
adatdan daşary topar döredildi. Toparyň mejlisleri 
her hepdede 2 gezek geçirilýär. Bu mejlislerde 
möhüm çözgütler kabul edilip, ýiti öýken sowuklama 
keseliniň öňüni almak boýunça öz wagtynda 
toplumlaýyn çäreler görüldi.

Ähli saglygy goraýyş edaralary zerur lukmançylyk 
enjamlary, gorag we zyýansyzlandyryjy serişdeler, 
test-ulgamlar bilen doly üpjün edildi diýip, hormatly 
Prezidentimiz nygtady we Döwlet serhediniň ähli 
gözegçilik-geçiriş ýerlerinde serhet, migrasiýa, 
saglygy goraýyş hem-de oba hojalyk gulluklarynyň 
işgärlerinden we hünärmenlerinden ybarat toparlaryň 
gije-gündiz nobatçylygy guralandygyny belledi. 

Ýurdumyza daşyndan getirilýän we ulanylýan 
azyk önümleriniň ýokary hilli hem-de howpsuz 
bolmagyny üpjün etmek boýunça güýçlendirilen 
gözegçilik tertibi girizildi. Köpçülikleýin habar 
beriş serişdelerinde, metbugatda bu ugurdan zerur 
maglumatlar berilýär diýip, döwlet Baştutanymyz 
sözüni dowam etdi we şu ýyl öňüni alyş çärelerini 
üpjün etmegiň çäklerinde waksinalary satyn almak 
hem-de tapgyrlaýyn getirmek işleriniň guralandygyny 
nygtady. 

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda raýatlaryň 
dynç alşyny guramak maksady bilen, giň gerimli 
çäreleri we ilat arasynda düşündiriş işlerini 
geçirmegiň tertibi işlenip taýýarlandy diýip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

Biz şu gün öň girizilen käbir çäklendirmeleri 
aýyrmak barada karara gelýäris diýip, hormatly 
Prezidentimiz nygtady we birnäçe pudak edaralarynyň 

ýolbaşçylarynyň ünsüni olaryň öňünde durýan 
gaýragoýulmasyz wezipelere çekdi. 

Döwlet Baştutanymyz saglygy goraýyş we 
derman senagaty ministri N.Amannepesowa 
ýüzlenip, Dolandyryş merkeziniň Awazada 
ýerleşdiriljek ýerini kesgitlemegi, onuň düzümini 
tassyklamagy we orunbasary bellemegi tabşyrdy. Bu 
merkeze ministriň özi ýolbaşçylyk eder. Şeýle hem 
raýatlarymyzyň howpsuz dynç almagyny üpjün etmek 
boýunça çäreleriň meýilnamasyny taýýarlamak we 
tassyklamak üçin hödürlemek tabşyryldy. 

«Awaza» mill i  syýahatçylyk zolagynda 
ýerleşýän myhmanhanalaryň degişli ministrlikleri 
we pudak edaralary zolagyň çäginde ýerleşýän 
myhmanhanalarda we kottejlerde dynç almaga isleg 
bildirýän raýatlara ýollamanamany bermeli diýip, 
milli Liderimiz nygtady. 

Hormatly Prezidentimiz Dolandyryş merkeziniň 
esasy wezipeleriniň tomus döwründe «Awaza» milli 
syýahatçylyk zolagynda raýatlarymyz üçin dynç alşy 
bökdençsiz guramakdan, ilat arasynda düşündiriş we 
wagyz-nesihat çärelerini geçirmekden ybaratdygyny 
nygtady. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
bu baradaky gürrüňi dowam edip, syýahatçylyk 
zolagyndaky deňiz suwuny süýjediji desgada 
işleriň gije-gündiz alnyp barylmagyny we desganyň 
goragyny bellenen tertipde güýçlendirilen düzgüne 
laýyklykda üpjün etmegiň zerurdygyny aýtdy. 

Bu ýerdäki myhmanhanalar özlerine degişli bolan 
ministrlikler we pudak edaralary ýollamanamasy 
resmileşdirilen raýatlaryň elektron sanawyny 
Dolandyryş merkezine we Döwlet migrasiýa 
gullugynyň edaralaryna gündelik ibermegi üpjün 
etmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. 
Raýatlary öz wagtynda zolakdaky myhmanhanalara 
bron esasynda ýerleşdirmek maksady bilen, bu 
baradaky maglumatlary web sahypasynda barlamak 
mümkinçiligini ýola goýmaly diýip, milli Liderimiz 
aýtdy. 

Dolandyryş merkezinde jemlenýän maglumat-
hasabatlar Saglygy goraýyş we derman senagaty 
ministrliginde ýerleşýän Baş dolandyryş merkezine 
iberilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam 
etdi we arassaçylygy üpjün etmek boýunça işleriň 
yzygiderli geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. 

Milli Liderimiz Döwlet migrasiýa gullugynyň 
başlygy B.Öwezowa zolagyň çäginde döredilen 
gözegçilik-geçiriş ýerinde beýleki ygtyýarly 
edaralaryň wekilleri bilen bilelikde gije-gündiz 
nobatçylyk etmek üçin jogapkär wekili bellemek 
barada görkezme berdi. Şeýle hem gözegçilik-geçiriş 
ýerinde zolakda işlemek we dynç almak üçin barýan 
raýatlaryň resminamalaryny ygtyýarlyklaryň çäginde 
gözden geçirmek we hasabatyny ýöretmek, Aşgabat 
şäherinden we welaýatlardan zolaga gelýän-barýan 
raýatlaryň bellige alynmagyna gözegçilik etmek 
tabşyryldy. 

Içeri işler ministri M.Çakyýewe welaýatlardan 
gelen we zolakda ýerleşen desgalarda işleýän 
işgärleriň wagtlaýyn rugsatnama berlende, 
olardan Döwlet migrasiýa gullugynyň degişli 
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edaralary tarapyndan resmileşdirilýän bellige alyş 
şahadatnamasyny talap etmek tabşyryldy. 

Syýahatçylyk zolagyna girilýän ýerdäki 
gözegçilik nokadynda polisiýanyň ýol gözegçiligi 
we jemgyýetçilik howpsuzlygy gulluklarynyň 
işgärleriniň gije-gündiz nobatçylygyny guramak, 
ulag serişdeleriniň diňe ýörite niýetlenen ýerlerde 
durmagyny üpjün etmek esasy wezipeleriň hatarynda 
görkezildi. 

Jemgyýetçilik tertip-düzgünini we ýol hereketiniň 
howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, bu ýerde gurnalan 
wideogözegçilik ulgamyndan netijeli peýdalanmak 
wajypdyr diýip, milli Liderimiz aýtdy. 

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 Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary Ş.Durdylyýewe Awazada ýerleşýän 
desgalaryň elektrik energiýasy bilen bökdençsiz 
üpjün edilmeginiň ýola goýulmagyny tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýewe «Awaza» milli syýahatçylyk 
zolagynyň kenarýaka çäkleriniň we Hazar deňziniň 
suwunyň ekologiýa ýagdaýyny berk gözegçilikde 
saklamak tabşyryldy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa Aşgabat şäherinde we welaýatlarda 
ýerleşýän syýahatçylyk kärhanalarynyň Awazadaky 
myhmanhanalar bilen şertnamalaýyn esasda işlemegini 
ýola goýmak, bu ýerdäki hyzmatlaryň görnüşi barada 
köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde bildirişleri 
bermek barada görkezmeler berildi. 

Mundan başga-da, degişli ýolbaşçylara zerurlyga 
görä Internet ýa-da optiki-süýümli aragatnaşyk 
hyzmatlaryny, Dolandyryş merkezini aragatnaşyk 
enjamlary we Internet bilen üpjün etmek, dynç 
alýan raýatlara söwda hyzmatyny «Awaza» 
söwda merkezinde ýola goýmak, bu ýerdäki 
myhmanhanalarda söwda, jemgyýetçilik iýmiti 
we hyzmat etmek kadalarynyň berjaý edilişine 
gözegçilik etmek tabşyryldy. 

Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan 
daşary toparyň göçme mejlisiniň barşynda Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler 
ministri R.Meredowa «Awaza» milli syýahatçylyk 
zolagynda dynç alşy guramagyň wagtlaýyn 
Tertibiniň talaplary barada daşary ýurt döwletleriniň 
ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryny we 
konsullyk edaralaryny habarly etmek tabşyryldy. 

Milli Liderimiz Awazada ýerleşýän desgalaryň 
daş-töwereginde arassaçylyk -dezinfeksiýa çärelerini 
geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekip, dynç alyş 
möwsüminde zolakdaky sagaldyş-dynç alyş 
merkezlerinde lukmançylyk otaglarynyň sazlaşykly 
işini ýola goýmagy, «Tiz kömek» gullugynyň hem-de 
tejribeli saglygy goraýyş işgärleriniň nobatçylygyny 
guramagy, bu ýerde zerur bolan derman we 
saglygy goraýyş maksatly serişdeleriň ýeterlik 
bolmagyny gazanmagy, dermanhanalaryň iş tertibini 
güýçlendirmegi tabşyrdy. 

Deňziň suwa düşülýän we dynç alynýan ýerlerinde 
arassaçylyk ýagdaýlaryna gözegçilik etmek zerurdyr 
diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. 

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, Dolandyryş 
merkezine, Içeri işler ministrliginiň hem-de Döwlet 

migrasiýa gullugynyň degişli edaralaryna COVID-
19-a garşy sanjym edilen adamlaryň elektron 
sanawyny gündelik bermegi üpjün etmek zerurdyr. 
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň epidemiologiýa 
ýagdaýyna gündelik seljeriş işlerini geçirmegiň we 
ony berk gözegçilikde saklamagyň möhümdigini 
belläp, bu ugurda öňde duran wezipeleri çözmekde 
üstünlikleri arzuw etdi. 

Soňra milli Liderimiz ýurdumyzda alnyp barylýan 
gurluşyk işleriniň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, bu 
babatda hasabat bermek üçin gurluşyk we binagärlik 
ministri R.Gandymowa söz berdi. Ministr häzirki 
döwürde ýurdumyzda medeni-durmuş we önümçilik 
maksatly desgalaryň gurluşyklarynda alnyp barylýan 
işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şeýle hem 
mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň 
hormatyna ulanylmaga beriljek desgalardaky 
işleriň depginlerini ýokarlandyrmak boýunça alnyp 
barylýan işler barada aýdyldy. 

Soňra mill i  Liderimiz dikuçarda deňiz 
şypahanasynyň  çäk le r inde  uçuşy  amala 
aşyryp, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny 
abadanlaşdyrmak we onuň düzümini ösdürmek 
boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. 
Hazaryň ekologiýa taýdan arassa türkmen kenarynda 
kemala gelen syýahatçylyk zolagy öz çägini giňeldip, 
halkara ähmiýetli dynç alyş zolagyna öwrüldi. 

Hormatly Prezidentimiz dikuçardan Hazaryň 
kenarynda täze senagat,  ulag-aragatnaşyk 
toplumlarynyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy. 

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 Hazaryň kenarýaka zolagy 
boýunça dikuçarda uçuşyny tamamlap, «Awaza» 
milli syýahatçylyk zolagyny hem-de tutuş deňiz 
ýakasyny ösdürmegiň birnäçe ugurlary babatda 
degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi we 
Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline 
bardy hem-de bu ýerden paýtagtymyza ugrady. 

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 

	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol 
çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmenistana 
getirilende we onuň çäklerinden daşary alnyp 
gidilende gümrük paçlary tölenmeýän hem-de 
gümrük paçlary bellenýän harytlaryň sanawyny 
we gümrük paçlarynyň möçberlerini tassyklamak 
hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji 
ýylyň 27-nji iýulynda çykaran 9925-nji kararynyň 
2-nji, 3-nji we 4-nji goşundylaryndaky sanawlara 
girizilmedik, ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik 
işi bilen meşgullanýan fiziki şahslaryň – hususy 
telekeçileriň we fiziki şahslaryň el goşundan başga, 
Türkmenistanyň çäginden daşary alyp gidýän 
harytlary üçin, şeýle harytlaryň gümrük bahasynyň 
ýüzden 2 bölegi möçberde bellenen gümrük pajyny 
2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýatyrmak bellenildi. 

Şeýle hem resminama laýyklykda, döwlet 
eýeçiligine degişli bolmadyk ýuridik şahslaryň 
we ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen 
meşgullanýan fiziki şahslaryň – hususy telekeçileriň 
öz öndüren harytlaryny we önümlerini, şeýle 
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hem döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk ýuridik 
şahslardan we ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik 
işi bilen meşgullanýan fiziki şahslardan–hususy 
telekeçilerden, ilatdan satyn alan harytlaryny (çig 
malyny) eksport etmegi bilen bagly şertnamalar 
eksport edijiniň islegine görä, birža söwdalaryna 
gatnaşyp ýa-da gatnaşmazdan baglaşylyp bilner. 

Maliýe we ykdysadyýet ministrligine, Döwlet 
gümrük gullugyna, Döwlet haryt-çig mal biržasyna 
Adalat ministrligi bilen bilelikde karardan gelip 
çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň 
kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý 
möhletde taýýarlamak we Ministrler Kabinetine 
bermek tabşyryldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol 

çekdi. Resminama laýyklykda, Bilim ministrligine 
Türkmenistanda öndürilen 161 müň 739 sany 
kompýuteri satyn almak, 2021-nji ýylyň 25-nji 
awgustyna çenli bilim edaralarynda gurnamak hem-
de olara tehniki hyzmat etmek barada “Agzybirlik 
tilsimaty” bilelikdäki kärhanasy bilen şertnama 
baglaşmaga ygtyýar berildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, ösdürilip ýetişdirilen bugdaý 
hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnamak, ammarlara 
we elewatorlara bökdençsiz daşamak hem-de 
däne öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň wagtynda, 
ýokary derejede guralmagyny üpjün etmek üçin, 
Türkmenistanda 2021-nji ýylda galla oragyny 
guramaçylykly geçirmek boýunça Döwlet topary 
döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, «Awaza» milli syýahatçylyk 
zolagynda dynç alşy guramak boýunça Dolandyryş 
merkezi döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. 

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Türkmenistan we Hytaý strategik 
hyzmatdaşlygyň kuwwatyny artdyrýarlar 

10-njy  maýda HHR-iň  Sian şäher inde 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň 
hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik 
edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedowyň HHR-
iň Döwlet Geňeşiniň agzasy, daşary işler ministri 
Wan I bilen duşuşygy geçirildi.

Gepleşikleriň dowamynda halkara hem-de sebit 
gün tertibiniň esasy ugurlary, şeýle-de halkara 
maglumatlary we biologik howpsuzlygy üpjün etmek 
bilen bir hatarda, özara gyzyklanma bildirilýän 
meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy. 
Mundan başga-da, Owganystandaky ýagdaýa hem-
de Türkmenistanyň goňşy ýurduň ykdysadyýetiniň 
dikeldilmegine berýän kömegine aýratyn üns berildi. 

Ulag, aragatnaşyk, söwda we beýleki ulgamlarda 
hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly işjeň pikir 
alşyldy. Şeýle hem taraplar medeni-ynsanperwer 
hyzmatdaşlygy ilerletmek meselelerine üns berdiler.

Mundan başga-da, türkmen wekiliýetiniň 
agzalarynyň HHR-iň degişli ministrlikleriniň we 

pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary 
bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirildi.

11 -n j i  maýda  hyzmatdaş lyk  boýunça 
hökümetara türkmen-hytaý komitetiniň başlyklary–
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy 
S.Berdimuhamedow bilen HHR-iň Döwlet Geňeşiniň 
wise-premýeri Han Çženiň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar  s trategik 
hyzmatdaşlygyň türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň 
häzirki  ýagdaýyny we geljegini  ara alyp 
maslahatlaşdylar. Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy 
ösdürmäge aýratyn üns berildi. 

Hytaýyň iri söwda hyzmatdaş bolup durýandygy, 
Türkmenistanyň iki ýurduň arasynda gatnaşyklary 
ösdürmek boýunça meýilnamany hemmetaraplaýyn 
durmuşa geçirmegi hem-de ýokary derejede 
ysnyşykly gatnaşyklary goldamagy maksat 
edinýändigi bellenildi. 

Şunuň bilen birlikde, taraplar häzirki wagtda 
gaz babatdaky hyzmatdaşlygyň ikitaraplaýyn 
gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugrydygyny nygtadylar. 
Ulag, aragatnaşyk we telekommunikasiýa, sanly 
tehnologiýalar, maliýe-bank ulgamlarynda özara 
bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmekde ikitaraplaýyn 
gyzyklanmalar beýan edildi. 

Iki döwletiň hususy we döwlet gurluşlarynyň 
arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmak boýunça 
ikitaraplaýyn gurallary işjeňleşdirmek arkaly 
kiçi telekeçilik pudagynda özara hyzmatdaşlygy 
ösdürmegiň mümkinçiliklerine garamak babatda 
türkmen tarapynyň teklibi beýan edildi.

Saglygy goraýyş we lukmançylyk ulgamlarynda 
hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi göz öňünde tutulyp, 
bu ugurda özara hereketleri giňeltmek barada 
ylalaşyk gazanyldy. 

Taraplar iki döwletiň arasynda söwda-ykdysady 
hyzmatdaşlygyň ileri  tutulýan ugurlaryny 
kesgitlemäge hem-de ysnyşykly hyzmatdaşlyk üçin 
amatly şertleri döretmäge gönükdirilen Hyzmatdaşlyk 
boýunça hökümetara türkmen-hytaý komitetiniň işini 
işjeňleşdirmek barada bir pikire geldiler.

12-nji maýda HHR-iň Şensi welaýatynyň Sian 
şäherinde “Merkezi Aziýa - Hytaý” görnüşinde 
daşary işler ministrleriniň ikinji duşuşygy geçirildi. 
Onuň işine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça 
Türkmenistanyň wekiliýeti gatnaşdy. 

Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň 
agzasy, daşary işler ministri Wan I gutlag sözünde 
ýokary derejede gazanylan ylalaşyklary amala 
aşyrmak üçin hem-de ýurtlaryň arasynda köptaraply 
hyzmatdaşlygy öňe ilerletmek maksady bilen, 
“Merkezi Aziýa-Hytaý” görnüşdäki döwletleriň 
daşary syýasat edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy 
güýçlendirmegiň ähmiýetini nygtady. 

Ministrler söwda-ykdysady we maýa goýum 
gatnaşyklaryny hem-de medeni-ynsanperwer 
ulgamda hyzmatdaşlygy giňeltmäge degişli meseleler 
barada pikir alyşdylar. Pandemiýanyň garşysyna 
göreşmek hem-de lukmançylyk, saglygy goraýyş we 
ylym ugurlary boýunça gatnaşyklary güýçlendirmek 
esasy meseleleriň biri boldy. 
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Taraplar halkara we sebit gün tertibiniň wajyp 
meselelerine hem garadylar, howpsuzlygy, 
durnuklylygy hem-de ösüşi üpjün etmek işinde 
daşary syýasat edaralarynyň işlerini giňeltmegiň 
möhümdigini nygtadylar. 

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň 
parahatçylygyň, strategik hem-de sebit durnuklylygyň 
berkarar bolmagyna hemmetaraplaýyn ýardam 
edilmegine, dostlukly döwletlerimiziň hem-de 
halklarymyzyň howpsuz we durnukly ösüşi üçin 
şertleriň üpjün edilmegine gatnaşyklaryň baş ugry 
hökmünde garaýandygy bellenildi. Syýasy özara 
ynanyşylmagyň pugtalandyrylmagyna aýratyn 
ähmiýet berildi. Bu bolsa hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe 
sürlen Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň 
ýörelgelerine kybap gelýär. 

Sebit hem-de halkara derejesinde, şol sanda 
ulag-üstaşyr gatnawlarynda energetika, ulag we 
ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça 
Türkmenistanyň eýeleýän orny beýan edildi. Şunuň 
bilen baglylykda, ýurdumyzyň ulag babatda özara 
baglanyşyklylyga we söwda gatnaşyklarynyň, şol 
sanda Merkezi Aziýanyň ulag-üstaşyr kuwwatyny 
doly açmak arkaly gatnaşyklaryň durnuklylygyny 
üpjün etmäge mundan beýläk-de ýardam bermegi 
maksat edinýändigi bellenildi. 

Duşuşygyň net i je ler i  boýunça bi rnäçe 
resminamalar kabul edildi. 

MASLAHATLAR 

Türkmenistanyň nebitgaz ulgamyna maýa 
goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum 

Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň 
nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek 
boýunça halkara forum geçirildi. Hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
tabşyrmagy boýunça bu forum “Türkmengaz” 
we “Türkmennebi t”  döwle t  konsern le r i , 
“Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy hem-
de Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan 
geçirildi. 

Foruma gatnaşanlaryň hatarynda hökümet 
düzümleriniň, ugurdaş ministrlikleriň we pudaklaýyn 
dolandyryş edaralaryň, dünýäniň esasy nebitgaz, 
hyzmat ediş we konsalting kompaniýalarynyň, 
abraýly halkara guramalaryň we maliýe düzümleriniň, 
diplomatik we ylmy toparlaryň hem-de köpçülikleýin 
habar beriş serişdeleriniň wekilleri bar. 

Bu çärä dünýäniň onlarça ýurtlaryndan 500-e 
golaý wekil, iri kompaniýalaryň 200-den gowragy 
gatnaşdy. Bu bolsa daşary ýurtlaryň işewür 
toparlary üçin Türkmenistanyň maýa goýum taýdan 
özüneçekijiliginiň artýandygyndan habar berýär. 

Umumy mejlis energetika bazarlaryndaky 
ählumumy ýagdaýlara hem-de dünýäniň kuwwatly 
energet ika döwlet ler iniň hataryna girýän 
Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçiliklerine 
bagyşlanyldy. 

Çykyşlarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň 

ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, soňky on 
ýylda Türkmenistanyň önümçilik pudagyna ägirt 
uly möçberde döwlet hem-de daşary ýurt maýa 
goýumlaryny gönükdirip, milli ykdysadyýetimizi 
yzygiderli we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek 
üçin pugta binýadyň döredilendigi nygtaldy. 
Şunda has iri maýa goýumlar nebitgaz pudagyna 
gönükdirilýär. 

Dünýäniň energetika ulgamynyň häzirki 
ýagdaýyny hem-de ösüş boýunça çaklamalary ara 
alyp maslahatlaşmaga, şol sanda wideoaragatnaşyk 
arkaly BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti 
üçin ykdysady we durmuş toparynyň ýerine ýetiriji 
sekretary Armida Salsia Alisjabana, Halkara 
energetika forumynyň baş sekretary Jozef Mak 
Monigl, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik 
utgaşdyryjysynyň wezipesini ýerine ýetiriji Kristin 
Weýgand, Beýik Britaniýanyň Premýer-ministriniň 
Türkmenistandaky söwda wekili  Nikolson 
Uinterbornskaýa, Azerbaýjan Respublikasynyň 
“SOСAR Trading S.A” döwlet nebit kompaniýasynyň 
ýolbaşçysy Rownak Abdullaýew we beýlekiler 
gatnaşdylar. 

Çykyşlarda СOVİD-19 pandemiýasyndan soň, 
dünýä ykdysadyýetini täzeden dikeltmegiň hem-
de adamzada çynlakaý wehime öwrülen dünýä 
derejesinde howanyň maýlamagyny nazarda tutup, 
ekologiýa taýdan arassa ösüşe geçmegiň zerurdygyna 
aýratyn üns çekildi. 

Çaklamalara görä, energiýa serişdelerine bolan 
isleg yzygiderli artar. Şunda tebigy gaz ugleworod 
serişdeleriniň içinde iň isleg bildirilýäni bolar, çünki 
ol ykdysady we energetika taýdan netijeli, arzan 
hem-de ýangyjyň ekologiýa taýdan arassa görnüşi 
bolup durýar. 

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyz tebigy gazyň gorlary 
boýunça Merkezi Aziýada birinji we dünýäde 
dördünji orny eýeläp, Ýewraziýada ekologiýa taýdan 
arassa ýangyç öndüriji iri döwletleriň sanawyna 
girýär, ýurdumyzyň bu ugurdaky öndürýän önüminiň 
esasy möçberi HHR-a eksport edilýär.

Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky 
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan 
Naýçeniň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan bilen 
Hytaýyň arasyndaky gaz pudagyndaky hyzmatdaşlyk 
ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň özara bähbitli häsiýetiniň 
ýüze çykmasy bolup durýar. 

“Hytaý tarapy hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn 
ösdürmek üçin mümkinçiliklerden peýdalanmaga, 
oňa täze güýç bermäge taýýar” diýip, Sýan Naýçen 
aýtdy. 

Fo rumyň  i ş i  “Bü t indünýä  ene rge t ika 
maksatnamasyny goldamakda halkara maliýe 
guramalarynyň wezipesi” diýen mejlis bilen 
dowam etdi. Şonuň çäklerinde СOVİD-19-yň maýa 
goýumlaryna täsiri, nebitgaz kompaniýalarynyň 
howa baradaky Pariž ylalaşygynyň maksatlaryny 
ýer ine  ýet i rmek,  nebi tgaz  tas lamalaryny 
maliýeleşdirmekdäki soňky ýagdaýlar bilen bagly 
meseleler hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

“Hazar deňziniň ýalpak ýataklary: özleşdirmegiň 
tejribesi we täze maýa goýum mümkinçilikleri” atly 
mejlisde edilen çykyşlar maslahata gatnaşyjylarda 
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aýratyn gyzyklanma döretdi. Hususan-da, ýurdumyzda 
işleýän daşary döwletleriň kompaniýalary alyp 
barýan işleri bilen tanyşdyrdylar. 

“Uglewodorodlary maliýeleşdirmekde maýa 
goýum taslamalary – geljege garaýyş” diýen mejlisiň 
çäklerinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyny 
ösdürmek, nebiti we tebigy gazy gaýtadan işlemek 
boýunça täze kuwwatlyklary döretmek babatda alyp 
barýan işleri barada maglumatlar berildi.

Şeýlelikde, Türkmenistan energiýa serişdelerini 
uly möçberde iberýän döwlet hökmünde dünýäniň 
energetika bazarynda eýeleýän ornuny berkitmek 
bilen çäklenmez. Nebitgaz pudagy döwrebap, ýokary 
tehnologiýaly, netijeli, durnukly ösýän topluma 
öwrülip, ýurdumyzyň tebigy serişdeler binýadyna, 
ylmy-tehniki kuwwatyna, bu ulgamda dünýäniň 
gazananlaryna daýanar.

Forumyň çäklerinde daşary ýurtly kompaniýalar 
bilen şertnamalar, şol sanda Türkmenbaşydaky 
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 
gidrousul bilen arassalanylan dizel ýangyjynyň, 
uçar kerosininiň, gyzdyrylan nebit koksynyň uly 
tapgyrlaryny satyn almak hakynda şertnamalar 
baglaşyldy.

Türkmenistanyň ýangyç-energetika hem-de 
maliýe-ykdysady toplumlarynyň düzümindäki edara-
kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň hem-de olaryň geljekki 
hyzmatdaşlarynyň arasynda onlaýn-duşuşyklar 
geçirildi, olaryň barşynda özara gatnaşyklaryň geljegi 
uly bolan ugurlary we anyk taslamalar ara alnyp 
maslahatlaşyldy. 

YKDYSADYÝET 

Türkmenistan-Azerbaýjan: deňiz ulag 
aragatnaşygy giňeldilýär

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna täze 
“Azerbaýjan “ paromy geldi. Ol özüniň ilkinji 
ýüzüşini Türkmenistana iş gatnawy bilen başlady. 
Bu döwrebap parom 2020-nji ýylda Bakuwyň gämi 
gurluşyk zawodynda “Azerbaýjanyň Hazar deňiz 
gämiçilik” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 
buýurmasy boýunça guruldy. Ol ýolagçy gatnatmak 
hem-de demir ýol we awtoulaglary daşamak üçin 
niýetlenendir. 

Uzynlygy 154 metr bolan, 5,54 müň tonna ýük 
daşamaga ukyply parom ýurdumyza döwrebap 
tehnikalary getirdi. 

Ýurdumyzyň esasy “Deňiz derwezesiniň” 
düýpli döwrebaplaşdyrylmagy hem-de täzeden 
enjamlaşdyrylmagy netijesinde, deňiz ulaglary 
her ýylky ýük daşalyşynyň mukdary barha 
artýar, şonuň ýaly-da, bu ýere gelýän daşary 
ýurt gämileriniň sany köpelýär. Özüniň iş 
terjimehalyny türkmen portuna ýük getirmekden 
başlan “Azerbaýjan” paromynyň gelmegi munuň 
nobatdaky subutnamasy boldy. 

 
MEDENI MIRAS 

Soltan Sanjara bagyşlanan halkara maslahat 
Türkmen döwlet medeniýet institutynda “Soltan 

Sanjaryň taryhy keşbi we türkmen halkynyň parahatçylyk, 
hoşniýetli dostluk taglymaty” atly utgaşdyrylan görnüşde 
halkara döredijilik duşuşygy geçirildi. 

Daşary işler ministrligi, Bilim ministrligi hem-de 
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan 
Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň 
çäklerinde guralan çärä türkmen alymlary we 
hünärmenleri, şeýle hem olaryň dünýäniň onlarça 
ýurtlaryndan bolan kärdeşleri onlaýn görnüşde 
gatnaşdylar. Olaryň hatarynda Ýaponiýanyň, Saud 
Arabystanynyň, Rumyniýanyň, ABŞ-nyň, Beýik 
Britaniýanyň, Italiýanyň, Gazagystanyň, Yragyň, 
Alžiriň, Owganystanyň, Täjigistanyň we beýleki 
döwletleriň iri ylmy merkezleriniň, muzeýleriniň 
we ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary we 
wekilleri bar. 

Çykyş edenler adamzadyň ruhy mirasynyň 
gözbaşlaryny öwrenmekde we aýawly saklamakda 
şu günki halkara forumynyň ähmiýetini bellediler.

Türkmenleriň şöhrat ly ata-babalary ir i 
kitaphanalary we ylmy merkezleri döredipdirler, 
obserwatoriýalary açypdyrlar, sungaty ösdüripdirler. 

Bu “Türkmenistanyň Prezidentiniň parahatçylyk 
döredijilik başlangyçlary – Soltan Sanjaryň ruhy 
mirasy”, “Parahatçylyk we ynanyşmak pikirleriniň 
Seljuklaryň taryhynda şöhlelenişi”, “Seljuk 
soltanlarynyň parahatçylyk söýüjilik we ynsanperwerlik 
ýörelgeleri” çykyşlarda öz beýanyny tapdy.

Alymlar Beýik Seljuklar döwrüniň taryhy, 
ykdysadyýeti we medeniýeti, edebiýaty barada 
gyzykly arheologik maglumatlar we golýazmalar 
bilen tanyşdyrdylar. 

Käbir çykyşlar Soltan Sanjaryň döwründe Merkezi 
Aziýada bolan medeni durmuşyň aýratynlyklaryna, 
Seljuk hökümdarlarynyň dünýä medeniýetine 
we dünýä taryhynyň ösüşine goşan goşantlaryna 
bagyşlandy. 

BIRŽA TÄZELIKLERI 

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

Daşary  ýur t  walýu tasyna  Türk iýän iň , 
Azerbaýjanyň telekeçileri nah ýüplügi, tekiz 
reňklenen hem-de tüýjümek žakkard önümleri satyn 
aldylar. Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 1 million 149 
müň dollaryndan gowrak boldy.

Şeýle hem Birleşen Arap Emirlikleriniň, 
Türkiýäniň wekillerine nah ýüplük ýerlenildi. 
Geleşikleriň bahasy 7 million 725 müň manatlykdan 
gowrak boldy.
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Onuň Alyhezreti,  
Türkmenistanyň Prezidenti  

Gurbanguly Berdimuhamedowa
Çuňňur hormatlanýan  

jenap Prezident! 
Sizi Türkmenistanyň 
Konstitusiýasynyň we 

Türkmenistanyň Döwlet 
baýdagynyň güni bilen tüýs 

ýürekden gutlaýarys! 
Çuňňur hoşallyk we hormat duýgusy bilen Size  

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

üstünlikleri we abadançylyk arzuw edýäris!

Çuňňur hormatlamak bilen,  
Hytaýyň Nebithimiýa Korporasiýasynyň (Sinopec) 

ýanyndaky Halkara nebit hyzmatlar kompaniýasynyň  
Türkmenistandaky şahamçasynyň  

Direktory Szin Haýfen

Его Превосходительству  
Президенту Туркменистана  

Гурбангулы Бердымухамедову
Уважаемый господин  

Президент!
Сердечно поздравляем 

Вас с Днем Конституции 
Туркменистана и Днем 
Государственного флага 

Туркменистана!
C чувством глубокой признательности и уважения, 
желаем Вам крепкого здоровья, добра и долгих лет 
жизни, а дружественному туркменскому народу – 

мирного неба, успехов и благополучия!

С искренним уважением,  
Цзинь Хайфэн, директор Филиала  

Международной нефтяной сервисной компании  
при Китайской Нефтехимической  

Корпорации (SINOPEC) в Туркменистане

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti  
Gurbanguly Berdimuhamedowa 

Çuňňur hormatlanylýan jenap Prezidentimiz! 
Sizi Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň 

Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Size türkmen halkynyň abadançylygynyň we gülläp ösüşiniň  
hatyrasyna alyp barýan ähli işiňizde we başlangyçlaryňyzda  

üstünlik gazanmagyňyzy arzuw edýäris!

Его Превосходительству Президенту Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедову

Глубокоуважаемый господин Президент!
Pазрешите поздравить Вас с Днем Конституции 
Туркменистана и Днем Государственного флага 

Туркменистана!
Желаем Вам  успехов во всех делах и начинаниях  

во имя счастья и благополучия туркменского народа!



Onuň Alyhezreti, 
Türkmenistanyň Prezidenti  

Gurbanguly Berdimuhamedowa
Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!

Sizi we ähli türkmen halkyny  
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we  

Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň  güni  
bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!

Watanyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň,  
halkyň bagtyýarlygynyň bähbidine alyp barýan asylly  

işleriňizde Size täze üstünlikleri 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!

Сердечно поздравляем Вас  
и весь туркменский народ  

с Днем Конституции Туркменистана  
и Днем Государственного флага Туркменистана!

Желаем Вам дальнейших успехов в неустанном труде  
на благо Отечества, уверенном продвижении Туркменистана 

вперед, по пути мира, прогресса и процветания!
 «Dräger», Германия     «Med Concept Europe S.A.», Бельгия 
 Стефан Дрегер,     Ахмад Хассун, 
 Председатель правления    Генеральный менеджер


