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H E P DÄ N I Ň  WA K A L A R Y



Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!
Gün-günden gözelleşýän ak mermerli Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli tüýs 

ýürekden gutlaglarymyzy we iň gowy arzuwlarymyzy kabul ediň! 
Häzirki wagtda ýurdumyzyň baş şäheri iň gözel hem-de arassa şäher hökmünde 
belent abraýa eýe boldy, bu ýerde adamlaryň bagtyýar durmuşy üçin ähli amatly 

şertler döredilendir. Size berk jan saglyk we uzak ömür, halkymyzyň we ýurdumyzyň 
bähbidine alyp barýan özgertmeler syýasatyňyza täze uly üstünlikler 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 extend our sincere congratulations and best wishes on the occasion of the 

140th jubilee of the growing-prettier-day-after-day white-marble Ashgabat!
Today, the country’s main city won high authority as the most beautiful and cleanest 
town, in which there is every condition for the comfortable life of the people. We wish 
You good health, new great success in Your reform-based activity for the benefit of 

the people and country!
Warm regards,
Chen Huailong, 

General Director of CNPCI Turkmenistan

Его Превосходительству Президенту Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедову

Глубокоуважаемый Президент Туркменистана!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 

140-летнего юбилея хорошеющего день ото дня беломраморного 
Ашхабада! Сегодня главный город страны снискал высокий авторитет 
как красивейший и чистый город, где созданы благоприятные условия 

для жизни людей.  
Желаем Вам доброго здоровья и долголетия, новых больших успехов в Вашей 

реформаторской деятельности на благо народа и страны!
С глубоким уважением к Вам, 

Генеральный директор КННКИ Туркменистан  
Чэнь Хуайлун
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Biziň ýurdumyz Tatarystan Respublikasyny 
ygtybarly hem-de geljegi uly bolan hyzmatdaş 
hökmünde ykrar edip, işjeň gatnaşyklary giň ugurlar 
boýunça ösdürmäge taýýardyrgyny belledi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow şeýle gatnaşyklaryň ikitaraplaýyn 
uzakmöhletleýin bähbitlere, döwletara türkmen-rus 
gatnaşyklarynyň strategiýasyna gabat gelýändigini 
belledi. 

Öz gezeginde, Prezident Rustam Minnihanow 
Türkmenistan Tatarystan Respublikasy üçin strategik 
hyzmatdaş bolup durýar diýip aýtdy. Däp bolan 
gatnaşyklar ikitaraplaýyn wekiliýetleri alyşmak arkaly 
işjeňleşdirilýär. 

Iki ýurduň arasyndaky söwda gatnaşyklarynyň, 
ylym, bilim we medeniýet ulgamlarynda däp 
bolan gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmegiň 
wajypdygy bellenildi.

Prezident Rustam Minnihanow hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Russiýa 
Federasiýasyna boljak saparynyň çäklerinde Tatarystan 
Pespublikasyna gelip görmäge çagyrdy. 

Gepleşikler tamamlanandan soň, Tatarystanyň 
we  Türkmen i s t anyň  müf t i l e r i  Mä l ikgu ly 
Berdimuhamedowyň we Kazan şäherinde bolup 
geçen pajygaly waka sebäpli heläk bolanlaryň ruhunyň 
şat bolmagyny Allatagaladan dileg edip, aýat-doga 
okadylar. 

Soňra döwlet Baştutanymyzyň we Pussiýa 
Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň 
ýolbaşçysynyň bilelikdäki ulag kerweni Aşgabadyň 
Halkara howa menziline tarap ugrady. 

Bu ýerde Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow 
we Rustam Minnihanow Kazanyň dikuçar zawodynda 
öndürilen hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş 
we derman senagaty ministrligi üçin niýetlenen “Mi-
17-1W” kysymly dikuçarynyň häsiýetli aýratynlyklary 
bilen tanyşdylar. 

Iki döwletiň Baştutanlary dikuçara münýärler. 
Dikuçar öndürýän zawodyň wekili täze köpugurly howa 
gämisiniň tehniki hem-de hereket ediş häsiýetnamalary, 
enjamlaşdyrylyşy barada gürrüň berdi. Lukmançylyk 
dikuçary ýöriteleşdirilen enjamlar, şol sanda monitor-
defibrillýatorlar, drenaž aspiratory, öýken emeli howa 
enjamlary, elektrokardiograf we beýlekiler bilen üpjün 
edildi. 

Mundan başga-da, infuzion erginlerini saklamak 
üçin ýylylyk geçirmeýän konteýner, wakuumly 
immobilizasiýa düşekleri, intubasiýa üçin enjamlar 
toplumy, ulular we çagalar üçin boýun-oňurga 
fiksatory, wakuum fiksatory, beýleki ugurdaş gurallar, 
ýanyga garşy serişdeler bar. 

Lukmanlaryň ygtyýaryna gelip gowşan “Mi-17-
1W” dikuçarlary ilata gaýragoýulmasyz lukmançylyk 
kömegini bermäge, heläkçilik çekenleri, näsaglary, şol 
sanda agyr hassalary getirmäge niýetlenendir. 

Türkmenistan bilen Kazanyň dikuçar zawodynyň 
arasynda hyzmatdaşlyk 2008-nji ýyldan bäri 
dowam edýar. “Kazanskiý wertolýotnyý zawod” 
paýdarlar jemgyýeti bilen “Türkmenhowaýollary” 
agentliginiň arasynda ýola goýlan göni gatnaşyklaryň 
çäklerinde, lukmançylyk maksatly “Ansat” dikuçarlary 
Türkmenistana getirildi.

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 iki ýurduň arasynda ýola goýulýan 

 
RESMI BÖLÜM 

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow 
we Rustam Minnihanow hyzmatdaşlygy 
ösdürmegiň geljekki ugurlaryny ara alyp 
maslahatlaşdylar 

17-nji maýda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyza sapar 
bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan 
Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň 
arasynda gepleşikler geçirildi.

Ikiçäk duşuşygyň barşynda döwlet Baştutanymyz 
Tatarys tanyň Baştutanyna öz  adyndan we 
Türkmenistanyň ähli halkynyň adyndan Kazan 
şäheriniň 175-nji gimnaziýasynda bolup geçen we 
köpsanly adam pidalaryna hem-de heläkçilige sebäp 
bolan pajygaly waka zerarly, çuňňur gynanjyny we 
medet beriji sözlerini aýtdy. 

Öz gezeginde belent mertebeli myhman hormatly 
Prezidentimize kakasynyň aradan çykmagy zerarly 
çuňňur gynanjyny bildirdi we ähli tatarystanlylaryň 
adyndan medet beriji sözlerini beýan etdi.

Şeýle hem Tatarystanyň Baştutany pursatdan 
peýdalanyp, hormatly Prezidentimizi we tutuş 
türkmen halkyny şu ýyl bellenilýän Türkmenistanyň 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de Aşgabat şäheriniň 
140 ýyllyk baýramy bilen gutlady. Prezident Rustam 
Minnihanow ýurdumyza soňky saparyndan bäri geçen 
döwürde şäheriň has-da gözelleşendigini belledi. 

Soňra gepleşikler giňişleýin düzümde dowam etdi. 
H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 

Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde 
türkmen-tatar gatnaşyklary Russiýa bilen ýola goýulýan 
döwletara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup durýar 
we gatnaşyklaryň üstüni ýetirýär hem-de baýlaşdyrýar. 

Şunuň bilen baglylykda, “KamAZ” açyk görnüşli 
paýdarlar jemgyýeti, Kazanyň dikuçar zawody, 
Zelenodolskiniň gämi gurluşyk zawody, “Tatnebit”, 
“KER-Holding” we beýleki kompaniýalary bilen 
hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. 

Milli Liderimiz türkmen tarapynyň ekologiýa 
howpsuzlygynyň ýokary talaplaryna gabat gelýän 
“KamAZ” kysymly elektrobuslary satyn almak 
meselelerine garamaga taýýardygyny mälim etdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz tatarystanly 
hyzmatdaşlary Türkmenistanyň ýangyç-energetika 
toplumynda, ulag ulgamynda we beýleki pudaklarynda 
amala aşyrylýan iri düzümleýin taslamalary durmuşa 
geçirmäge çagyrdy. 

Söwda-ykdysady gatnşyklary ösdürmek barada 
aýdylanda bolsa, bu babatda ykdysady, ylmy-tehniki 
we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-tatar iş 
toparyna möhüm orun degişlidir. 

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 paýtagtymyzyň demirgazyk 
künjeginde “Aşgabat-siti” taslamasynyň gurluşygyna 
ünsi çekdi. Bu ýerde hyzmatlar ulgamyna degişli 
kärhanalary, ýaşaýyş jaýlary we beýleki durmuş 
maksatly binalary bolan şäher kemala geler. Şunuň bilen 
baglylykda, Türkmenistan gurluşyk we täze toplumy 
öňdebaryjy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmak 
babatda Tatarystanyň oňyn tejribesini ulanmaga 
gyzyklanma bildirýär.
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T ü r k m e n i s t a n y ň  h e m - d e  G a z a g y s t a n 
Respub l ikasynyň  Baş tu t an la ry  döwle ta ra 
gatnaşyklaryna täze güýç hem-de many-mazmun taýdan 
özara gyzyklanmalary tassyklamak bilen, bilelikdäki 
tagallalar netijesinde, doganlyk gatnaşyklarynyň hem-
de strategik hyzmatdaşlygyň geljekde-de iki ýurduň 
halklarynyň bähbidine sazlaşykly ösdüriljekdigine we 
berkidiljekdigine ynam bildirdiler.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam 
arkaly iş maslahatyny geçirdi

19-njy maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we 
welaýatlaryň häkimleriniň 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 öňde 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. 

Hasabatlaryň çäklerinde ýurdumyzyň baş şäherinde 
alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, paýtagtymyzda we 
sebitlerde ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän 
desga l a rdaky  gu r lu şyk la ryň  depg in l e r in i 
ýokarlandyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işler 
barada hasabat berildi. Şeýle hem Aşgabadyň 140 
ýyllyk baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň 
maksatnamasy hakynda we tomus möwsümine 
taýýarlyk barada habar 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 Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny, 
ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly 
baýramyny mynasyp derejede garşylamagyň 
wajypdygyna ünsi çekdi hem-de bu ugurda alnyp 
barylýan işleriň häzirki döwrüň talabyna laýyk 
gelmelidigini belledi. 

Aýratyn-da, ak mermerli Aşgabadyň dürli maksatly 
desgalarynyň döwrebap derejede dolandyrylmagyna, 
işleriň sazlaşykly guralmagyna örän jogapkärçilikli 
we hemmetaraplaýyn esasda çemeleşilmelidir diýip, 
döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda birnäçe 
anyk tabşyryklary berdi. 

Şeýle hem mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç 
alyş möwsümine, şol bir wagtyň özünde “Soňky 
jaň” dabaralaryna taýýarlyk işleri utgaşykly alnyp 
barylmalydyr diýip, milli Liderimiz belledi. 

 Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
G.Müşşikow häzirki döwürde Aşgabat şäherini 
ösdürmek, gurulýan desgalaryň dolandyryş düzüminiň 
işini ykdysady taýdan kämilleşdirmek boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. 

Bellenilişi ýaly, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy 
mynasybetli  ýaşaýyş jaýlarynyň 140-synyň 
ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýär. Şeýle hem 
paýtagtymyzyň çäklerinde Garaşsyzlygymyzyň 30 
ýyllygy mynasybetli köpsanly binalary, şol sanda 
döwrebap seýilgähleri, ýerasty geçelgeleri, kaşaň 
myhmanhanalary, Magtymguly Pyragynyň heýkelini, 
söwda we hyzmatlar toplumlaryny, başga-da, dürli 

hyzmatdaşlygyň köpugurly esasda ösdürilýändigine 
kanagatlanma bildirip, dost-doganlygyň we 
ikitaraplaýyn bähbitli gatnaşyklara wepadarlygyň 
nyşany hökmünde Prezident Rustam Minnihanowa 
Akdost atly türkmen alabaýyny sowgat berdi.

R u s s i ý a  F e d e r a s i ý a s y n y ň  Ta t a r y s t a n 
Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow 
ýurdumyza saparyny tamamlap, Aşgabatdan ugrady. 

Türkmenistanda Konstitusiýanyň hem-de 
Döwlet baýdagynyň güni bellenildi

18-nji maýda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda 
Konstitusiýa binasyna hem-de ýurdumyzyň Baş 
baýdagyna gül goýmak dabarasy 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 Konstitusiýa binasynyň etegine 
gül çemenini goýdy. Ýurdumyzyň Baş Kanuny 
türkmen jemgyýetiniň ösüşiniň esasy ugurlaryny 
kesgitlemek bilen çäklenmän, eýsem, olary has-da 
pugtalandyrdy. Döwletimiziň mizemez hukuk binýady 
bolan Konstitusiýamyz halkymyzyň agzybirlik, 
demokratiýa, watançylyk we adalatlylyk hakyndaky 
köp asyrlyk arzuwlaryny özünde jemleýär. 

Döwlet Baştutanymyzyň yzysüre hökümet 
agzalary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň hem-de Halk 
Maslahatynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, 
ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş 
edaralarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, 
jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, beýleki 
dabara gatnaşyjylar Konstitusiýa binasynyň etegine 
gül desselerini goýýarlar. 

Gül goýmak dabarasy tamamlanandan soň, waka 
baýramçylyk lybasyna beslenen beýleki meýdançada 
dowam etdi. Bu ýerde dünýäde iň uzyn sütünleriň 
biri–133 metrlik baýdak sütüni ýerleşip, onda 
Türkmenistanyň Döwlet baýdagy buýsançly parlaýar. 

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 belent baýdak sütüniniň etegine gül 
çemenini goýdy. Döwlet Baştutanymyzyň yzýany bilen 
bu ýere dabara gatnaşyjylar gül desselerini goýdular.

   ***
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet 

baýdagynyň gününiň hormatyna ýurdumyzyň ähli 
welaýatlarynda baýramçylyk çäreleri geçirildi we 
sungat ussatlarynyň çykyşlary boldy. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de 
Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň 
arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

18-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Gazagystan 
Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň 
arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Döwlet  Baştutanymyz dost lukly ýurduň 
ýolbaşçysyny doglan güni bilen tüýs ýürekden 
gutlady hem-de şu ýakymly pursatdan peýdalanyp, oňa 
berk jan saglyk, abadançylyk hem-de ýokary döwlet 
wezipesinde täze üstünlikleri arzuw etdi. 

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar häzirki wagtda 
ýurtlarymyzyň ähli ugurlarda, şol sanda syýasy, 
söwda-ykdysady hem-de ynsanperwer ulgamlarda 
üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändigini kanagatlanma 
bilen bellediler. 
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maksatly desgalaryň birnäçesini ulanmaga bermek 
meýilleşdirildi. Şu nukdaýnazardan ähli desgalaryň 
işine sanly ulgamy ornaşdyrmagyň ykdysady bähbitleri 
möhüm şert hökmünde kesgitlendi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, milli 
ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň, şol sanda 
şäheriň sazlaşykly ösüşine degişli wezipeleriň esasy 
orunda durmalydygyny belledi. Aýratyn-da, bina 
edilýän ýaşaýyş jaýlarynda amatlylyk, elýeterlilik ýaly 
ugurlar aýratyn wajyp bolmalydyr, şunda adamlaryň 
ýokary derejeli ýaşaýşynyň üpjün edilmegi bilen 
baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidir. 

Meýilleşdirilýän işleriň, taýýarlanylan taslamalaryň 
öz wagtynda amala aşyrylmagy, olarda sanly ulgamyň 
işjeň ulanylmagy möhüm wezipe bolup durýar. 
Şunuň bilen baglylykda, täzeçil tehnologiýalar, 
häzirki zamanyň sanly ulgamy şäher düzümini 
dolandyrmakda bolşy ýaly, adamlar üçin zerur 
amatlyklary üpjün etmekde aýratyn bähbitlidir diýip, 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
belledi. 

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän 
orunbasary E.Orazgeldiýewi hem-de welaýatlaryň 
häkimlerini göni aragatnaşyga çagyrdy. 

Döwlet Baştutanymyza welaýatlaryň ak ekin 
meýdanlarynda alnyp barylýan işler, galla oragyna 
taýýarlyk, däne ýygýan kombaýnlaryň, awtoulaglaryň 
doly güýjünde işledilmegini gazanmak, galla kabul 
ediş bölümleriň taýýarlyk derejesi barada habar berildi.

Şeýle hem gowaça ekilen meýdanlarynda ideg 
işleriniň geçirilişi, oba hojalyk tehnikalarynyň we 
gurallarynyň bökdençsiz işini üpjün etmek, ýeralma 
we gök-bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirmek, şol bir 
wagtyň özünde pile öndürmek boýunça bellenilen 
meýilnamany berjaý etmek, Oba milli maksatnamasyna 
laýyklykda, meýilleşdirilen işleri öz wagtynda we 
ýokary hilli geçirmek boýunça alnyp barylýan işler, 
şeýle hem şanly seneleri mynasyp garşylamak, “Soňky 
jaň” dabaralaryny guramaçylykly geçirmek ugrunda 
amala aşyrylýan işler barada hasabat berildi. 

Häkimler Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 
30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi 
meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk işleriniň 
depginlerini güýçlendirmek ugrunda zerur tagallalaryň 
edilýändigini aýtdylar. 

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, gowaça ideg 
işleri bilen bir hatarda, bugdaý ekilen meýdanlarda 
alnyp barylýan agrotehniki çäreleriň öz wagtynda 
geçirilmelidigine ünsi çekdi. Galla oragyna 
guramaçylykly girişmek, bugdaý öndürijiler bilen 
hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegini üpjün 
etmek bilen baglanyşykly meseleleri gözegçilikde 
saklamagy tabşyrdy. 

Ýeralma, gök we bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirmek 
boýunça bellenilen agrotehniki çäreleri öz wagtynda 
geçirmek, ýerleriň hasyllylygyny artdyrmakda möhüm 
ähmiýeti bolan suw tygşytlaýjy tehnologiýalary giňden 
ornaşdyrmak, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň maksatnamasynda meýilleşdirilen işleri 
öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirmek döwrüň 
möhüm talabydyr diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we bu babatda 
häkimlere anyk tabşyryklary berdi. 

Şeýle hem milli Liderimiz şanly seneler mynasybetli 
meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk 
derejesiniň üpjün edilmelidigini belledi. 

Döwlet Baştutanymyz tomusky dynç alyş 
möwsümine ýokary derejede taýýarlyk görmegiň 
wajypdygyna ünsi çekip, welaýatyň dynç alyş-sagaldyş 
merkezlerinde çagalaryň wagtlaryny gyzykly hem-de 
peýdaly geçirmekleri ugrunda ähli zerur şertleriň üpjün 
edilmelidigini belledi we bu babatda häkime anyk 
görkezmeleri berdi. 

Şeýle hem milli Liderimiz asylly däbe görä, şu 
ýyl Medeniýet hepdeliginiň Lebap welaýatynda 
geçiriljekdigini, halkymyzyň ruhy dünýäsiniň 
baýlaşmagynda möhüm ähmiýeti bolan bu çäräniň ýokary 
guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini belledi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary E.Orazgeldiýew şu günler ýurdumyzyň 
ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň 
ýagdaýy, gowaça we ak ekinlere degişli derejede ideg 
etmek boýunça ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn çäreler, 
şeýle hem galla oragyna guramaçylykly we bellenilen 
möhletlerde girişmek ugrunda alnyp barylýan giň 
möçberli 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, gowaçanyň, 
bugdaýyň we beýleki ekinleriň bol hasylyny üpjün 
etmek boýunça alnyp barylýan işleriň agrotehniki 
kadalara doly laýyk gelmelidigni belledi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş 
maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan 
saglyk, işlerinde üstünlikleri arzuw etdi. 

Döwlet Baştutanymyz tebigy gazdan benzin 
öndürýän zawoda baryp gördi we iri täze 
gurluşyklary dikuçardan synlady

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ahal welaýatynda gurlan täze 
iň döwrebap senagat toplumynyň – tebigy gazdan 
benzin öndürýän zawodyň işi bilen tanyşdy hem-de 
nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen onuň ikinji 
nobatdakysyny gurmak boýunça pikir alyşdy. Şeýle 
hem dikuçardan birnäçe iri desgalaryň gurluşyk 
işleriniň barşyny synlady. 

Mälim bolşy ýaly, bu möhüm maýa goýum 
taslamasy mill i  Liderimiziň başyny başlan 
Türkmenistanyň energetika strategiýasyny üstünlikli 
durmuşa geçirmegiň ýolunda nobatdaky ädimdir. Şol 
strategiýanyň esasy ugry gazy we nebiti gazyp almagyň 
mukdaryny artdyrmak, türkmen energiýa serişdelerini 
eksport etmegiň köpugurly ulgamyny kemala getirmek 
bilen bir hatarda, ýangyç-energetika toplumyny düýpli 
döwrebaplaşdyrmakdan hem-de diwersifikasiýa ýoly 
bilen ösdürmekden ybaratdyr. 

Şunda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow uglewodorod çig malyny 
gaýtadan işlemäge we ýokary hilli bäsdeşlige ukyply 
halkara ölçeglerine kybap gelýän hem-de içerki 
we daşarky bazarlarda isleg bildirilýän nebitgaz 
senagatynyň önümlerini çykarmaga ýöriteleşen iň 
kämil tehnologiýaly önümleriň öndürilmegine ýokary 
derejede ähmiýet berýär.

Toplumyň ýolbaşçysy bu ýerde işleriň talaba laýyk 
ýola goýlandygy, tehnologik prosesleriň yzygiderli 
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döwletleriniň dünýä belli kompaniýalary bilen 
ýakyndan hyzmatdaşlyk esasynda durmuşa geçirildi.

Şeýle taslamalar amala aşyrylanda, ilkinji nobatda, 
ekologiýa taýdan arassa, dünýä ölçeglerine doly 
laýyk gelýän önümleri öndürmegiň göz öňünde 
tutulýandygyny, daşky gurşawy aýawly saklamak 
boýunça öňde goýlan wezipeleri hem gyşarnyksyz 
berjaý etmäge uly ähmiýet berilýär. 

Zawody bökdençsiz işletmek hem-de dolandyrmak 
üçin ýokary tehnologik bilimli hünärmenler gerek. 

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, 
ýurdumyzda gaýtadan işleýän senagaty ösdürmek, 
gazhimiýa toplumlary gurmak, halkara derejeli 
hünärmenleri taýýarlamak boýunça işleriň mundan 
beýläk-de netijeli dowam etdiriljekdigini, bu babatda 
döwlet maksatnamalarynyň kabul edilendigini nygtady. 

Biz bu işleri halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň we 
abadançylygynyň bähbidine amala aşyrýarys. Bütin 
dünýäde parahatçylygy, dumukly ösüşi üpjün etmek 
maksatlaryna gönükdirýäris diýip, milli Liderimiz 
aýtdy. 

Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz şeýle 
iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekde 
daşary ýurtlardan çekilen serişdeleri öz wagtynda 
gaýtarmagyň möhüm wezipe bolup durýandygyny 
nygtady. 

Soňra Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň 
direktory D.Sapbaýew kärhanadaky işleriň ýagdaýy 
barada hasabat berdi. Nygtalyşy ýaly, ähli önümçilik 
bellenen talaplara laýyklykda alnyp barylýar. Kärhanada 
bir gije-gündizde 1800 tonna benzin öndürilýär. Ýokary 
hil we ekologiýa talaplaryna kybap gelýän bu önüm 
baglaşylan şertnamalar esasynda Owganystana hem-de 
Ýewropa döwletlerine iberilýär. 

Mundan başga-da, bu ýerde zawodyň ikinji 
nobatdakysyny gurmagyň üstünde işleriň alnyp 
barylýandygy barada maglumatlar berildi. Şunuň 
esasynda ýerine ýetirilýän taslama işlerinde täze 
innowasiýalary, sanly ulgamy has netijeli ornaşdyryp, 
önümçilik işleriniň kämilleşdirilmeginiň maksada 
laýyk boljakdygy aýdyldy. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, önümleriň 
ýokary hil ölçeglerine hemişe gözegçilik edilmelidir. 
Dünýäde bu önümlere islegiň barha artýandygyny 
nazarda tutup, ekologiýa taýdan iň arassa benziniň 
daşary ýurtlarda ýerlenýän bazarlarynyň gerimini 
giňeltmegiň üstünde işlemäge möhüm ähmiýet 
berilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de 
bu babatda degişli görkezmeleri berdi. 

Döwlet ministri–“Türkmengaz” döwlet konserniniň 
başlygy B.Amanow tebigy gazy çykarmak, gaýtadan 
işlemek hem-de onuň dünýä bazarlaryna iberilýän 
mukdaryny artdyrmak baradaky meseleler boýunça 
hasabat berdi.

“Mawy ýangyjyň” çykarylyşynyň mukdaryny 
artdyrmak, guýularyň önüm berşini ýokarlandyrmak 
hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary we sanly ulgamy 
ulanmak arkaly täze guýulary özleşdirmek boýunça 
toplumlaýyn işler alnyp barylýar. 

Şeýle hem daşary ýurtly ygtybarly hyzmatdaşlar 
bilen “Galkynyş” gaz känini özleşdirmek boýunça 
bilelikdäki işleriň alnyp barylýandygy barada habar 
berildi. 

Döwlet Baştutanymyz tebigy gazy gaýtadan işlemek, 
onuň daşary ýurtlara iberilýän mukdaryny köpeltmek 

alnyp barylýandygy, ähli mümkinçiliklerden netijeli 
peýdalanyp, ýokary hilli benziniň önümçiligini 
birsyhly artdyrmak boýunça zerur işleriň durmuşa 
geçirilýändigi barada hasabat berdi. 

Gurlan tebigy gazdan sintetik benzin öndürýän 
dünýäde ilkinji zawod tebigy gazdan ekologiýa taýdan 
arassa benzini senagat möçberinde öndürýär. 

Hormatly Prezidentimiz zawodyň dolandyryş 
merkezine geldi. Bu ýerde hünärmen hormatly 
Prezidentimize toplumyň önümçilik işiniň guralyşy 
hem-de taýýar önümiň emele getirilişi barada gürrüň 
berdi. 

Gazy suwuk ýangyja öwürmek işi tehnologiki 
gurnamalaryň, ilkinji nobatda, tebigy gazy düýpli 
arassalamak, gazy we metanoly sintezlemek boýunça, 
şeýle hem benzin almak we arassalamak boýunça 
gurnamalaryň uly halkalarynyň gurulmagyny talap 
etdi. 

Bu ýerde ýokary basyşyň astynda hem-de örän uly 
temperaturalarda çylşyrymly himiki reaksiýa–gazyň 
suwuk uglewodoroda öwrülmegi amala aşyrylýar. 
Hemme işler awtomatlaşdyrylandyr we merkezden 
dolandyrylýar. 

Zawodda çykarylýan sintetiki ýangyç örän kämil 
ekologiýa häsiýetleri bilen tapawutlanýar – onda daşky 
gurşaw üçin zyýanly kükürt birleşmeleri hem, azotly 
organiki birleşmeler hem bolmaýar. Zawodyň esasy 
önümi bolan EСО-93 benzini üç sany 18 000 kub metr 
çelekde saklanylar. 

Soňra hormatly Prezidentimiz bu ýerde nebitgaz 
toplumynyň ýolbaşçylary we ugurdaş okuw 
mekdepleriniň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny 
geçirdi. Şonuň barşynda milli ykdysadyýetimiziň 
esasy pudagy üçin ýakyn geljege gönükdirilen möhüm 
wezipeler kesgitlenildi. 

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýangyç-
energet ika ser işdeler iniň diňe halkymyzyň 
d ä l ,  e ý s e m ,  b ü t i n  a d a m z a d y ň  b ä h b i d i n e 
gönükdirilýändigini nygtady. Tebigy gazy geçirijiler 
arkaly dünýä bazarlaryna ibermek bilen çäklenmän, 
bu pudagy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi 
Türkmenistanyň energetika syýasatynyň möhüm 
ugurlarynyň biri hökmünde kesgitledik diýip, milli 
Liderimiz aýtdy. 

Ýurdumyz dünýäde tebigy gazyň gorlary boýunça 
öňdäki orunlary eýeleýär. Şoňa görä-de, “mawy 
ýangyjy” gaýtadan işläp, dünýä bazarynda uly islegden 
peýdalanýan gazhimiýa önümlerini öndürmäge uly 
ähmiýet berýäris. Bu ugurda taslamalary yzygiderli 
amala aşyrýarys diýip, hormatly Prezidentimiz aýratyn 
nygtady. 

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda şeýle taslamalary 
daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna durmuşa 
geçirmek babatda hem zerur bolan syýasy-hukuk, 
maliýe-ykdysady binýat döredildi. Gyýanlyda tebigy 
gazy gaýtadan işläp, polietilen we polipropilen 
öndürýän Polimer zawody, Garabogazda karbamid 
dökünlerini öndürýän zawod guruldy. Şeýle hem uly 
möçberde tebigy gazy gaýtadan işläp, ECO-93 kysymly 
benzin öndürýän dünýäde ilkinji bolan şu zawod gurlup 
ulanmaga berildi. 

Bu iri taslamalar türkmen energiýa serişdelerini 
diwersifikasiýa ýoly bilen dünýä bazarlaryna 
çykarmakda örän möhüm taslamalardyr. Bu taslamalar 
Ýaponiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Ýewropa 
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bilen baglanyşykly meseleleriň oňyn çözülmeginiň 
milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagy bilen bir 
hatarda, sebitara hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýete 
eýe bolmagyny üpjün edýändigini belledi. Şoňa 
görä-de, milli Liderimiz bu ugurda alnyp barylýan 
işleriň häzirki zamanyň ösen tejribesine we ylmyň 
ýokary gazananlaryna hem-de täzeçil tehnologiýalara 
esaslanmalydygyny nygtady. 

Soňra “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň 
başlygy N.Nyýazlyýew hormatly Prezidentimiziň 
milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen 
ösdürmekde alyp barýan syýasaty, himiýa pudagyny 
ösdürmekde edýän aladalary netijesinde, ýurdumyzyň 
himiýa senagatynyň ýylsaýyn ösüp, kämilleşýändigini 
aýtdy. 

Ýurdumyzda uglewodorod serişdelerini diňe bir çig 
mal hökmünde eksport etmek bilen çäklenmän, olary 
gaytadan işlemegiň netijesinde, dünýä bazarlarynda 
uly islegden peýdalanýan birnäçe himiýa önümleri 
hem öndürilýär. Diňe soňky ýyllarda durmuşa geçirilen 
“Marykarbamid”, “Garabogazkarbamid”, Gyýanlynyň 
polimer we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän 
zawodlar ýaly ägirt uly taslamalar amala aşyryldy. 
Bu kärhanalaryň ählisi innowasion tehnologiýalar 
ornaşdyrylan, ekologik taýdan arassa önümçilikler 
hasaplanýar.

Şonuň ýaly-da, kabul edilen Maksatnamalarda 
ýurdumyzda gazhimiýa senagatyny ösdürmek boýunça 
ýene-de birnäçe iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegi 
göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda bu taslamalary 
durmuşa geçirmek üçin dünýäniň ösen döwletleriniň 
öňdebaryjy kompaniýalary gyzyklanma bildirýärler. 

Uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemegiň 
netijesinde, ýurdumyzda önümçiligi ýola goýlan 
ammiak, karbamid, polietilen we polipropilen, 
benzin ýaly himiýa önümçiliklerinden başga-da, 
metanol, poliwinilhlorid, poliwinilasetat, formaldegid 
we wodorod önümlerini öndürmäge hem uly 
mümkinçilikler bar.

Häzirki wagtda tebigy gazy çuňlaşdyryp gaýtadan 
işlemek ulgamynda esasy üç sany ugry aýratyn 
görkezmek bolar. Hususan-da, sintez gazyny emele 
getirmegiň esasynda, sintetiki ammiak we azotly 
dökünleriň önümçiligini ýola goýmak mümkin. Ikinji 
ugur dürli formaldegid şepbiklerini, plastmassany, emeli 
süýümleri hem-de beýleki önümleri taýýarlamakda 
giňden ulanylýan metanol önümçiligidir. Butan-
propan goşundysyny almak bilen, olary önümleriň 
dürli görnüşlerini: naftany we sintetiki kauçugy, tebigy 
gazy suwuklyga öwürmek tehnologiýasy boýunça 
ýokary hilli ýangyçlary, polietilen we polipropilen 
öndürmekde peýdalanyp bolar. 

Mundan başga-da, dünýäniň ösen döwletlerinde 
geljegiň ýangyjy hökmünde strategiýasy işlenip 
taýýarlanan we giňden öwrenilýän wodorod 
önümçiligini hem ýola goýmak mümkinçilikleriniň 
üns merkezinde saklanmagynyň maksadalaýykdygy 
bellenildi. 

Döwlet Baştutanymyz “Türkmenhimiýa” döwlet 
konserniniň öňünde möhüm wezipeleriň durýandygyna 
ünsi çekip, ýurdumyzyň baý uglewodorod serişdeleriniň 
gaýtadan işlenilişini mundan beýläk-de dowam 
etmegiň zerurdygyny aýtdy. 

Soňra Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit 
we gaz uniwersitiniň rektory B.Atamanow nebitgaz 

pudagynyň döwrebap kärhanalarynda işlemek üçin 
ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga ylma 
esaslanan toplumlaýyn işleriň amala aşyrylýandygyny 
habar berdi. 

Şunuň bilen baglylykda, bu ýokary okuw 
mekdebiniň okuw meýilnamalaryna, şol sanda 
Gyýanlydaky polimer zawodynda, Garabogaz 
karbamid zawodynda, Ahaldaky gazdan benzin 
öndürýän zawodda hem-de Garlyk kaliý dag-
magdan toplumynda ulanylýan enjamlaryň we täze 
tehnologiýalaryň esaslaryny öwrenmäge degişli dersler 
girizilip, okuw maksatnamalary täzeden düzüldi. 

Şeýle hem sintetiki ýangyjy öndürýän zawodda 
ulanylýan tehnologiýalar bilen baglylykda, 
uniwersitetiň Himiýa tehnologiýasy we ekologiýa 
fakultetinde ýurdumyzyň nebitgaz pudagy we himiýa 
senagaty hem-de beýleki pudaklar üçin “Nebiti we 
gazy gaýtadan işlemegiň himiki tehnologiýasy” 
hünäri boýunça hünärmenler, “Himiýa tehnologiýasy” 
taýýarlyk ugry boýunça iňlis dilinde okaýan bakalawrlar 
hem-de “Standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak” 
we “Daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary 
tygşytly peýdalanmak” hünärleri boýunça talyplara 
bilim berlip başlanyldy. Mundan başga-da, talyplar 
bilim alýan hünärlerine laýyklykda, tejribe geçmek 
üçin ýurdumyzdaky iri gaýtadan işleýän toplumlara 
ugradylýar. 

Rektoryň çykyşynda Ahaldaky gazdan benzin 
öndürýän zawod işe girizilenden bäri häzire çenli 
ýokary okuw mekdebini tamamlan talyplaryň bu iri 
topluma işe ýollanandygy barada maglumatlar berildi. 
Şeýle hem ýokary okuw mekdebiniň ýolbaşçysy 
gazhimiýa önümçilikleriniň ekologiýa aýratynlyklary 
bilen baglanyşykly ýerine ýetirilýän işler barada 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 ýokary hünärl i  işgärler i 
taýýarlamak, ylmy-tejribe işlerini geçirmek boýunça 
häzirki zaman aragatnaşyk ulgamlaryny ulanmak 
arkaly halkara uniwersitetleri hem-de beýleki 
abraýly bilim edaralary bilen özara hyzmatdaşlygy 
işjeňleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şeýle 
hem türkmen talyplary abraýly halkara bäsleşiklerine 
yzygiderli gatnaşdyrylmalydyr, olaryň taýýarlan ylmy 
işleri önümçilige ornaşdyrylmalydyr. 

“Türkmengaz” döwlet konserniniň ylmy-barlag 
tebigy gaz institutynyň direktory B.Pirnyýazow, öz 
nobatynda, Konserniň işinde döwrebap tehnologik 
enjamlaryň ulanylýandygyny habar berdi. 

Häzirki  wagtda “Galkynyş” gaz käniniň 
zawodlarynda tebigy harytlyk gazyň hil ini 
ýokarlandyrmagy ylmy taýdan esaslandyrmak boýunça 
işler ýerine ýetirilýär. 

Institut tarapyndan gazhimiýa zawodlarynyň 
gurluşygyna tehniki-ykdysady seljerme geçirilip, onuň 
netijeleri “Türkmengaz” döwlet konsernine tabşyryldy. 

Şeýle hem institutyň hünärmenleriniň Ahaldaky 
gazdan benzin öndürýän zawodda ýyllyk kuwwatlylygy 
6 müň tonna izobutan öndürmäge niýetlenen 
desganyň hem-de kenarýaka sebitde täze döwrebap 
gazhimiýa toplumyny gurmak barada deslapky tehniki 
ykdysady ylmy seljermäniň üstünde degişli işleri alyp 
barýandyklary 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 pudagyň çig mal binýadyny 
artdyrmak bilen baglanyşykly iri möçberli maýa 
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goşjakdygyna ynam bildirdi. Hormatly Prezidentimiz 
hemmelere işlerinde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden 
ugrady. 

   *** 
Soňra döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäheriniň 

ýokarsyndan dikuçarda aýlanyp, paýtagtymyzda 
Aşgabadyň 140 ýyllygy hem-de Türkmenistanyň 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga 
berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk işleri 
bilen tanyşdy.

Milli Liderimiz Aşgabat-Türkmenabat ýokary 
tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygyny we onuň 
ýanaşyk ýerlerinde alnyp barylýan abadanlaşdyryş 
işlerini synlady. 

Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, bu 
taslamany üç tapgyrda amala aşyrmak göz öňünde 
tutulýar. 

Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň 
çäklerinden geçýän ýük daşamalarynyň mukdaryny 
artdyrmaga we çaltlandyrmaga gönükdirilendir. 
Aşgabat-Türkmenbaşy ýoly bilen birleşmegi 
netijesinde, ýurdumyzyň gündogar sebitini onuň 
merkezi bilen birleşdirýän awtoban ýük awtoulaglaryna 
Türkmanbaşydaky Halkara deňiz portuna göni 
çykalgany üpjün eder. 

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz dikuçardan 
paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde gurluşygy 
tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan kottejler 
toplumyny synlady. Paýtagtymyzyň ilaty üçin 
özboluşly baýramçylyk sowgadyna öwrüljek bu 
toplumda adamlaryň eşretli ýaşamagy, amatly dynç 
almagy üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutulandyr. 

Soňra hormatly Prezidentimiziň dikuçary 
paýtagtymyzyň işewürlik merkeziniň esasyny düzýän 
“Garagum” myhmanhana toplumynyň ýerleşýän 
ýeriniň üstünden öwrüm etdi. Bu ýerde häzirki zaman 
seýilgäh toplumy we döwrebap ýerasty geçelgesi bina 
edilýär. 

Döwlet Baştutanymyz uçuşyny dowam edip, 
“Aşgabat” söwda toplumynda ýerine ýetirilýän işler 
bilen tanyşdy. Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 
ýyllygyna gabatlanyp onuň ulanmaga berilmegi göz 
öňünde tutulýar. 

Soňra hormatly Prezidentimiziň dikuçary 
paýtagtymyzyň günorta künjegine tarap ugur aldy. 
Milli Liderimiz guşuçar belentlikden bu künjekde 
alnyp barylýan işleri, seýilgählere we gök zolaklara 
edilýän ideg işleri hem-de döwrebap binalaryň ýanaşyk 
ýerleriniň abadanlaşdyrylyşy bilen tanyşdy. 

 Döwlet Baştutanymyz uçuşynyň dowamynda 
şäheriň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän 
“Arkadag” myhmanhanasynyň gurluşygynyň barşy 
bilen gyzyklanyp, onuň töwereklerinde döredilýän 
seýilgäh zolaklaryny, bina edilen desgalaryň özboluşly 
sazlaşygyny synlady. 

Türkmenistanyň Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
S.Berdimuhamedowyň Gazagystan 
Respublikasynyň Premýer-ministri A.Mamin 
bilen telefon arkaly söhbetdeşligi 

20-nji maýda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň 
başlygy S.Berdimuhamedowyň we Gazagystan 

goýum taslamalarynyň biriniň dünýäde iň iri 
“Galkynyş” gaz känini senagat taýdan özleşdirmekden 
ybaratdygyny belledi. Onuň gorlary “Ýaşlar” we 
“Garaköl” ýataklary bilen bilelikde, 27,4 trillion kub 
metr hasaplanylýar. 

Ýurdumyz tebigy gazyň gorlary boýunça dünýäde 
öňdebaryjylaryň biri bolup, Ýewraziýada ekologiýa 
taýdan arassa ýangyç öndürijileriň sanawyna girýär. 
Energiýa serişdelerine, aýratyn-da, ýangyjyň tygşytly 
hem-de daşky gurşaw üçin howpsuz görnüşi bolan 
tebigy gaza isleg yzygiderli artýar. Şonuň bilen bir 
hatarda, ýaşaýyş-jemagat ulag ulgamlarynda tebigy 
gazyň sarp edilişi hem artar. 

Mundan başga-da, halkara jemgyýetçiliginiň 
h o w a n y ň  ü ý t g e m e g i  b i l e n  b a g l a n y ş y k l y 
meseleler sebäpli biynjalyklanmalaryny göz 
öňünde tutanyňda, gaýtadan dikeldilýän energiýa 
çeşmeleri, ilkinji nobatda, energetika, wodorod we 
energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalar ulgamyndaky 
innowasiýalar, ýangyç-energetika toplumynyň 
sanlylaşdyrylmagy has-da ösdüriler. Döwlet 
Baştutanymyz şunuň bilen baglylykda, alnyp 
barylýan işleri depginli artdyrmagyň möhüm 
wezipe bolup durýandygyny nygtap, bu ugurda 
birnäçe degişli tabşyryklary berdi. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary Ş.Abdrahmanowa söz berdi. Wise-premýer 
ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyndaky işleriň 
ýagdaýy hem-de ýerine ýetirilmeli işler barada hasabat 
berdi. Bellenilişi ýaly, 2019-njy ýylyň iýun aýynda 
döwlet Baştutanymyzyň ak pata bermeginde açylyp, 
ulanylmaga berlen bu zawod ylmyň we tehnologiýanyň 
täze başlangyçlary 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 ýangyç-energetika toplumynyň 
ägirt uly çig mal serişdeleriniň, senagat hem-
de ylmy kuwwatynyň bolmagy netijesinde, 
milli ykdysadyýetimizde esasy orunlaryň birini 
eýeleýändigini nygtady. Bu pudakda ylmy-tehniki 
ösüşiň iň soňky gazananlarynyň, öňdebaryjy 
tehnologiýalaryň, iň döwrebap tehnikalaryň ulanylmagy 
ýurdumyzyň senagatynyň häzirki zamanyň talaplaryna 
laýyklykda ösmegini üpjün eder, Türkmenistanyň 
dünýäniň energetika bazarlarynda eýeleýän ornuny 
pugtalandyrar. 

Şunuň bilen baglylykda, dünýäde ýeke-täk bolan, 
tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa sintetiki 
benzini öndürýän täsin zawodyň gurulmagynyň 
ähmiýeti bellenildi. Bu kärhana Türkmenistanyň 
eksport mümkinçiliklerini ep-esli giňeltmäge ýardam 
eder. 

Döwlet Baştutanymyz kärhanada alnyp barylýan 
işleri hemişe gözegçilikde saklamagy, şeýle hem 
pudagyň döwrebap kärhanalarynda işlemek üçin 
ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak meselelerine 
hemişe üns bermegiň möhümdigini nygtady. 

Hormatly Prezidentimiz önümçilik işleriniň 
yzygiderli döwrebaplaşdyrylyp, olaryň kämil 
tehnologiýalara daýanýan, şonuň ýaly-da, ylmy taýdan 
esaslandyrylan çözgütleriň ornaşdyrylmagyna möhüm 
ähmiýet bermegiň zerurdygyny aýratyn belledi. 

Döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlaryň her 
biriniň pudagy ösdürmekde öňde durýan wezipeleri 
üstünlikli ýerine ýetirmäge öz mynasyp goşandyny 
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Respublikasynyň Premýer-ministri A.Mamin bilen 
telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Onuň çäklerinde 
söwda-ykdysady we ynsanperwer ulgamlardaky 
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp 
maslahatlaşyldy.

Dürli  ugurlarda iki döwletiň arasyndaky 
hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak boýunça 
Türkmenistanyň we Gazagystanyň Prezidentleri 
tarapyndan gazanylan ylalaşyklaryň amala 
aşyrylmagyna aýratyn üns berildi. 

Taraplar söwda gatnaşyklarynyň anyk ugurlaryny 
we usullaryny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de 
ykdysady ulgamda türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň 
anyk taslamalary boýunça gepleşikleri geçirmek 
üçin iki ýurduň wekiliýetleriniň özara saparlarynyň 
guralmagy babatynda ylalaşdylar. 

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda taraplar 
hökümetara derejesindäki gatnaşyklaryň ähmiýetini 
nygtamak bilen, olary yzygiderli dowam etmäge 
taýýardyklaryny bellediler. 

Türkmenistanyň Ministrler  
Kabinetiniň mejlisi

21-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler 
Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda 
döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp 
maslahatlaşyldy. 

Döwlet Baştutanymyz ilki bilen Milli Geňeşiň 
Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowany we Milli 
Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary 
K.Babaýewi göni aragatnaşyga çagyrdy.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa 
ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek 
boýunça milli parlamentiň alyp barýan işi barada 
maglumat berdi. 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň 
orunbasary K.Babaýew öz gezeginde Halk 
Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk we 
bu ugurda geçirilýän wagyz-nesihat işleri barada 
maglumat 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 döwletimiziň durmuş ulgamyny 
nazarlaýan syýasatyny durmuşa geçirmegiň, 
ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan demokrat ik 
özgertmeleriň çäklerinde alnyp barylýan işleriň 
ähmiýetlidigine ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
G.Müşşikow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp 
barylýan işleriň ýagdaýy hem-de 2022-nji ýyl 
üçin Döwlet býujetini düzmek hakynda Kararyň 
taslamasyny taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilen işler 
barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 
2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmegiň maksatnamasyndan ugur alnyp 
taýýarlanylan resminamada ministrlikleriň, pudaklaýyn 
dolandyryş edaralarynyň hem-de häkimlikleriň degişli 
hasabatlaryny we maglumatlaryny bermegiň tertibi we 
onuň möhletleri kesgitlenildi. Anyk mümkinçilikler 
we maglumatlar esasynda düzüljek ýurdumyzyň 
baş maliýe meýilnamasy bilen bilelikde, Durmuş-
ykdysady ösüşiň esasy ugurlarynyň we Maýa goýum 
maksatnamasynyň taslamalaryny işläp taýýarlamak 
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, Türkmenistanyň 
geljek ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasy 
taýýarlananda, ähli pudaklar boýunça degişli seljerme 
işleriniň taýýarlanylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi. 

Milli Liderimiz degişli Karara gol çekip, ony sanly 
ulgam arkaly wise-premýere iberdi we kesgitlenen 
işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilişini gözegçilikde 
saklamagy tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda wise-premýer degişli 
maksatnama laýyklykda, intellektual eýeçiligi 
goramagyň ulgamyny, ugurdaş döwlet edaralarynyň 
işini täzeçil usulda kämilleşdirmek boýunça durmuşa 
geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. 

Şunuň bilen baglylykda, intellektual eýeçiligiň 
desgalaryny goramak boýunça Pudagara topary 
döretmek hakynda Kararyň taslamasy taýýarlanyldy. 
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan birnäçe 
düzümler bilen bilelikde, onuň Düzgünnamasy 
taýýarlanyldy we esasy wezipeleri hem-de amala 
aşyrmaly işleri, düzgün bozmalaryň öňüni almak 
boýunça teklipleri işläp taýýarlamak wezipesi 
kesgitlenildi. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, intellektual 
eýeçiligiň desgalarynyň goralmagyna gönükdirilen 
işleriň esasynda toplumlaýyn çäreleriň durmuşa 
geçirilmeginiň wajypdygyny belledi. Hormatly 
Prezidentimiz Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly 
wise-premýere iberdi hem-de öňde durýan işleriň 
möhüm ugurlaryna aýratyn ähmiýet bermegi tabşyrdy. 

Döwlet Baştutanymyz Belarus Respublikasynyň 
Minsk şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň 
hökümet Baştutanlarynyň 28-nji maýda geçiriljek 
mejlisiniň ähmiýeti barada aýtdy. Milli Liderimiz 
Türkmenistanyň içerki ösüşiniň wezipelerini üstünlikli 
durmuşa geçirmeginiň halkara işlerine gatnaşmak 
bilen utgaşdyrýandygyny hem-de GDA-nyň döwletleri 
bilen hyzmatdaşlygy daşary syýasatynyň möhüm ugry 
hasaplaýandygyny belledi, şunuň bilen baglylykda 
wise-premýer G.Müşşikowa birnäçe tabşyryklary berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Abdrahmanow ýangyç-energetika toplumynyň 
düzümlerindäki işleriň ýagdaýy hem-de Türkmenistanyň 
nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli 
döwür üçin maksatnamasyny üstünlikli durmuşa 
geçirmek 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 
Berdimuhamedowyň garamagyna “Türkmengaz” 
döwlet konserniniň dürli görnüşli turba önümlerini 
satyn almagy hakyndaky Kararyň taslamasy 
hödürlenildi. Şunuň bilen baglylykda, satyn alynjak 
turba önümlerini täze önümçilik desgalarynda, şol 
sanda Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň çäginde 
gurulýan gazturbinaly elektrik bekediniň daşarky 
gaz eltiji geçirijisiniň gurluşygynda ulanmagyň 
meýilleşdirilýändigi bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, gazhimiýa 
senagatynyň kuwwatlyklaryny güýçlendirmegiň, 
tebigy gazyň gaýtadan işlenilişiniň hem-de öndürilýän 
önümleriň möçberlerini artdyrmagyň häzirki wagtda 
ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 
ileri tutulýan ugurlarydygyny belledi. 

Hormatly Prezidentimiz Karara gol çekip, ony sanly 
ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu babatda 
degişli tabşyryklary berdi.
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Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E . O r a z g e l d i ý e w  ý u r d u m y z d a  e k o l o g i ý a 
abadançylygyny üpjün etmek, daşky gurşawy 
goramak boýunça alnyp barylýan işler, şeýle hem 
Türkmenistanyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Milli tokaý 
maksatnamasynyň taslamasy hakynda hasabat berdi.

Bu resminama saýaly,  pürli ,  miweli  bag 
nahallarynyň, üzümleriň hem-de çöl ösümlikleriniň 
ekilmegi boýunça ýurdumyzyň ministrlikleri, 
pudaklaýyn dolandyryş edaralary, Aşgabat şäheriniň 
we welaýatlaryň häkimlikleri tarapyndan ýörite 
meýilnamanyň taýýarlanylmagyny esasy ugur 
edinýär. 

Diýarymyzyň tebigy ekoulgamynyň aýratynlyklary 
we toprak-howa şertleri nazara alnyp, Maksatnamada 
Türkmenistanyň Tokaý kodeksine laýyklykda, tokaý 
hojalyklarynda, döwlet tebigy goraghanalarynda 
ösdürilip ýetişdiriljek bag nahallarynyň görnüşleri, 
ýurdumyzda tokaýçylygy ösdürmek boýunça geçiriljek 
ylmy-barlag işleriniň, guramaçylyk çäreleriniň ugurlary, 
kadalaşdyryş-hukuk namalaryny taýýarlamagyň 
meýilnamasy kesgitlenildi. 

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, daşky gurşawy 
goramagyň, tebigata aýawly çemeleşmegiň, onuň 
gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin 
saklamagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri 
tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Gök zolaklary 
döretmek ýörelgesi ýurdumyzyň durnukly ykdysady 
we durmuş taýdan ösüşiniň esasy gurallarynyň biri 
bolup durýar. 

Bu gün Türkmenistanda giň möçberli taslamalar 
üstünlikli durmuşa geçirilýär. Olar ykdysadyýetimiziň 
howanyň üýtgemegine uýgunlaşmagyny şertlendirýär. 
Garagumda “Altyn asyr” Türkmen kölüniň döredilmegi, 
Milli tokaý maksatnamasy ýaly ähmiýetli taslamanyň 
durmuşa geçirilmeginiň netijesinde, ýurdumyzyň dürli 
künjeklerinde adam eli bilen döredilýän tokaýlaryň 
möçberleri has-da giňeldi.

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 ugurda alnyp barylýan işleri 
toplumlaýyn we ylmy esasda çemeleşmeler arkaly 
işjeň dowam etdirmegiň wajypdygyny belläp, wise-
premýere bu babatda Milli Geňeşiň Mejlisi we Halk 
Maslahaty bilen bilelikde degişli işleri alyp barmak 
barada birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy 
mynasybetli şu ýylyň 24-25-nji maýynda geçiriljek“Ak 
şäherim Aşgabat” atly XX köpugurly halkara sergä we 
şanly senäniň hormatyna guraljak dabaralara görülýän 
taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz däp bolan halkara serginiň 
ähmiýeti barada aýdyp, ýylda geçirilýän bu serginiň 
ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Öwezow Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna 
laýyklykda, “Türkmenawtoulaglary” agentligi 
tarapyndan “Hyundai All New Super Aero Сity” 
kysymly şäheriçi awtobuslarynyň, şeýle hem onuň 
ätiýaçlyk şaýlarynyň we sarp ediş serişdeleriniň satyn 
alnandygyny we olaryň paýtagtymyza getirilendigini 
habar berdi. 

Mundan başga-da, “Toyota Сorolla” kysymly ýeňil 
taksiler ýurdumyza getirildi. 

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, Aşgabadyň 140 
ýyllygynyň hormatyna paýtagtymyzda täze, ýokary 
amatlylygy bolan “Hyundai All New Super Aero 
Сity” kysymly awtobuslaryň hem-de “Toyota Сorolla” 
kysymly ýeňil taksileriň hereket edip başlamagy 
paýtagtymyzyň ilaty üçin baýramçylyk sowgadyna 
öwrüler diýip belledi. Täze ýolagçy ulaglary ekologiýa 
babatda dünýä bellidir we halkara ülňülerine doly 
laýyk gelýär. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjow Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli 
ýurdumyzyň söwda toplumynda alnyp barylýan işler 
barada hasabat berdi.

Sergini we Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä 
jemgyýetiniň mejlisini geçirmek, halyçylary sylaglamak, 
bäsleşigiň jemini jemlemek we medeni-köpçülikleýin 
çäreleri guramak göz öňünde tutulýar. Mundan 
başga-da, Bäherdeniň çeper halyçylyk kärhanasynyň 
täze dolandyryş we önümçilik binalarynyň açylyş 
dabarasyny guramak meýilleşdirildi.

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, maý aýynyň 
soňky ýekşenbesinde Diýarymyzda halyçylaryň hünär 
baýramynyň bellenilýändigini aýtdy. Ajaýyp halylary 
dokaýan çeper elli halyçylarymyz bütin dünýäniň 
ykrarnamasyna eýe bolan ajaýyp sungaty döredýärler. 
Ussatlygy, inçe zehini talap edýän we asyrlaryň 
jümmüşinden gözbaş alýan bu çylşyrymly hem-de örän 
hormatly hünäriň inçe syrlary nesilden-nesle geçirilip, 
biziň günlerimize gelip ýetipdir.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz pudagy mundan 
beýläk-de ösdürmek, onuň maddy-enjamlaýyn 
binýadyny berkitmek babatda wise-premýere anyk 
tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa 25-nji maýda paýtagtymyzyň 140 
ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň gününiň hormatyna 
geçiriljek medeni çäreler, şeýle hem “Bagtyýar 
çagalyk” ady bilen geçirilýän halkara bäsleşiginiň 
jemleýji tapgyryna taýýarlyk görmek boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi.

Ç ä r e l e r i ň  m e ý i l n a m a s y n a  l a ý y k l y k d a , 
paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän 
Çoganly ýaşaýyş toplumynda 140 sany iki gatly, 
ýokary amatlygy bolan täze kottej jaýlarynyň açylmagy 
mynasybetli meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk işleri 
batly depginde alnyp barylýar.

Şeýle hem 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni we 
okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli medeni 
çäreler, konsertler, sahnalaşdyrylan çykyşlar, sergiler 
we beýleki çäreler guralar. Baýramçylyk çäreleri 
welaýatlarda hem geçiriler. 

Wise-premýer “Bagtyýar çagalyk” ady bilen 
geçirilen çagalar suratlarynyň halkara bäsleşiginiň 
jemlerini jemlemek barada aýdyp, Döwlet çeperçilik 
akademiýasynda ýurdumyzdan we daşary döwletleriň 
15-sinden körpe suratkeşleriň 1700-den gowrak 
işleriniň kabul edilendigini 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 hasabaty diňläp, öňde boljak 
baýramçylyk dabaralarynyň ýaşlary watansöýüjilik 
ruhunda terbiýelemekde ähmiýetli boljakdygyna 
ünsi çekip, paýtagtymyzyň 140 ýyllygy, Aşgabat 
şäheriniň güni we “Soňky jaň” dabaralary mynasybetli 
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meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk çäresini 
üpjün etmek barada wise-premýere anyk tabşyryklary 
berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 
“Türkmenistanda ilatyň kesellere garşy göreşmek 
ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021-2025-
nji ýyllar üçin Milli maksatnamany tassyklamak 
hakyndaky” Kararyň taslamasyny hödürledi.

Maksatnamanyň taslamasy döwlet Baştutanymyzyň 
tabşyryklaryndan ugur alnyp hem-de adamlaryň 
saglygyny goramak, keselleriň öňüni almak, 
ilatymyzyň saglygyny goramak babatda düşünjelerini 
artdyrmak hem-de her bir adamda öz saglygyny gorap 
saklamak we berkitmek üçin şahsy jogapkärçiligi 
ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň 
Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 
tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleriniň we 
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň gatnaşmagynda 
işlenip taýýarlanyldy.

Halkyň saglygyny gorap saklamak, ýurduň 
durnukly ykdysady ösüşiniň esaslaryny döretmek, 
ilatyň ýokary durmuş derejesini gazanmak, milletiň 
genofonduny pugtalandyrmak we ösdürmek, 
lukmanlaryň immunologiýa baradaky bilimlerini has-
da ösdürmek, immun ulgamynyň işleýiş ýagdaýyna 
baha bermegiň esasy ölçegleri baradaky bilimleri 
girizmek we beýleki kadalar Milli maksatnamanyň 
esasy maksady we wezipeleri bolup durýar. 

Bu maksatnamanyň amala aşyrylmagy netijesinde, 
keselleriň öňüni almak, anyklamak hem-de bejermek 
boýunça innowasion tehnologiýalara esaslanýan 
çäreler durmuşa geçiriler. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilatyň immun 
derejesini ýokarlandyrmagyň, keselleriň öňüni 
almagyň, irki anyklaýyş hem-de öz wagtynda bejeriş 
işleriniň bütin dünýä üçin ýeňil bolmadyk häzirki 
wagtda milli saglygy goraýyşyň öňünde durýan ilkinji 
nobatdaky, wajyp wezipeleriň biridigini nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz Karara gol çekip, ony 
sanly ulgam arkaly iberdi hem-de wise-premýere 
bu resminamany durmuşa geçirmek boýunça degişli 
görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow “Türkmenistanyň 
daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar 
üçin Maksatnamasynyň” ýerine ýetirilişi hakynda 
hasabat berdi.

Häzirki döwürde ýurdumyz dünýäniň köp döwetleri 
bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny alyp barýar. 
Bilelikdäki Hökümetara toparlaryň we beýleki 
düzümleriň, şeýle hem Işewürler geňeşiniň alyp barýan 
işleri ikitaraplaýyn özara bähbitli hyzmatdaşlygyň 
ösdürilmegine gönükdirildi.

Şu Maksatnamadan ugur alnyp, häzirki döwürde milli 
ykdysadyýetimize, şol sanda onuň hususy pudagyna 
maýa goýum serişdeleriniň akymyny artdyrmak, 
daşary söwda dolanyşygyny ýokarlandyrmak boýunça 
yzygiderli çäreler durmuşa geçirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 12-nji 
fewralyndaky Karary bilen Türkmenistanyň 2021-
2030-njy ýyllar üçin Daşary söwda strategiýasy 
tassyklanyldy. Onda ýurdumyza daşary ýurt maýasyny 

çekmek, milli ykdysadyýetimiziň önümçilik we eksport 
mümkinçiliklerini yzygiderli artdyrmak, bu ugurdaky 
kanunçylygy dünýäniň öňdebaryjy tejribesine 
we Bütindünýä söwda guramasynyň kadalaryna 
laýyklykda kämilleşdirmek boýunça anyk wezipeler 
kesgitlendi.

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, parahatçylyk 
söýüjilik we oňyn bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan 
“açyk gapylar” syýasatyny durmuşa geçirýän 
Türkmenistanyň dünýäniň köpsanly ýurtlary, iri daşary 
ýurt kompaniýalary, abraýly halkara maliýe we bank 
düzümleri bilen özara peýdaly ykdysady gatnaşyklary 
ösdürýändigini belledi. 

Döwlet Baştutanymyz şunuň bilen baglylykda, 
gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň 
ählisi bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge 
gönükdirilen maksatnamalary hem-de baş ugurlary 
yzygiderli durmuşa geçirmegiň 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 DIM-niň ýolbaşçysyna anyk 
tabşyryklary berdi we Türkmenistanyň maýa goýum 
özüne çekijiligini ýokarlandyrmak boýunça mundan 
beýläk-de zerur çäreleriň görülmelidigine ünsi çekdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow 
gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy 
hem-de ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny 
döwrebap usulda kämilleşdirmek we hukuk binýadyny 
pugtalandyrmak 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, bu ulgamda amala 
aşyrylýan özgertmeleriň raýatlaryň hukuklaryny we 
azatlyklaryny ygtybarly üpjün etmegi kepillendirmäge, 
ýurdumyzyň ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny, şonuň 
ýaly-da, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen 
kadalaryny nazara almak arkaly, administratiw, 
jenaýat, hukuk hem-de hojalyk kanunçylygyny 
yzygiderli täzelemäge gönükdirilendigini belledi. Milli 
Liderimiz bu ulgamda meýilleşdirilen çäreleri durmuşa 
geçirmegiň hem jenaýatçylyga garşy göreşmegiň we 
düzgün bozulmalarynyň öňüni almagyň netijeliligini 
ýokarlandyrmaga ýardam etmäge gönükdirilendigini 
nygtady.

Döwlet Baştutanymyz türkmenistanlylara ýuridik 
kömek bermegiň hem-de hukuk hyzmatlaryny 
etmek ulgamyny kämilleşdirmegiň ilkinji nobatdaky 
wezipeleriň biridigini belläp, wise-premýere, Döwlet 
howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk 
tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Ý o k a r y  g ö z e g ç i l i k  e d a r a s y n y ň  b a ş l y g y 
S.Berdimuhamedow gözegçilik edýän düzümlerindäki 
işleriň ýagdaýy hem-de hormatly Prezidentimiziň ozal 
beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat 
berdi. 

Hasabatda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy 
bilen 2021-2023-nji ýyllar üçin Hökümetara ykdysady 
hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň taslamasy barada 
aýratyn durlup geçildi. Üç ýyllyk möhlete niýetlenen 
bu resminamada özara söwdanyň haryt dolanyşygyny 
giňeltmegi nazara almak bilen, netijeli gatnaşyklaryň 
ähli ugurlary gurşalyp alyndy. Senagat, energetika, 
obasenagat toplumy, ýokary tehnologiýalar, hyzmatlar 

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



11

ulgamy, maliýe we beýlekiler ileri tutulýan ugurlar 
hökmünde kesgitlenildi.

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, Russiýa 
Federasiýasynyň Türkmenistanyň esasy söwda-
ykdysady hyzmatdaşlarynyň biridigini nygtady. 
Giň mümkinçiliklere eýe bolan netijeli döwletara 
hyzmatdaş lygy  ik i  döwle t iň  ha lk l a rynyň 
abadançylygynyň bähbitlerine laýyk gelýär. 

Milli Liderimiz bilelikdäki Hökümetara toparynyň 
netijeli gatnaşyklary ösdürmekdäki möhüm orny 
barada aýdyp, yzygiderli işewür duşuşyklaryň 
ähmiýetini belledi. Şolarda netijeli türkmen-rus 
strategik hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak üçin 
binýady döretmäge umumy çemeleşmeler işlenip 
düzülýär. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen taslamany 
makullap, wise-premýere, Ýokary gözegçilik 
edarasynyň başlygyna Türkmenistanyň we Russiýa 
Federasiýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan 
beýläk-de giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri 
durmuşa geçirmäge ýardam etmäge gönükdirilen 
çäreleriň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamagy 
tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýakyn günlerde 
örän oňat senäniň - ak mermerli paýtagtymyzyň 140 
ýyllygynyň bellenip geçiljekdigine ünsi çekdi. 

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň 140 
ýyllygy mynasybetli ýaýbaňlandyrylan dabaralaryň 
çäklerinde, 22-nji maýda ählihalk ýowar geçirilmeginiň 
maksada laýyk boljakdygyny aýtdy. Milli Liderimiz öz 
zähmetimiz bilen merjen paýtagtymyzy has-da gözel, 
arassa görnüşe getirmäge her birimiziň goşandymyzy 
goşmalydygymyzy belledi. Munuň özi ak mermerli 
paýtagtymyzyň arassaçylyk, abadançylyk we 
ekologiýa derejesiniň ýokarlanmagynda, baýramçylyk 
mynasybetli guralýan çäreleriň netijeli, ruhubelent 
häsiýete eýe bolmagynda ähmiýetlidir.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ählihalk 
ýowara paýtagtymyzyň ähli ýaşaýjylarynyň, aýratyn-da 
ýaşlaryň we mekdep okuwçylarynyň işjeň gatnaşmagy 
ýaş nesilleriň watansöýüjilik ruhunyň belende 
göterilmegini we olara zähmet terbiýesiniň berilmegini 
şertlendirer. 

Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşynyň beýleki 
möhüm meselelerine hem garaldy, olar boýunça degişli 
çözgütler kabul edildi. 

Milli Liderimiz ählihalk ýowaryna gatnaşdy
22-nji maýda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz 

Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda 
şanly senä – Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan 
ählihalk ýowary geçirildi. 

Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garamak, 
onuň gözelligini we baýlyklaryny geljek nesiller 
üçin gorap saklamak hormatly Prezidentimiziň 
ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň 
möhüm ugry bolup durýar. Ýurdumyzda ekologiýa 
adamlaryň abadan durmuşynyň esasy şertleriniň biri 
hökmünde aýratyn üns berilýär. 

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 irden paýtagtymyzyň günortasynda 
Aşgabadyň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy 
emele getiren Arçabil we Çandybil şaýollarynyň 
aralygyndaky bagy-bossanlyk döredilen ýere geldi. 

Bu ajaýyp döwrebap şaýollary Köpetdagyň eteginden 
uzalyp, Aşgabadyň kemala gelýän işewürlik merkezi 
bilen ajaýyp sazlaşýar. 

Milli Liderimizi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasarlary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Milli 
Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, 
harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary 
garşyladylar. 

Köpçül ikleýin ýowar çäresine hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ekilen 
bag nahallaryna ideg edip başlamagy bilen badalga 
berildi. 

Ählihalk ýowary giň gerimli çäre bolup, ol ene 
topraga bolan söýginiň alamaty hökmünde tutuş 
ýurdumyzda ýaýbaňlandyryldy. Asylly çäräniň 
dowamynda ozal oturdylan agaç nahallaryna ideg etmek 
boýunça çäreler görüldi, arassaçylyk-abadanlaşdyryş 
işleri geçirildi. Çärä gatnaşyjylaryň arasynda köpsanly 
ýaşlar 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 şu günki ýowara gatnaşýan 
Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalar, şol 
sanda bu ýerde bilim-terbiýe alýan uçurymlar bilen 
söhbetdeş bolup, olaryň hal-ýagdaýy, okuwlary 
bilen gyzyklandy. Uçurymlardan haýsy käriň eýeleri 
bolaslary gelýändigini, näme arzuw-islegleriniň 
bardygyny sorady. 

Gyzykly söhbetdeşligiň barşynda çagalar döwlet 
Baştutanymyza özlerini gyzyklandyrýan sowallar bilen 
ýüzlendiler. 

Olaryň her biri milli Liderimize öz ýürek arzuwlary 
barada aýdyp, kimsi mugallym, kitaphanaçy, kimsi 
lukman, telekeçi bolaslary gelýändigini gürrüň berdiler. 
Çagalaryň agramly bölegi kompýuter işleri boýunça 
hünärmen bolmagy arzuw edýändiklerini aýtdylar. 
Häzir bu hünäre bolan isleg barha artýar. 

Döwlet Baştutanymyz zähmetiň, esasan-da, hünäre 
bolan höwesiň ýokary derejede bolmalydygyna 
ünsi çekip, bu ýerde terbiýelenýän gyzjagazlaryň 
hem asyrlar aşyp gelýän zenan hünärlerini dowam 
etdirmelidiklerini, şeýlelik bilen, zehin siňdirip, 
milli buýsanjymyza öwrülýän gymmatlyklary 
döretmelidiklerini aýdyp, olara öwüt-ündewlerini 
berdi. 

Milli Liderimiz ýaşlar bilen gürrüňini dowam 
edip, olara öwüt-ündew bermek bilen, durmuşda 
hemişe sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegiň, sport 
bilen yzygiderli meşgullanmagyň örän möhümdigini 
aýtdy. Bu ugurda döwletimiz tarapyndan döredilýän 
şertlerden ýerlikli peýdalanmalydyr. 

Hormatly Prezidentimiz Döwletliler köşgünde 
terbiýelenýän çagalaryň durmuşlary, okuwlary we 
olaryň hünär eýeleri bolmaklary bilen baglanyşykly 
meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklajakdygyna 
ünsi çekdi. 

 “Size durmuş garaşýar. Öz ykbalyňyzy beýik we 
tutumly işler bilen berk baglanyşdyrmak - Garaşsyz 
Diýarymyzyň şan-şöhratyny has-da belende götermek, 
il-günümiziň bagtyýar durmuşy ugrunda okamak, 
öwrenmek, döredijilikli zähmet çekmek uly bagtdyr, 
abraý-mertebedir” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

Döwlet Baştutanymyz şu günki çärä gatnaşyjylara-
-Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň bilim, ylym, 
saglygy goraýyş, sport ulgamyna gözegçilik edýän 
orunbasaryna hem-de ýurdumyzyň bilim ministrine 
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ýüzlenip, Döwletliler köşgünde terbiýelenýän 
çagalaryň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýe almagy, 
olaryň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmagy hem-de 
häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryndan ussatlyk 
bilen baş çykaryp bilmekleri bilen baglanyşykly 
meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. 

Soňra şu günki ekologiýa çäresine gatnaşan 
ýaşlaryň haýyşy boýunça hormatly Prezidentimiz olar 
bilen ýadygärlik surata düşdi. 

 Hormatly Prezidentimiziň adyndan Döwletliler 
köşgüniň okuwçylaryna ajaýyp sowgatlar gowşuryldy. 

Ählihalk ýowary bu gün ýurdumyzyň ähli 
welaýatlarynda hem geçirildi.

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 

	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 
Resminama laýyklykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk 
boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparynyň 
Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet 
ministrligi 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetini, durmuş-
ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň 
we ýurdumyzyň maýa goýum maksatnamasynyň 
taslamalaryny taýýarlamak işlerini guramaga borçly 
edildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, intellektual eýeçiligiň 
obýektlerini goramak boýunça pudagara topary 
döredildi, onuň düzümi we pudagara topar hakyndaky 
Düzgünnama tassyklanyldy. 
	 Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda gurulýan 

gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň meýdançadan 
daşarky eltiji gaz geçirijisiniň gurluşygyny zerur 
bolan turba önümleri bilen öz wagtynda üpjün etmek 
maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol 
çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmengaz” döwlet 
konsernine Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda 
gurulýan gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň 
meýdançadan daşarky eltiji gaz geçirijisiniň gurluşygy 
üçin zerur bolan dürli görnüşli turba önümlerini satyn 
almak barada Russiýa Federasiýasynyň “Трубная Ме-
таллургическая Компания” açyk görnüşli paýdarlar 
jemgyýeti we Şweýsariýa Konfederasiýasynyň 
“GAZPROM Schweiz AG” kompaniýasy bilen 
şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Türkmenistanda ilatyň 
kesellere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak 
boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasy 
we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli 
çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. 

WEZIPÄ BELLENILDI 

	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany 
bilen, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky 
(Ankara şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly 
ilçisi Işanguly Hojamuhammedowiç Amanlyýew 
şol bir wagtda Türkmenistanyň Alžir Halk Demokratik 
Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly 
ilçisi wezipesine bellenildi. 

 
PARLAMENT 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň  
Mejlisiniň maslahaty

22-nji maýda sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň 
Milli Geňeşiniň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on 
dördünji maslahaty geçirildi. Onda täze kanunlaryň 
we kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň birnäçesi kabul 
edildi. 

Gün tertibine laýyklykda, deputatlaryň garamagyna 
“Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna” 
atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek 
hakynda” hem-de “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan 
goragçysy” atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny 
döretmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunlarynyň 
taslamalary hödürlenildi. Şanly sene – Watanymyzyň 
Garşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli bu hormatly 
sylaglara ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni 
ulgamlarynda uly üstünlikleri gazanan raýatlarymyz 
mynasyp bolar. 

“Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakynda” kanunyň 
taslamasy ara alnyp maslahatlaşylanda gyzyklanma 
bilen pikir alşyldy. 

Döwlet-hususy hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny, 
ony amala aşyrmagyň usullaryny kesgitleýän hem-
de döwlet-hususy hyzmatdaşlygyň taslamasyny 
taýýarlamak we amala aşyrmak işinde ýüze çykýan 
gatnaşyklary düzgünleşdirýän täze Kanun möhüm 
ähmiýete eýe bolup durýar. Maddy, maliýe, intellektual, 
ylmy-tehniki we beýleki serişdeleri birleşdirmek, 
bähbitleriň we töwekgelçilikleriň deňagramlylygyny 
üpjün etmek, düzümiň desgalaryny ösdürmek boýunça 
taslamalary, meýilnamalary hem-de maksatnamalary 
amala aşyrmak üçin býujetden daşary çeşmeleriň 
serişdelerini çekmekde hukuk şertlerini döretmek bu 
resminamanyň maksatlarynyň biridir. 

Umuman, döwletiň we hususy hyzmatdaşlygyň 
arasyndaky gatnaşyklar hususy telekeçileriň 
milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmaga we 
diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, halkara 
ölçeglerine kybap gelýän önümleri öndürýän döwrebap 
önümçilikleri döretmäge, ýurdumyzyň eksport 
kuwwatyny artdyrmaga işjeň gatnaşmagyna ýardam 
etmelidir. 

Deputatlaryň garamagyna “Bilim hakynda” 
(rejelenen görnüşi) Türkmenistanyň Kanunynyň 
taslamasy hödürlenildi. Ol bu möhüm ugurda 
gatnaşyklaryň hukuk esasyny hem-de döwlet 
syýasatynyň ýörelgelerini, bilim ulgamynyň 
maksatlaryny, wezipelerini hem-de onuň işini 
dolandyrmagyň guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär. 

Soňra parlamentarileriň garamagyna “Firma 
atlary hakynda” Kanunyň taslamasy hödürlenildi. Ol 
Türkmenistanyň telekeçilik ýuridik taraplaryna firma 
atlary dakylanda bildirilýän talaplary kesgitleýär, olaryň 
hukuklaryny goramakda ýüze çykýan gatnaşyklary 
düzgünleşdirýär.

Şeýle hem deputatlar “Konteýnerlere degişli 
gümrük Konwensiýasyna goşulmak hakynda”, 
“Konteýner goruna geçirilen we halkara daşamalarynda 
ulanylýan konteýnerler üçin gümrük düzgüni 
hakyndaky Konwensiýasyna goşulmak hakynda”, 
“Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda”, 
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Abraýly guramalar, ilkinji nobatda bolsa, Birleşen 
Milletler Guramasy bilen köpugurly hyzmatdaşlygy 
işjeňleşdirmegiň Milli hereketleriň meýilnamasynyň 
möhüm ugurlarynyň biridigi bellenildi. 

Şunda ýurdumyzyň bu ulgamdaky halkara 
borçnamalaryny hemmetaraplaýyn we gyşarnyksyz 
ýerine ýetirýän, BMG-niň Adam hukuklarynyň 
ählumumy jarnamasynda beýan edilen hem-de 
adamyň, milletleriň we halkyýetleriň hukuklaryny 
üpjün etmäge hem-de goramaga gönükdirilen esasy 
ýörelgelerini özünde jemleýän döwlet hökmünde ykrar 
edilendigi aýdyldy. 

Ýurdumyzda hereket edýän halkara guramalarynyň 
wekilleri Türkmenistanyň dünýädäki işjeň ornuna, 
şonuň ýaly-da, hökümetiň Adam hukuklaryny 
üpjün etmek ulgamyndaky tagallalaryna ýokary 
baha berip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň gatnaşyklary, şol sanda 
ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklary ösdürmäge 
gönükdirilen netijeli başlangyçlarynyň ähmiýetini we 
wajypdygyny bellediler.

Forumda halkara guramalary bilen hyzmatdaşlykda 
taýýarlanan Hereketleriň milli meýilnamasyny 
üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça öňde durýan 
wezipeleriň ähmiýeti nygtaldy. Hususan-da, abraýly 
halkara guramalary, ilkinji nobatda bolsa, BMG hem-
de onuň düzümleýin bölümleri, ÝHHG we beýlekiler 
bilen gatnaşyklary pugtalandyrmagyň wajypdygy 
bellenildi. 

AŞGABADA 140 ÝYL 

Aşgabadyň dostlaşan we doganlaşan 
şäherleriniň ýolbaşçylarynyň 
wideoduşuşygy 

Söwda-senagat edarasynda geçirilen, Aşgabadyň 
dostlaşan we doganlaşan şäherleriniň ýolbaşçylarynyň 
Halkara wideomaslahaty şanly senä – türkmen 
paýtagtynyň 140 ýyllygyna bagyşlanyldy. 

Türkmen tarapynyň wekilleriniň çykyşlarynda 
bellenilişi  ýaly, şu günki maslahatyň şanly 
seneleriň öňüsyrasynda, şol sanda Türkmenistanyň 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna beslenen ýylda 
bellenilmeginiň uly manysy bar.  Hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
ýolbaşçylygynda ýurdumyz oňyn Bitaraplyk derejesine 
esaslanýan hem-de umumy bähbidiň hatyrasyna 
netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge 
gönükdirilen daşary syýasy ugry yzygiderli durmuşa 
geçirýär. 

Aşgabat dünýäniň dürli şäherleri we sebitleri 
bilen dostlukly gatnaşyklary ýola goýýar. Bu bolsa 
daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary 
giňeltmäge ýardam eder. Häzir şol köpugurly 
hyzmatdaşlygy giňeltmek hem-de netijeli tejribe 
alyşmak üçin ähli şertler bar. 

Maslahata gatnaşyjylara Aşgabat, taryhyň häzirki 
döwründe onuň gazanan üstünlikleri hakynda aýdyň 
düşünje almaga mümkinçilik berýän wideorolik 
görkezildi. 

Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda 
ýaýbaňlandyrylan ägirt uly özgertmeleriň depginini 
artdyrmak bilen, Aşgabat şäheri eziz Diýarymyzda 

“Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek 
hakynda”, “Türkmenistanyň Watan goragçysy” diýen 
hormatly adynyň Düzgünnamasyna we döşe dakylýan 
nyşanynyň Ýazgysyna goşmaça we üýtgetmeler 
girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň käbir kanunçylyk 
namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda”, “Döwlet 
zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri 
ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler 
hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler 
girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň käbir kanunçylyk 
namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizmek 
hakynda”, “Türkmenistanyň käbir kanunçylyk 
namalaryna goşmaçalar girizmek hakynda”, “Balyk 
tutmak we suwuň biologik serişdelerini gorap 
saklamak hakynda” Türkmenistanyň käbir kanunçylyk 
namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek 
hakynda”, “Migrasiýa hakynda” Türkmenistanyň 
Kanunyna goşmaçalar we üýtgetme girizmek hakynda” 
Kanunlaryň taslamalaryna seretdiler. 

Maslahatda şu resminamalar bilen bir hatarda, 
“Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Dessuryny 
tassyklamak hakynda”, “Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Mejlisiniň Diwanyny guramagyň we onuň 
işiniň tertibi hakynda Düzgünnamany tassyklamak 
barada” Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 
Kararlarynyň taslamalaryna garaldy. 

Şeýle hem maslahatyň dowamynda guramaçylyk 
meselelerine seredildi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň altynjy 
çagyrylyşynyň nobatdaky maslahatynyň garamagyna 
girizilen kanunçylyk namalarynyň taslamalary 
biragyzdan makullanyldy we kabul edildi.

JEMGYÝET 

Adam hukuklary boýunça hereketleriň milli 
meýilnamasyny durmuşa geçirmek ara alnyp 
maslahatlaşyldy

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda 
“Adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar 
üçin Hereketleriň milli meýilnamasynyň” durmuşa 
geçirilmegine bagyşlanan maslahat geçirildi. 

Oňa Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň 
jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş 
serişdeleriniň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň 
rektorlary, talyp ýaşlar, şonuň ýaly-da Türkmenistanda 
Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil - Adalatçy 
gatnaşdylar.

Maslahata halkara guramalarynyň ýurdumyzda 
işleýän wekilhanalarynyň ýolbaşçylary hem çagyryldy.

Maslahata gatnaşyjylar  öz çykyşlarynda 
türkmenistanlylaryň konstitusion hukuklarynyň we 
azatlyklarynyň durmuşa geçirilmeginiň üpjün edilmegi 
hem-de milli kanunçylygyň umumy kabul edilen halkara 
namalaryna laýyklykda kämilleşdirilmeginiň hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan we “Döwlet 
adam üçindir!” şygarynda öz beýanyny tapan oňyn 
özgertmeler syýasatynyň möhüm ugurlarynyň 
hatarynda durýandygyny bellediler.

Şu ýylyň 16-njy aprelinde Ministrler Kabinetiniň 
mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň Karary bilen 
tassyklanan Adam hukuklary boýunça Hereketleriň 
milli meýilnamasynyň ähmiýetine aýratyn üns berildi. 
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nygtadylar. Şeýle ösüşler dostlukly ýurtlaryň ynamly 
gatnaşyklaryny has-da giňeltmegiň, ruhuna kybap 
gelýän baý many-mazmun bilen baýlaşdyrylmagy 
arkaly gazanyldy. 

Aşgabadyň şanly 140 ýyllyk toýy we eziz 
Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 
30 ýyllygy mynasybetli hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowa we türkmen halkyna 
aýdylan gutlaglardan soň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, 
Gyrgyzystanyň,  Täj ig is tanyň,  Türkiýäniň , 
Özbegistanyň medeniýet we sungat işgärleri çykyş 
etdiler. Şeýle-de bu medeni çärä doganlaşan şäherler 
Albukerke we Aşgabadyň arasyndaky hyzmatdaşlyk 
işleri boýunça komitetiniň ilkinji başlygy hanym Sally 
Aliçe Tompson we Albukerke tans topary, Wenadan 
bolsa Türkmen–Awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy 
Neda Berger gatnaşdylar. 

Döredijilik duşuşygyna gatnaşanlar halklaryň 
arasyndaky dostlugy wasp edýän aýdym-sazly 
çykyşlaryny görkezdiler. 

“Arkadagyň ak şäheri–Aşgabat” döredijilik 
bäsleşiginiň netijeleri jemlenildi

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň 
m a s l a h a t l a r  z a l y n d a  p a ý t a g t y m y z y ň 
esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna bagyşlanan 
“Arkadagyň ak şäheri–Aşgabat” atly döredijilik 
bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. 

Ak mermerli paýtagtymyz baradaky fotosuratlar, 
w ideoşek i l l e r  hem-de  maka la l a r  t e l e  we 
radioýaýlymlarynda, internet saýtlarynda ýerleşdirildi, 
olary ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň 
köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden çap 
etmek boýunça işler alnyp baryldy.

Dabara çärä gatnaşyjylaryň çykyşlaryndan başlandy. 
Şol çykyşlar döwrebap tehnologiýalar hem-de 
dünýäniň şähergurluşyk tejribesiniň nazara alynmagy 
babatda Aşgabadyň binagärliginiň möhüm ugurlaryna, 
ak şäherimiziň senagat, ulag we energetika düzüminiň 
geljekki ösüşiniň mümkinçiliklerine bagyşlandy. 

Birnäçe çykyşlar Aşgabadyň taryhyna we häzirki 
döwürdäki ösüşine, binagärligine, şäheriň aýrylmaz 
bölegi we ekologiýa taýdan arassalygynyň möhüm 
görkezijisi hökmünde paýtagtymyzyň bagy-bossanlyga 
beslenmegine bagyşlandy. 

Soňra “Arkadagyň ak şäheri–Aşgabat” döredijilik 
bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy 
geçirildi. 

Eminler bäsleşigiň ýeňijileriniň bäşisini kesgitledi. 
Aşgabadyň gazanan üstünlikleri barada gürrüň berýän 
iň oňat makalalar tapgyrynda Döwlet, hukuk we 
demokratik institutynyň ylmy işgäri A.Işbaýewa, 
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli 
merkeziniň energetikleriň kärdeşler arkalaşygy 
guramasynyň utgaşdyryjysy, geňeşiň başlygy 
J.Garajaýew, Türkmen döwlet binagärlik–gurluşyk 
institutynyň uly mugallymy A.Orazow ýeňiji boldular. 
Ak mermerli paýtagtymyzy wasp edýän iň oňat 
goşgular tapgyrynda Medeniýet ministrliginiň 
döredijilik işgärleri bölüminiň hünärmeni A.Rejebow 
ýeňiji boldy, häzirki zaman şäheri we onuň taryhyny 
beýan edýän iň oňat fotosuratlar hökmünde “Aşgabat” 
gazetiniň fotohabarçysy A.Müllikowyň işleri saýlanyp 
alyndy. 

bolup geçýän hemmetaraplaýyn oňyn özgerişlikleriň 
aýdyň nyşanyna öwrüldi.

Wideomaslahat görnüşinde geçirilen forumyň 
barşynda Aşgabadyň dostlaşan hem-de doganlaşan 
şäherleriniň häkimlikleriniň, munisipal we beýleki 
degişli düzümleriniň ýolbaşçylarynyň hem-de 
wekilleriniň çykyşlary diňlenildi. Maslahata Kabul 
(Owganystan Yslam Respublikasy), Baku (Azerbaýjan 
Respublikasy), Albukerke (Amerikanyň Birleşen 
Ştatlary), Pekin we Lançžou (Hytaý Halk Respublikasy), 
Tendo (Ýaponiýa), Ankara we Stambul (Türkiýe 
Respublikasy), Daşkent (Özbegistan Respublikasy), 
Nur-Sultan (Gazagystan Respublikasy), Bişkek 
(Gyrgyz Respublikasy), Moskwa we Sankt-Peterburg 
şäherlerinden hem-de Astrahan oblastyndan (Russiýa 
Federasiýasy), Wena (Awstriýa Respublikasy), Kişinew 
(Moldowa Respublikasy), Ýerewan (Ermenistan 
Respublikasy) şäherlerinden wekiller gatnaşdylar. 

Çykyş edenler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowy, şeýle hem ähli türkmenistanlylary 
Aşgabadyň 140 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlap, 
ykrar edilen parahatçylyk dörediji merkez hökmünde 
ähmiýetli ornuny, umumy abadançylygyň we 
rowaçlygyň maksatlaryna kybap gelýän halkara 
hyzmatdaşlygyny giňeltmäge goşýan goşandyny 
bellediler. 

Aşgabadyň dostlaşan hem-de doganlaşan 
şäherleriniň ýolbaşçylarynyň halkara maslahatynyň 
ahyrynda oňa gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyza 
forumy geçirmek üçin şertleriň döredilendigi hem-de 
netijeli sebit we halkara gatnaşyklaryny ösdürmekde 
berýän hemmetaraplaýyn goldawy üçin tüýs 
ýürekden hoşallyk bildirdiler hem-de Türkmenistanyň 
Prezidentine alyp barýan giň gerimli asylly işlerinde 
täze üstünlikleri arzuw etdiler.

Doganlaşan şäheriň Aşgabada  
aýdym-sazly sowgady 

 “Aşgabat” seýilgähi bilen Özbegistanyň 
doganlaşan şäheri bolan Daşkendiň “Aşgabat” 
medeni-dynç alyş seýilgähiniň arasynda Azerbaýjan 
Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, 
Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, 
Türkiýe Respublikasynyň medeniýet we sungat 
işgärlerniň arasynda sanly ulgam arkaly döredijilik 
duşuşygy geçirildi. Bu çärä Aşgabadyň doganlaşan 
şäheri Albukerkeden (ABŞ) we Awstriýa-Türkmen 
jemgyýetiniň wekilleri-de gatnaşdylar.

Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, dünýä ýurtlarynyň 
arasyndaky netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak, 
hususan-da, sebitdäki goňşy döwletler bilen medeniýet 
ulgamynda halkara aragatnaşyklary ösdürmek, milli 
Lierimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan bitaraplyk 
ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy ugrunyň 
esasyny düzýär. 

Ak şäherimiz Aşgabadyň şanly 140 ýyllyk toýunyň 
giňden bellenilmegi biziň garaşsyz Watanymyzyň 
abraýyny has-da belende göterýär. Bu gün ak mermerli 
paýtagtymyz kaşaň binalary, seýilgähleri, döwrebap 
awtoulag ýollary, täze ýaşaýyş toplumlary bilen göreni 
haýrana goýýar. 

Bu çärä gatnaşyjylar Türkmenistanyň dünýäniň 
dürli ýurtlary, şol sanda ýakyn goňşulary bilen 
gatnaşyklarynyň täze  dere jä  çykandygyny 
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biridir. Keşdeler milli egin-eşiklerimiziň düzüm 
bölegidir. Eli çeper, dili şeker ene-mamalarymyz 
milli lybaslarymyzy bezemek üçin dürli nagyşlary 
döredipdirler. Olar keşdeçilik usulynda tikilip 
taýýarlanypdyr. Şol çeper usullary, tärleri, tejribeleri 
eneler gyzlaryna, aýal doganlar uýalaryna, gelinler 
baldyzlaryna öwredipdirler. 

Bular barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow “Enä tagzym–mukaddeslige 
tagzym” atly ajaýyp kitabynda “Käbämiň gyzlary bilen 
bile oturyp, keşde gaýaýandygy, jorap örýändigi hem 
edil janly surat eseri ýaly” diýip nygtaýar. 

Türkmen zenanlarynyň ýerine ýetirýän örän 
köp görnüşli el işleri taýýarlananda, şol sanda kürte 
bejerilende olaryň biri-birinden üýtgeşik owadan 
nagyşlarynda, göllerinde durmuşyň gönezligi, Zeminiň 
abatlygy, ebedi ýaşaýşyň ugurlary beýan edilýär. 

Döwlet Baştutanymyzyň bu ugurda öňde goýýan 
wezipelerinde geçmişiň tejribesini geljek üçin aýap 
saklamagyň we ony ertirki güne ýetirmegiň her döwrüň 
öňünde durýan borçdugy bellenilýär. 

Şunuň bilen baglylykda, taryhy-medeni mirasyň 
geçmiş bilen şu güni baglanyşdyrýandygy, her 
bir halkyň medeniýetinde, şol sanda halkymyzyň 
türkmençilik ýörelgelerinde tutuş adamzat bähbitli 
oňyn häsiýetleriň, asylly nusgalaryň jemlenendigi 
ýüze çykýar. 

Dabaraly maslahatda çykyş eden muzeý işgärleri 
bolsa bu ýere gelýän myhmanlara hem-de ýaş 
nesillere milli sungatymyza, el işlerine söýgi döretmek 
üçin geçen taryhy döwürlerden biziň günlerimize 
gelip ýeten gymmatlyklarymyz barada gyzykly 
maglumatlary gürrüň bermek we wagyz etmek üçin 
güýç-gaýratlaryny, ukyp-başarnyklaryny, zehinlerini 
gaýgyrmajakdyklaryny ynandyrdylar. 

Dabaraly maslahat tamamlanandan soň, bu ýerde 
ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň 
aýdym-sazly çykyşlary guraldy. Bu günki ajaýyp waka 
mynasybetli görnükli estrada aýdymçylary, bagşylar, 
belli aýdym saz-tans döredijilik toparlary joşgunly 
çykyşlaryny tomaşaçylara ýetirdiler. 

Milli däp-dessurlarymyzy, gelin-gyzlarymyzyň on 
barmagynyň hünärini, asylly edep-ekramyny wasp 
edýän aýdymlar çykyşlaryň içinden eriş-argaç bolup 
geçdi. 

MEDENIÝET 

Watanymyzyň döwlet nyşanlarynyň 
hormatyna sungat ussatlarynyň konserti 

Aşgabatda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 
hem-de Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp, 
sungat ussatlarynyň konserti geçirildi. 

Sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti 
2014-nji ýylyň 24-nji maýynda milli Liderimiziň 
gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açylan “Ak şäherim 
Aşgabat” binasynyň ýanynda geçirildi. Paýtagtymyzyň 
merkezinde seleňleýän belentligi 25 metre deň bolan 
bu bina türkmen halkyny özara ylalaşyga hem-de 
agzybirlige çagyran beýik türkmen şahyry we akyldary 
Magtymguly Pyragynyň adyny göterýän şaýoluň 
ugrunda ýerleşýär. 

Binanyň depesinde Watanymyzyň hemişelik 
bitaraplyk derejesini alamatlandyrýan zeýtun agajynyň 

Daşary ýurt artistleriniň Aşgabadyň 
ýubileýine bagyşlanan aýdymlary 

“Ak şäherim Aşgabat” binasynyň ýanynda 
paýtagtymyzyň 140 ýyllygyna bagyşlanan halkara 
döredijilik dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň we 
daşary ýurtlaryň meşhur aýdymçylary gatnaşdylar. 

Sanly ulgam arkaly geçirilen baýramçylyk 
konsertine paýtagtymyzyň doganlaşan şäherleriniň 
– Daşkendiň (Özbegistan), Duşenbäniň (Täjigistan), 
Nur-Sultanyň (Gazagystan), Bişkegiň (Gyrgyzystan), 
Ankaranyň (Türkiýe), Albukerkiň (ABŞ), hyzmatdaş 
şäher bolan Ýerewanyň (Ermenistan) aýdymçylary 
gatnaşdylar. Olar aşgabatlylary gutlaýan ajaýyp hem-de 
tolgundyryjy wideorolikleri taýýarladylar. 

Meşhur aýdymçylar öz ýurtlarynyň milli 
lybaslarynda ak mermerli paýtagtymyza bagyşlanan 
täze aýdymy türkmen dilinde ýerine ýetirdiler. 

Paýtagtymyzyň merkezinde ýaýbaňlandyrylan ägirt 
uly monitorlarda baýramçylyk çykyşlary görkezildi. 

MILLI MIRAS 

Ogulabat ejäniň kalbynyň mähri siňen sungat 
Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde 

milli amaly-haşam sungatynyň ajaýyp eserini – hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
mähriban käbesi Ogulabat ejäniň işläp bejeren kürtesini 
bu muzeýe gowşurylmagyna bagyşlanan dabara we bu 
waka mynasybetli “Ýürek mähri siňen sungat” atly 
maslahat geçirildi. 

Milli Geňeşiň Mejlisiniň, Medeniýet ministrliginiň 
hem-de Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň 
bilelikde guramagynda geçirilen dabara ýurdumyzyň 
hökümet agzalary, jemgyýetçilik guramalarynyň, 
köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, 
ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, 
alymlar, ýazyjy-şahyrlar, medeniýet we sungat 
işgärleri, keşdeçi-kürteçi zenanlar hem-de zergärler, 
talyp ýaşlar gatnaşdylar. 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň 
Döwlet muzeýinde guralan bu dabara örän täsirli 
boldy. Bu ýerde hormatly Prezidentimiziň käbesiniň on 
barmagynyň hünäri bolan, sünnälenip bejerilen kürte 
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet 
muzeýiniň Türkmenistanyň Prezidentiniň muzeýine 
gowşuryldy. 

1971-nji ýylda Ogulabat eje tarapyndan keşdelenen 
bu kürte “gyýak”, “okgözi”, “içýan agyz”, “tazy 
guýruk” nagyşlary bilen bezelipdir. Aragerbisi 
alaja düýe ýüň bilen örülip, merkezinde çatylypdyr. 
Ýakasynyň sag tarapynda “1971 ýyl” diýen iňňe bilen 
ýerine ýetirilen ýazgy köjeme usulynda tikilipdir. 
Ogulabat eje bu kürtäni ýarym asyr mundan ozal 
baldyzy üçin niýetläp tikipdir hem-de kürtäni 20 günüň 
içinde taýýarlapdyr. 

Mundan başga-da, Ogulabat ejäniň öz eli bilen ören 
joraby hem muzeýe gowşuryldy. Bu jorap ussatlyk 
bilen örülipdir, oňa hem öz döwrüniň mahsus nagyşlary 
salnypdyr. Şeýle nepis el işleriniň bu ajaýyp zenan 
tarapyndan ýerine ýetirilmegi onuň işeňňirliginden, 
zähmetsöýerliginden habar berýär. 

Taryhdan belli bolşy ýaly, türkmen gelin-gyzlarynyň 
keşde çekmek sungaty hem gadymy el hünärleriniň 
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baldajyklary şekillendirilendir. Bu toplumyň sütünleri 
ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly 
ösüşi, Garaşsyzlygy, Bitaraplygy we bagtyýarlygy 
üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan syýasaty 
alamatlandyrýar. Ýürek görnüşinde şekillendirilen 
bezeg söýginiň nyşanydyr, Aşgabat aşyklar şäheri 
diýmegi aňladýar. Sütüniň eteginde ýerleşdirilen açyk 
kitap köp many-mazmuny özünde jemleýän ýene bir 
nyşandyr, onda şäheriň şöhratly ýyl ýazgysy hem-
de geljekki nesilleriň beýan etjek paýtagtymyzyň 
taryhynyň täze sahypalary jemlener. Bu nyşan 
Aşgabadyň Ginnesiň rekordlar kitabyna birnäçe gezek 
girizilendigini aňladýar.

Agşamyna köp öwüşginleri bilen bu bina has-da 
ajaýyp keşbe girýär. “Ak şäherim Aşgabat” binasynyň 
töweregini gurşap alýan gülzarlyklar hem-de suw 
çüwdürimleri bu ýerde ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk 
dabarasyna aýratyn bezeg berýär. 

Baýramçylyk konserti edebi aýdym-sazly çykyş 
bilen açyldy. Ony M. Kulyýewa adyndaky Türkmen 
milli konserwatoriýasynyň hor topary hem-de 
ýurdumyzyň birleşen folklor-tans toparlary ýerine 
ýetirdi. 

Ruhubelentlik ýagdaýynda başlanan baýramçylyk 
konserti meşhur aýdymçylaryň hem-de sazandalaryň, 
tans we folklor toparlarynyň ajaýyp çykyşlary bilen 
dowam etdi. Açyk asmanyň astynda türkmen halk 
aýdym-sazlary, estrada aýdymlary ýaňlandy hem-de 
ajaýyp tanslar ýerine ýetirildi. 

Ajaýyp paýtagtymyza bagyşlanan aýdym-sazlar 
konsertiň özenini düzdi. 

Bu günki ajaýyp baýramçylyk konsertinde çagalar 
toparynyň çykyşy aýratyn joşgunly ýaňlandy. Asylly 
däbe görä, gadymy “Küştdepdi” tansy baýramçylyk 
konsertini jemledi. 

Aşgabat ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň 
ulgamyna tarap ýolda 

Medeniýet ministrliginde Aşgabady “Dizaýn” 
ugry boýunça BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet 
meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) 
döredijilik şäherleriniň toruna goşmak boýunça 
iş wideomaslahaty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň 
ÝUNESKO-nyň ýanyndaky hemişelik wekili hem 
gatnaşdy. 

Maslahatyň barşynda Aşgabady ÝUNESKO-nyň 
döredijilik şäherleriniň toruna goşmak bilen bagly 

meseleler hem-de ýetilen sepgitler we meýilleşdirilýän 
geljekki iş ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem 
bu toruň medeniýete we durmuşy integrirlemäge 
maýa goýum goýmaga taýýar şäherleriň arasynda 
hyzmatdaşlyk babatda uzakmöhletleýin maksatnamany 
işläp düzmek meselesi barada pikir alşyldy.

Mälim bolşy ýaly, şu aýda Aşgabadyň degişli 
ýüztutmasy ÝUNESKO-nyň Sekretariaty tarapyndan 
resmi taýdan kabul edildi. Bu ýüztutma garaşsyz 
bilermenler tarapyndan seljeriler, soňky çözgüt 
ÝUNESKO-nyň Baş direktory tarapyndan 31-nji 
oktýabrda bellenilýän Bütindünýä şäherler güni 
baýramçylygynyň öňüsyrasynda yglan ediler.

Aşgabadyň  ÝUNESKO-nyň  dö red i j i l i k 
şäherleriniň toruna goşulmagy paýtagtymyzda 
halkara medeni hyzmatdaşlygyny ösdürmekde 
ýerine ýetiren işleriň ykrar edilmeginiň nobatdaky 
delili bolmak bilen çäklenmän, eýsem, medeniýeti 
we döredijiligi durnukly durmuş-ykdysady ösüşiň 
möhüm bölegi hökmünde kabul edilýän dünýäniň 
beýleki şäherleri bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge 
oňyn täsirini ýetirer. 

BIRŽA TÄZELIKLERI 

 Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-
çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy 
hasaba alyndy. 

Daşary ýurt  walýutasyna Bir leşen Arap 
Emir l ikler iniň ,  Türkiýäniň,  Özbegis tanyň, 
Owganystanyň, Gyrgyzystanyň we beýleki ýurtlaryň 
telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan 
işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, 
tehniki kerosini we senagat ýagyny satyn aldylar. 
Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen 
suwuklandyrylan gaz owganystanly işewürleriň 
geleşikleriniň esasyny düzdi. 

Bulardan başga-da, BAE-niň işewür toparlarynyň 
wekilleri daşary ýurt puluna nah ýüplügi satyn aldylar. 
Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 19 million dollaryna 
golaý boldy.

Şeýle hem Hindistanyň işewür toparlarynyň 
wekilleri bahasy 292 müň manatlykdan gowrak nah 
ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin bahasy 12 
million 200 müň manatlykdan gowrak reňksiz aýnany 
we pagta süýümini satyn aldylar. 
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Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti  
Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!
Sizi hem-de Türkmenistanyň halkyny ak mermerli ajaýyp  

paýtagtyň 140 ýyllygy mynasybetli gutlaýarys! 
Siziň egsilmez gujur-gaýratyňyz, maksada okgunlylygyňyz netijesinde  

Aşgabat okgunly ösýän häzirki zaman şäherine öwrüldi,  
bu şäherde hemme zat adamyň abadançylygyna gönükdirilendir  

hem-de binagärligiň, inžener-tehniki pikiriň öňdebaryjy gazananlary  
we milli binagärligiň gadymy ýörelgeleri bilen sazlaşýar. 

Size berk jan saglyk hem-de abadançylyk, Siziň Berkarar döwletiň  
bagtyýarlyk döwründe ýurduň mundan beýläk-de ykdysady ösüşine,  

halkyň bagtyýar we abadan durmuşynyň üpjün edilmegine  
gönükdirilen köpugurly işiňizde üstünlikler 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!
Поздравляем Вас и весь народ Туркменистана  

со 140-летним юбилеем вашей прекрасной беломраморной столицы!
Благодаря Вашей энергичности, целеустремлённости, Ашхабад является 

современным динамично развивающимся городом, где всё делается во благо 
человека и гармонично сочетаются передовые достижения архитектуры, 

инженерно-технической мысли и исконные традиции национального зодчества.  
Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия,  

успехов в Вашей многогранной деятельности,  
направленной на дальнейший экономический рост страны,  

обеспечение счастливой и благополучной жизни родного народа  
в эпоху могущества и счастья!

	 «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!	
Özüniň şanly senesi – esaslandyrylmagynyň 140 

ýyllygyny belleýän Aşgabat şäheriniň güni mynasbetli 
tüýs ýürekden gutlaglarymyzy kabul ediň.

Siziň	ýokary	durmuş	ülňüleriniň	üpjün	edilmegine	gönükdirilen	
tagallalaryňyz	netijesinde,	Aşgabat	dünýäniň	iň	gözel	hem-de	ýaşamak	
üçin	amatly	şäherleriniň	biri,	sebit	we	halkara	hyzmatdaşlygynyň	ykrar	

edilen	merkezi	hökmünde	derejesini	barha	pugtalandyrýar.	
Size	berk	jan	saglyk	we	bagt,	ähli	asylly	başlangyçlaryňyzda	tükeniksiz	
güýç-gaýrat,	Türkmenistanyň	halkyna	bolsa	parahatçylyk,	abadançylyk	

we	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!
Примите наши искренние поздравления с Днём 

города Ашхабада, который отмечает славную дату – 
140-летие со дня основания.

Благодаря	предпринимаемым	Вами	усилиям,	нацеленным	
на	обеспечение	высоких	стандартов	жизни,	Ашхабад	всё	

более	утверждается	в	статусе	одного	из	самых	красивых	и	
комфортабельных	городов	мира,	признанного	центра	регионального	

и	международного	сотрудничества.	
Желаем	Вам	крепкого	здоровья	и	счастья,	неиссякаемой	энергии	во	
всех	Ваших	благородных	начинаниях,	а	народу	Туркменистана	–	

мира,	благополучия	и	процветания!
С искренним уважением,  

Цзинь Хайфэн, директор Филиала Международной нефтяной  
сервисной компании при Китайской Нефтехимической  

Корпорации (SINOPEC) в Туркменистане


