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



Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti  
Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan jenap Prezident!
Häzirki wagtda Gündogaryň merjenine öwrülen Aşgabat şäheriniň  

140 ýyllyk şanly senesi mynasybetli tüýs ýürekden  
gutlaglarymyzy kabul ediň!  

Ýurduň ähli sebitlerini gurşap alan giň gerimli özgertmeleriň öňbaşçysy bolan Aşgabat 
Siziň üstünlikli amala aşyrýan oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilikli hem-de hoşniýetli 

goňşuçylyk syýasatyňyzyň dabaralanmagynyň aýdyň nyşany bolup durýar. 
Size berk jan saglyk we uzak ömür, Siziň jogapkärli döwlet wezipäňizde üstünlikler, 

Türkmenistanyň halkyna bolsa mundan beýläk-de ösüş we abadançylyk arzuw edýäris.

To His Excellency President of Turkmenistan  
Gurbanguly Berdymuhamedov

Highly esteemed Mister President!
We extend our heartfelt congratulations on the 140th jubilee of  

Ashgabat City, which today has turned into a sparkling pearl of the East! 
Being in the vanguard of large-scale changes, which have enveloped all regions of the 
country, Ashgabat is a visual symbol of the triumph of success of Your policy based on 

the principles of positive neutrality, peacefulness, and good neighborliness.
We wish You splendid health and longevity, success in Your responsible state,  

and to the people of Turkmenistan we wish progress and prosperity.

Его Превосходительству Президенту Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедову

Глубокоуважаемый господин Президент! 
Примите наши сердечные поздравления со 140-летним юбилеем города 

Ашхабада, ставшего сегодня сверкающей жемчужиной Востока!
Будучи в авангарде масштабных преобразований, охвативших все регионы 

страны, Ашхабад является наглядным символом торжества успешно 
реализуемой Вами политики позитивного нейтралитета, миролюбия и 

добрососедства. 
Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия, успехов в Вашей ответственной 

государственной деятельности, а народу Туркменистана – дальнейшего 
прогресса и процветания. 
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baýram etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat 
berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, 
ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin «Hyundai All 
New Super Aero City» kysymly awtobuslaryň hem-de 
«Toyota Сorolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglarynyň 
uly möçberi satyn alyndy. Olar paýtagtymyzda hem-de 
şäherara ugurlar boýunça gatnar. 

Şäher içinde gatnaýan awtobuslaryň hemmesiniň şol 
gün ýolagçylara mugt hyzmat etjekdigini bellemek gerek, 
munuň özi paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary 
üçin ajaýyp sowgat bolup, olaryň baýramçylyk ruhuny 
has-da artdyrar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ýolagçy gatnatmak babatda ýerine 
ýetirilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça 
çäreleri güýçlendirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
G.Müşşikow hormatly Prezidentimiziň paýtagtymyzy 
ösdürmegiň konsepsiýasynda kesgitlenen möhüm 
wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça gözegçilik edýän 
edaralarynyň alyp barýan işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ak mermerli Aşgabadyň ýurdumyzyň 
ykdysady we syýasy taýdan ösüşini, jemgyýetiň ruhy 
durmuşyny we intellektual kuwwatyny aýdyň beýan 
edýändigini belledi. Watanymyzyň baş şäheriniň ýeten 
sepgitleri hem-de binagärlik taýdan gözelleşmegi 
bu ugurda kesgitlenen meýilnamalaryň takyk ýerine 
ýetirilmegi bilen gös-göni baglydyr diýip, milli Liderimiz 
wise-premýere degişli işleri ýerine ýetirmek üçin bölünip 
berilýän serişdeleriň ulanylmagyny berk gözegçilikde 
saklamagy tabşyrdy.

Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 
Başlygy G.Mämmedowa milli Liderimizi Aşgabat 
şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly baýramy 
mynasybetli mähirli gutlap hem-de ýurdumyzyň we onuň 
baş şäheriniň ägirt uly üstünlikleri gazanmagynda döwlet 
Baştutanymyzyň örän uly hyzmatlaryny belläp, Milli 
Geňeşiň Mejlisiniň 22-nji maýda geçirilen nobatdaky 
maslahatynda kabul edilen karar barada habar berdi. 
Şol resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 
Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa “Aşgabat 
şäheriniň hormatly raýaty” diýen adyň dakylýandygyny 
habar berdi. 

G.Mämmedowa Karary okap, döwlet Baştutanymyza 
degişli resminamany gowşurdy hem-de milli Liderimize 
berk jan saglyk, uzak ömür we halkymyzyň hem-de 
berkarar Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine alyp 
barýan işlerine täze üstünlikleri arzuw etdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
zähmetine berlen ýokary baha üçin minnetdarlyk bildirip, 
türkmen paýtagtynyň hormatly raýaty bolmagyň uly 
hormatdygyny nygtap, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň 
hatyrasyna, halkymyz bilen agzybirlikde, jebislikde 
zähmet çekip, belent sepgitlere ýetmäge goşandy üçin 
berlen baha hökmünde kabul edýändigini aýtdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň 
daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmek boýunça DIM-
niň alyp barýan işleri barada hasabat berdi. Şol ugurda 
ýurdumyzyň paýtagtyna ähmiýetli orun berilýär.

Aşgabat halkara hyzmatdaşlygyň merkezi, sebit 
we dünýä derejesindäki möhüm forumlaryň hem-de 
duşuşyklaryň yzygiderli geçirilýän ýerine öwrüldi. 
Munuň üçin zerur bolan düzüm döredildi. Bular ýaly 
çäreleriň gurnalmagy hem-de guramaçylyk we many-

RESMI BÖLÜM 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
giňişleýin mejlisi 

24-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Aşgabadyň 
140 ýyllyk şanly baýramyna bagyşlanan giňişleýin 
mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe 
meselelere garaldy. 

Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, 
aýry-aýry ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, 
köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we 
beýleki ýolbaşçylar çagyryldy. 

Milli Liderimiz mejlisiň başynda oňa gatnaşyjylary 
we mähriban halkymyzy Aşgabat şäheriniň güni hem-de 
ak şäherimiz Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly 
baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady. 

Aşgabadyň binagärlik keşbini has-da özgertmek, 
şäher ilatynyň abadan durmuşy, zähmet çekmegi we 
dynç almagy üçin amatly şertleri döretmek, halkyň 
durmuş taýdan goraglylygyny has-da gowulandyrmak, 
täze iş orunlaryny döretmek, hyzmatlar ulgamyny 
kämilleşdirmek, şäherde arassaçylyk kadalaryny berjaý 
etmek biziň esasy maksadymyzdyr diýip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, 
Aşgabady mundan beýläk-de ösdürmek, has-da 
gözelleşdirmek boýunça alyp barýan işlerimizi geljekde-
de üstünlikli dowam etdireris diýip nygtady. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew paýtagtymyzyň 140 ýyllygyny baýram 
etmäge taýýarlyk görmek boýunça alnyp barlan işler 
barada hasabat berdi. 

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň degişli Karary bilen tassyklanan 
meýilnama laýyklykda, şu ýylyň başyndan bäri 
Aziýanyň merjeni hasaplanylýan Aşgabadyň 140 ýyllygy 
mynasybetli dürli medeni çäreler: bäsleşikler, “tegelek 
stollar”, halkara onlaýn duşuşyklar, media-forumlar 
geçirilýär. Teleradioýaýlymlarda hem-de internet 
sahypalarynda ak mermerli paýtagtymyzy wasp edýän 
wideoşekilleri we makalalary ýerleşdirmek boýunça 
degişli işler guramaçylykly alnyp barylýar. 

24-25-nji maýda Söwda-senagat edarasynda “Ak 
şäherim Aşgabat” atly XX köpugurly halkara sergisiniň 
we onuň çäklerinde dizaýnerleriň arasynda binagärlik 
bäsleşiginiň guralmagy bu senäniň ähmiýetini has-da 
artdyrar. 

25-nji maýda paýtagtymyzyň demirgazygynda täze 
ýaşaýyş toplumynyň gurluşygynyň düýbüni tutmak 
dabarasyny hem-de Çoganly ýaşaýyş toplumynda 140 
sany iki gatly ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasyny 
geçirmek meýilleşdirilýär. 

Şol gün Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli 
baýramçylyk konserti we feýerwerki bolar. “Soňky 
jaň” dabarasy mynasybetli dürli baýramçylyk çäreleri 
geçiriler. 

Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň 140 ýyllygy 
mynasybetli guraljak dabaralaryň hakyky türkmen 
toýuna mahsus ählumumy şatlyk we ruhubelentlik 
ýagdaýynda geçirilmelidigine ünsi çekip, öňde boljak 
çäreleriň ählisiniň guramaçylykly geçirilmegini berk 
gözegçiliginde saklamak barada wise-premýere birnäçe 
anyk tabşyryklary berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Öwezow Aşgabat şäheriniň gününi mynasyp derejede 
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rejelemek we dikeltmek işlerini geçirmegiň, Aşgabadyň 
özboluşly keşbini saklap galmagyň göz öňünde 
tutulýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet 
Baştutanymyz ertir paýtagtymyzyň «Aşgabat-siti» 
diýip atlandyryljak täze bölegini gurmak bilen bagly 
soraglaryň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny ýatlatdy. 
Guruljak täze ýaşaýyş toplumynda has kämilleşdirilen 
we baýlaşdyrylan binagärlik çözgütleri ulanylar diýip, 
döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de şonuň bilen birlikde, 
biz bu ugurda esasy ýörelgeden: «Aşgabat – adamlar 
üçin, onuň ähli ýaşaýjylary üçin» diýen ýörelgeden ugur 
alýarys diýip belledi. 

Milli Liderimiz ak mermerli şäherimiziň köp sanly 
ýaşaýjylarynyň paýtagtymyzyň öňküden-de gözel we 
rahat şähere öwrülmegi üçin ähli gujur-gaýratlaryny we 
bilimlerini gaýgyrman işleýändiklerini, köp tagallalary 
edýändiklerini, şoňa görä-de, şu baýramçylyk günlerinde 
olaryň yhlasly zähmetini ýokary döwlet sylaglary bilen 
bellemek barada karara gelendigi barada habar berdi 
hem-de degişli Permana gol çekdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa, 
döwlet sylaglaryna mynasyp bolan adamlara sylaglary 
dabaraly ýagdaýda gowşurmagy tabşyrdy. 

Milli Liderimiz mejlisiň dowamynda birnäçe 
resminamalara gol çekdi. Şolaryň hatarynda «Aşgabat 
şäheriniň demirgazygynda guruljak «Aşgabat-siti» 
ýaşaýyş toplumynyň meseleleri hakyndaky» Karar bar. 

Döwlet Baştutanymyz bu Karara laýyklykda, Gurluşyk 
we binagärlik ministrliginiň garamagynda «Aşgabat-siti» 
ýaşaýyş toplumynda guruljak binalaryň we desgalaryň 
gurluşyk işlerine gözegçilik etmek üçin Gurulýan 
desgalaryň direksiýasynyň hem döredilýändigini habar 
berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň 
abadançylygyny has-da gowulandyrmak maksady bilen, 
welaýatlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriniň 
hem-de Aşgabat şäheriniň etraplarynyň arasynda 2021-
nji ýylyň jemleri boýunça durmuş, ykdysady we medeni 
taýdan ähli görkezijiler boýunça iň ýokary netijeleri 
gazanmak ugrunda bäsleşigi yglan etmek hakyndaky 
Buýruga gol çekdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň ahyrynda 
bu ýere ýygnananlary we mähriban halkymyzy giňden 
bellenýän Aşgabat şäheriniň güni hem-de Aşgabadyň 
döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly baýramy bilen ýene-de 
bir gezek tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan 
saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny, täze zähmet 
üstünliklerini arzuw etdi. 

Milli Liderimiz “Aşgabat-sitiniň” gurluşygyna 
badalga berdi hem-de täze ýaşaýyş 
toplumyny açdy 

25-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň güni we 
paýtagtymyzyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli 
paýtagtymyzyň demirgazygynda “Aşgabat-siti” iri 
ýaşaýyş toplumynyň düýbüni tutmak we iki gatly täze 
ýaşaýyş jaýlaryny ulanmaga bermek boýunça guralan 
dabaralara gatnaşdy. 

Ir säher bilen şäheriň demirgazyk künjeginde bina 
ediljek täze toplumyň düýbüni tutmak dabarasynyň 
geçiriljek ýerinde baýramçylyga mahsus ýagdaý emele 
geldi. Bu ýere Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, 
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, 
harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we 

mazmun taýdan ýokary derejede geçirilmegi Aşgabadyň 
halkara parahatçylyk dörediji merkez hökmündäki 
abraýyny barha artdyrýar.

Ýurdumyzyň halkara giňişliginde gazanýan 
üstünlikleri paýtagtymyz bilen aýrylmaz baglydyr. 
Şunuň bilen baglylykda, diplomatik wekilhanalarynyň 
ugry boýunça netijeli gatnaşyklaryň ähmiýeti bellenildi. 
Türkmenistanda olaryň sany yzygiderli artýar. Häzir 
BMG-niň Taslamalara hyzmat ediş müdirliginiň 
(UNOPS) wekilhanasyny, BMG-niň Azyk we oba hojalyk 
boýunça guramasynyň (FAO) hem-de Energiýanyň 
gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara 
agentligiň (IRENA) wekilhanalaryny Aşgabat şäherinde 
açmak boýunça degişli işler geçirilýär.

Milli Liderimiziň ýadawsyz tagallalary netijesinde, 
ýurdumyzyň baş şäheri dünýäde işewürlik merkezi, 
intellektual we medeni paýtagt hökmünde hem 
giňden tanalýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň başlangyçlary esasynda 2020-nji 
ýylyň 1-nji maýynda Aşgabat Syýahatçylyk şäherleriniň 
Bütindünýä federasiýasynyň agzalygyna kabul edildi. 
UNESKO bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde Aşgabat 
şäherini «Dizaýn» döredijilik ulgamy boýunça ady 
agzalan guramanyň Şäherleriň global döredijilik toruna 
girizmek boýunça şu ýylyň ikinji ýarymynda degişli 
çözgüdiň kabul edilmegine garaşylýar. 

Häzirki wagtda sebitde we halkara giňişliginde 
Aşgabadyň ornuny artdyrmak boýunça teklipler 
taýýarlanylýar. Hususan-da, Aşgabat şäheri bilen dost-
doganlyk aragatnaşyklary ýola goýlan daşary ýurt 
şäherleriniň 11-si bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy 
berkitmäge gönükdirilen Milli meýilnama işlenip 
taýýarlanylýar. Şeýle hem Aşgabat şäheriniň “Birleşen 
şäherler we ýerli dolandyryjy edaralar” atly halkara 
guramasyna goşulmagy meselesine seredilýär. Şolar 
bilen bilen bir hatarda, paýtagtymyzda sagdyn durmuş 
ýörelgelerine, ekologiýanyň abadançylygyny üpjün etmek 
hem-de durmuşyň dürli ugurlarynda göreldeli işlere 
şäheriň ýaşaýjylarynyň höwesini artdyrmak maksady 
bilen, Aşgabat şäherinde Meýletinçiler merkezini 
döretmek mümkinçilikleri öwrenilýär we teklipler 
taýýarlanylýar. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu 
günler Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly 
baýramynyň giňden bellenilýändigini ýene-de bir gezek 
nygtady. 

Biz öz paýtagtymyza buýsanýarys. Aşgabat şäheri 
gysga wagtyň içinde tanalmaz derejede özgerdi 
diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de soňky ýyllarda 
paýtagtymyzy ösdürmäge köp üns berilýändigini belledi. 

Aşgabady ösdürmäge köp milliardlarça manat 
möçberde maýa goýumlaryny gönükdirýäris. Biz 
paýtagtymyzda desgalaryň gurluşygyna dünýä belli 
daşary ýurt kompaniýalaryny hem çekýäris diýip, döwlet 
Baştutanymyz aýtdy. 

Paýtagtymyzy durmuş üpjünçilik ulgamlary – 
mekdepler, çagalar baglary, saglygy goraýyş merkezleri, 
sport desgalary bilen üpjün etmek şäheri ösdürmegiň ileri 
tutulýan ugrudyr diýip, döwlet Baştutanymyz ýene-de 
bir gezek belledi. Milli Liderimiz sözüni dowam edip, 
şäheriň ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmaga örän 
möhüm ähmiýet berilýändigini, daşky gurşawy aýawly 
saklamaga, seýilgäh zolaklarynyň we seýilbaglaryň 
çäklerini giňeltmäge aýratyn üns berilýändigini nygtady. 

Hormatly Prezidentimiz şäheri ösdürmegiň 
Konsepsiýasynda onuň taryhy bölegine aýawly 
çemeleşmegiň, şol bölekdäki desgalarda giň gerimli 
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pudaklaýyn düzümleriň, paýtagtymyzyň häkimlikleriniň, 
jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin 
habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary ýygnandylar.

Hormtatly Prezidentimiz ýygnananlara ýüzlenip, 
ilki bilen hemmeleri, watandaşlarymyzy her bir 
türkmenistanlynyň buýsanjyna we göz-guwanjyna 
öwrülen ak mermerli paýtagtymyz Aşgabadyň gününi uly 
dabaralara besläp, giňden bellenip geçilýändigini aýtdy. 
2013-nji ýylda döredilen bu baýram her ýyl täze many-
mazmun bilen baýlaşdyrylyp, milli senenamamyzda 
möhüm orny eýeleýär. 

Her bir şanly senä gabatlap, berkarar döwletimizde 
dürli maksatly täze desgalary we binalary dabaraly 
ýagdaýda açyp, ulanmaga bermek hem-de döwrebap 
gurluşyklaryň düýbüni tutmak we gurmak Türkmenistanda 
asylly däbe öwrüldi. 

Biz şu gün hem paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde 
guruljak ajaýyp binalar we desgalar toplumynyň 
binýadyny goýýarys diýip, milli Liderimiz sözüni dowam 
etdi. Umumy meýdany 744 gektar bolan bu ägirt uly 
toplumy «şäheriň içindäki şäher» atlandyrmak bolar. 
Çünki, ol dürli maksatly binalaryňdyr desgalaryň iki 
ýüzden gowragyny öz içine alyp, ýaşamak we dynç almak 
üçin ähli zerurlyklary üpjün edilen tutuş şäher düzümini 
emele getirer. 

Bu ýerde etrap häkimliginiňdir beýleki edara 
binalarynyň we durmuş ulgamyna degişli desgalaryň 
köpsanlysy gurlar. Düýpli maýa goýum serişdeleriniň 
hasabyna 1200 orunlyk dört sany çagalar bagy, 3000 
orunlyk umumybilim berýän dört orta mekdep, Medeniýet 
öýi hem-de 5000 orunlyk stadionly sport toplumy bina 
ediler. 

Şeýle hem, bu ýerde Türkmen milli konserwatoriýasynyň 
we ýöriteleşdirilen sazçylyk mekdebiniň täze, döwrebap 
binalaryny, köp ugurly hassahanany, iki sany Saglyk 
öýüni, şonça-da söwda-dynç alyş merkezini, dükanlardyr 
naharhanalary, toý mekanyny, köp gatly awtoduralgalaryň 
dördüsini, «Türkmenbaşy» we «Halkbank» täjirçilik 
banklarynyň şahamçalaryny gurmak göz öňünde 
tutulýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow belledi. 

Bu ýerde kaşaň, şol sanda has belent, ýagny 12–35 
gatly, 107 müňden gowrak ilata niýetlenen, 17 müň 836 
öýli, sekiz görnüşli 180 sany ýaşaýyş jaýyny gurmak 
meýilleşdirilýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni 
dowam etdi. 

Bu ýaşaýyş toplumynyň esasy girelgesi aýlawly 
köpri görnüşli bolar. Ol demirden gurnalan Türkmeniň 
ak öýi şekili bilen halkymyzyň açyk göwünliliginiň, 
myhmansöýerliginiň hem-de dost-dogan üçin gapysynyň 
hemişe açyklygynyň nyşanyna öwrüler. 

Bulardan başga-da, çagalar döredijilik merkeziniň, 
seýilgähiň, düzümleýin ýol-ulag ulgamynyň desgalarynyň, 
jemagat hojalygyna degişli binalaryňdyr inžener-
kommunikasiýa ulgamlarynyň içindäki ýollaryň 
gurluşygy göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde, ýakyn 
ýyllarda bu ýerde «Aşgabat-siti» diýlip atlandyrylýan 
tutuş döwrebap şäher peýda bolar diýip, döwlet 
Baştutanymyz belledi.

Ak mermerli Aşgabat diňe bir owadan we ýaşamak 
üçin has oňaýly bolmak bilen çäklenmän, eýsem, 
döwrebap uly şäher hem bolmalydyr. Munuň özi onuň ähli 
durmuş üpjünçilik ulgamlarynyň bökdençsiz işlemeginde 
hem-de daşky keşbinde öz beýanyny tapmalydyr. Bu işleri 
amala aşyrmaga ýaş, döwrebap pikirlenmegi başarýan 
hünärmenleri, şol sanda Türkmen döwlet binagärlik-
gurluşyk institutynyň hem-de Döwlet çeperçilik 
akademiýasynyň talyplaryny işjeň çekmek zerurdyr.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň 
ekologiýasy, ony bagy-bossanlyga öwürmek, daşky 
gurşawyň täsirini gowulandyrmagyň has kämil 
gurallaryny we usullaryny, bu ulgamda dünýäniň 
öňdebaryjy tejribesini, serişdeleri hem-de energiýa 
tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen bagly 
meselelere aýratyn üns berilmelidigini aýtdy. Häzirki 
döwürde bu meseleler tutuş dünýä jemgyýetçiliginiň üns 
merkezinde durýar.

Aziýanyň merjen şäheri Aşgabat dünýäde iň owadan 
we arassa, ýaşamak üçin has oňaýly şäher bolmalydyr. 
Munuň üçin bizde ähli mümkinçilikler hem-de serişdeler 
ýeterlik bar. Häzirki zaman durmuş-ykdysady düzümini 
döretmäge köp maýa goýum serişdeleri goýberilýär. Şol 
düzüm bolsa, raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuşy, dynç 
almagy hem-de döredijilikli zähmet çekmegi üçin has 
amatly şertleri üpjün etmäge gönükdirilmelidir diýip, 
döwlet Baştutanymyz belledi. 

Ak mermerli paýtagtymyzda şähergurluşyk 
maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň uzak möhletli 
netijesi onuň has rowaçlanýan, ýokary derejede ösen, 
kuwwatly döwletiň paýtagty hökmündäki derejesine doly 
laýyk gelmelidir. 

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, täze şäheriň 
gurluşygyna başlamazdan ozal, biz köp sanly taýýarlyk 
işlerini alyp barmalydyrys. Ylymlar akademiýasynyň 
alymlary seýsmik ýagdaýy düýpli seljerip, bu ýerde 
näçe gatly jaýlary gurup boljakdygyny anyklamalydyr. 
Çyzgyçylar gurluşygyň alnyp baryljak ýerlerini karta 
geçirmelidir. 

Şeýle hem, bu giň gerimli işlere ýolbaşçylyk 
etjek gurluşyk kärhanasyny döredip, ony ýokary 
hünärli işgärler bilen üpjün etmeli. Mundan başga-da, 
gurulmagy göz öňünde tutulýan binalaryň we desgalaryň 
taslamasyny düzüp, olar üçin gurluşyk serişdeleri bolan 
sement, agaç-tagta, demir we beýleki zerur önümleri, 
dünýäde koronawirus ýokanjynyň ýaýran häzirki 
döwründe nireden almalydygyny anyklamaly. Olaryň 
özümizde öndürilmeýän görnüşlerini daşary ýurtlardan 
nädip getirmelidigini kesgitlemeli. 

Bu barada aýtmak bilen, milli Liderimiz Oba hojalyk 
we daşky gurşawy goramak ministrliginiň täze guruljak 
şäheriň ilatynyň, baglaryň, suw çüwdürimleriniň suw 
bilen üpjün etmegiň çeşmesini anyklamalydygyny belledi. 

Döwlet Baştutanymyzyň aýdyşy ýaly, şu gün 
gurluşygy birnäçe ýyla çekjek uly şäheriň düýbi tutulýar. 
Şoňa görä-de, ýokarda sanalyp geçilenlerden başga-da, 
köp meseleleri çözmeli. Ýene-de birnäçe ýyldan biz 
gözel Köpetdag bilen uç-gyraksyz Garagum sährasynyň 
sepleşýän şu ýerinde ýaşamak üçin ähli amatlyklary bolan 
dünýä derejeli lowurdap duran ajaýyp şäheriň şaýady 
bolarys. 

Gözel paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde 
düýbi tutulýan bu şäher güneşli Diýarymyzyň günsaýyn 
depginli ösýändigini görkezýär, Garaşsyz ýurdumyzyň 
kuwwatly döwlete öwrülýändigine şaýatlyk edýär. 

Hormatly Prezidentimiz çykyşynyň ahyrynda 
hemmeleri döwlet derejesinde bellenýän Aşgabat 
şäheriniň güni hem-de täze şäheriň düýbüniň tutulmagy 
bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de çärä gatnaşanlara 
berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, eziz 
Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, mähriban halkymyzyň 
rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly 
üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Liderimiziň çykyşy tamamlanandan soň, 
bu ýerde “Aşgabat-sitiniň” taslamasy, umuman, bu 
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ýüz bilen garşylady. Döwlet Baştutanymyz öý eýelerini 
täze jaý toýlary bilen gutlap, olardan ýaşaýyş jaýynyň 
gurluşygy, abadanlaşdyrylyşy, döredilen şertler baradaky 
pikiri bilen gyzyklandy. 

Öý eýesiniň belleýşi ýaly, onuň özi lukman, maşgalasy 
hem saglygy goraýyş ulgamynda işleýär. Öý eýeleri 
halkymyzyň abadan durmuşy barada hemmetaraplaýyn 
alada edýändigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs 
ýürekden hoşallyk bildirdiler. 

Çoganly ýaşaýyş toplumynyň çäginde gurlan jaýlaryň 
ýagty hem-de otaglarynda, aşhanalarynda we beýleki 
desgalarynda zerur mümkinçilikler üpjün edildi. Her 
ýaşaýyş jaýynyň özüniň mellek ýeri bolup, bu ýerde 
ekerançylyk, bagçylyk bilen meşgullanmak üçin şertler 
bar. Jaýlaryň ýanaşyk ýerleri göwnejaý abadanlaşdyryldy. 

Lukmanlar maşgalasyndan ybarat bolan öý eýeleri 
häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň yzygiderli tagallasy netijesinde, 
adamlaryň mynasyp ýaşaýyş şertleriniň üpjün edilmeginiň 
Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň 
birine öwrülendigini, ýurdumyzyň raýatlarynyň ýaşaýyş-
durmuş şertleriniň yzygiderli gowulandyrylýandygyny 
uly guwanç bilen bellediler. 

Milli Liderimiz öý eýelerini şu günki şanly sene we 
täze ýaşaýyş jaýyna göçüp gelmekleri bilen ýene bir gezek 
gutlap, berk jan saglyk, işlerinde üstünlikleri arzuw etdi 
we maşgala agzalaryna toý sowgatlaryny gowşurdy. Oý 
eýeleri hem däbe görä toý düwünçegini gowşurdylar. 

Soňra döwlet Baştutanymyz täze jaýlary synlamagy 
dowam etdirdi. Bu gün bu ýerde aýdym-saz ýaňlanyp 
türkmen halkynyň medeni däpleri hem-de häzirkizaman 
milli sungaty sazlaşykly utgaşdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden 
ugrady.

Türkmenistanyň Prezidenti ählumumy 
ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek 
boýunça wajyp başlangyçlaryny beýan etdi 

25-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow “Gazyp alýan pudaklar durnukly 
ösüşiň hereketlendirijisidir” mowzugy bilen geçirilen 
ýokary derejeli Ählumumy “tegelek stoluň” başyndaky 
maslahata gatnaşdy. Onlaýn görnüşindäki maslahaty 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu 
Guterreş geçirdi. 

Bu gezekki ýokary derejedäki duşuşyk soňky birnäçe 
aýyň dowamynda BMG-niň ykdysady we durmuş 
meseleleri boýunça Departamentiniň goldaw bermeginde 
BMG-niň sebit ykdysady toparlarynyň, howanyň 
üýtgemegine garşy göreş boýunça Hereketler toparynyň, 
BMG-niň söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň, 
daşky gurşaw boýunça Maksatnamasynyň we “СOVID-19 
ýokanjy döwründe we ondan soňky pursatlarda ösüşi 
maliýeleşdirmek boýunça başlangyçlaryň” çäklerinde 
BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň geçiren “tegelek 
stollarynyň” tapgyryny jemleýär. 

Bu foruma birnäçe döwletleriň we hökümetleriň 
baştutanlary, ministrler, iri halkara guramalaryň 
ýolbaşçylary, akademiki toparlaryň, seljeriş merkezleriniň 
bilermenleri, hususy pudagyň we raýatlyk jemgyýetleriniň 
wekilleri gatnaşdylar. Onuň baş maksady ählumumy, 
sebit hem-de milli derejelerde “2030-njy ýyla çenli 
döwür üçin Gün tertibini” durmuşa geçirmäge ýaramaz 
täsir edýän howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly 
meseleleri çözmek üçin anyk hereketleri we teklipleri 
kesgitlemekden ybaratdyr. 

ýerde guruljak desgalar, binagärlik toplumlary we 
ugurdaş düzümler barada giňişleýin maglumat berýän 
wideoşekiller görkezildi. 

Taslama laýyklykda, bu ýerde ähli amatlyklary 
özünde jemleýän ýaşaýyş jaýlary bilen bir hatarda, 
durmuş düzümine degişli beýleki desgalar, edara 
binalary, stadionlar, täze şäheriň çar künjüne uzaýan 
döwrebap ýollar, ýerasty we ýerüsti geçelgeler, köpgatly 
awtoduralgalar bolar. Bellenilişi ýaly, binalaryň 
üpjünçiliginde, şäher hojalygynyň dolandyryş düzüminde 
täzeçil tehnologiýalar, sanly ulgam işjeň ulanylar. Şeýle 
hem bu ýerde “akylly öýleriň”, “akylly duralgalaryň” 
gurluşygyna möhüm ähmiýet berler. 

Ýakyn geljekde paýtagtymyzyň şu ýerinde “şäher 
içindäki şäher” taslamalary amala aşyrylyp, ähli 
amatlyklary bolan täze ýaşaýyş toplumy emele geler. 
Şolaryň gurluşygynda we bezeg işlerinde dünýäniň ösen 
tejribesi bilen milli binagärlik ýörelgeleri utgaşdyrylar.

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, täze toplum ak 
mermerli Aşgabat, onuň desgalary bilen bir bitewi 
sazlaşygy emele getirip, bezeg babatda bolşy ýaly, 
ýokary hil, gözellik, ekologiýa nukdaýnazaryndan häzirki 
zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelmelidir. Desgalaryň 
bu künjegiň tebigy aýratynlyklary bilen sazlaşygy esasy 
talap bolup durýar. Şeýle hem bu ýerde dörediljek gök 
zolaklar, seýilgähler şäher gurşawy we onuň tebigy 
aýratynlyklary bilen utgaşmalydyr.

Soňra körpe nesilleriň wekilleri bolan oglanjyk we 
gyzjagaz hormatly Prezidentimizden şu günki şanly 
waka mynasybetli geljek nesillere niýetlenen ýadygärlik 
ýazgy ýazmagyny haýyş etdiler. Döwlet Baştutanymyz 
ýadygärlik ýazga gol çekip, ony ýörite guta ýerleşdirdi. 

Ýygnananlaryň şowhunly elçarpyşmalary astynda 
milli Liderimiz gutyny täze gurluşygyň binýadyna atyp, 
ýaşaýyş toplumynyň gurluşygynyň ilkinji betonyny atdy. 

Hormatly ýaşulular we beýleki dabara gatnaşyjylar 
döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerdiler. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow körpe nesilleriň we hormatly 
ýaşulularyň haýyşlary boýunça olar bilen ýadygärlik 
surata düşdi. 

 Milli Liderimiz dabara gatnaşyjylar bilen mähirli 
hoşlaşyp, egindeşleri bilen paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk 
etrabynyň çäginde ýerleşýän Çoganly ýaşaýyş toplumynda 
şanly sene mynasybetli açylýan 140 sany iki gatly ýaşaýyş 
jaýlarynyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine tarap 
ugrady. 

Bu ýerde hemmeler üçin şatlykly ýagdaý emele geldi. 
Ýygnananlar döwlet Baştutanymyzy uly ruhubelentlik 

bilen garşyladylar. 
Milli Liderimiz çykyşlara tomaşa edip, bu ýere 

ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen täze 
ýaşaýyş toplumynyň toý bagyny kesdi. Onuň ulanylmaga 
berilmegi paýtagtymyzyň ilaty üçin Aşgabat şäheriniň 
güni we paýtagtymyzyň şanly senesi mynasybetli ajaýyp 
baýramçylyk sowgadyna öwrüldi. 

Döwlet Baştutanymyz toplumyň çägine girdi. 
Onuň köçeleriniň ugrunda aýdym-saz we döredijilik 
toparlarynyň,  sungat  ussat larynyň çykyşlary 
ýaýbaňlandyryldy. Bu bolsa türkmen halkyna mahsus 
myhmansöýerlik däplerine laýyk gelýän we türkmen 
toýlaryny alamatlandyrýan çykyşlara öwrüldi. 

Milli Liderimiz bu ýerde gurlan binalaryň gurluşyny, 
olaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşyny synlady. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
öýleriň birine baryp gördi. Ýaşaýyş jaýlarynyň birine 
göçüp gelen bagtyýar maşgala milli Liderimizi güler 
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Gazyp alýan pudaklaryň, şol sanda nebit, gaz we dag-
magdan senagatynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 
Parnik gazlarynyň howa zyňylmagyny azaltmakda bu 
pudaklara möhüm orun degişlidir. Şunda, Durnukly ösüş 
maksatlaryny maliýeleşdirmek, “СOVID-19 ýokanjy 
zerarly emele gelen çökgünlikden soň, ykdysadyýeti 
dikeltmek we diwersifikasiýalaşdyrmak, tebigy 
serişdeleri netijeli dolandyrmak, “ýaşyl energetika” 
geçmek, ekologiýa taýdan arassa we energiýanyň 
gaýtadan dikeldilýän çeşmelerine, tehnologiýalara 
we innowasiýalara maýa serişdelerini gönükdirmek 
meselelerine aýratyn ähmiýet berildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
ýokary derejede geçirilen duşuşykda onlaýn tertibinde 
çykyş etmek bilen, ýurdumyzyň häzirki zamanyň 
möhüm meseleleriniň çözgüdini taýýarlamak, ählumumy 
abadançylygyň we ösüşiň bähbidine laýyk gelýän netijeli 
hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça tagallalaryň 
utgaşdyrylmagyna ygrarlydygyny belledi. 

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň daşky gurşawa 
senagat galyndylarynyň zyňylmagy bilen emele gelýän 
ýaramaz ýagdaýlar sebäpli alada edýändigini hem-de bar 
bolan töwekgelçilikleri, wehimleri azaltmaga gönükdirilen 
halkara tagallalarynyň ýygjam utgaşdyrylmagyna we 
ylalaşykly hereket edilmegine ygrarlydygyny belledi. 

Howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygyna 
gyşarnyksyz we ählumumy ygrarlylygyň bu ugruň möhüm 
şerti bolup durýandygyna ynanýaryn. Hut şol resminama 
asyrymyzyň ählumumy ekologiýa we tebigaty goraýyş 
gün tertibini kesgitlemäge, ony ýerine ýetirmek ugrunda 
halkara-hukuk gurallarynyň ýokary netijeliligini üpjün 
etmäge gönükdirilendir diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

Bu düýpli resminama goşulmak bilen, Türkmenistan 
BMG, beýleki ýöriteleşdirilen halkara düzümleri 
bilen ony hemmetaraplaýyn utgaşdyrmak babatda 
hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berýär.

Häzirki  döwürde Pariž ylalaşygy boýunça 
borçnamalara laýyklykda, Türkmenistanda BMG-niň 
daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň we BMG-niň 
Ösüş maksatnamasynyň goldaw bermeginde howanyň 
üýtgemegi hakynda Dördünji milli maglumaty hem-de 
Birinji ikiýyllyk maglumaty taýýarlamak işleri alnyp 
barylýar. Bu resminamalaryň ikisi hem 2023-nji ýylyň 
başynda BMG-niň sekretariatyna hödürlener. 

Senagaty ösdürmek boýunça Birleşen Milletler 
Guramasy bilen bilelikde ozon gatlagyny goramak 
babatda iki iri taslamany amala aşyrmaga taýýarlyk 
işlerini alyp barýarys. Şeýle hem bu we beýleki halkara 
düzümleri, ähli gyzyklanma bildirýän döwletler bilen 
mundan beýläk-de hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyrys 
diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. 

Dünýäde iri serişde öndüriji ýurtlaryň biri bolmak 
bilen we bu ugurda öz jogapkärçiligine doly düşünýän 
Türkmenistan önümçilik maksatlary bilen daşky gurşawy 
goramak boýunça wezipeleriň arasynda deňeçerligi 
saklamak ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmaýar. 

Howanyň üýtgemegi hakynda Türkmenistanyň 2019-
njy ýylda Milli strategiýasynyň rejelenen görnüşiniň kabul 
edilmegi ähli zerur hukuk guramaçylyk we tehnologik 
şertleri üpjün etdi. Munuň özi ekologiýa wezipelerini 
ýerine ýetirmek üçin zerurdyr we uýgunlaşma çäreleriniň 
sanawyny düýpli giňeltmäge hyzmat eder. 

Häzirki döwürde bu sanaw döwletimiziň hem-de 
ykdysadyýetiň hususy pudagynyň ähli ykdysady we 
önümçilik ulgamyny doly öz içine alýar. 

Soňky ýyllarda Türkmenistanda öndürilýän önümleriň 
uglerod göterimi yzygiderli peselýär. Bu babatda 

hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
birnäçe maglumatlary mysal hökmünde beýan etdi.

Türkmenistanyň Üçünji milli maglumatlarynyň 
çäklerinde geçirilen bilermenleriň bahalaryna görä, 2030-
njy ýyla çenli döwürde ykdysadyýetiň ösüşi jemi içerki 
önümiň birligine görä energiýa sarp edilişiniň udel agramy 
peseler. Şeýlelikde, ugleturşy gazyň zyňyndylarynyň ösüş 
depginini 2025-nji ýylda 122 göterime çenli, 2030-njy 
ýylda bolsa 118,1 göterime çenli peseltmek göz öňünde 
tutulýar.

Soňra milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzda 
tokaýlary dikeltmek, howa şertleriniň täsirini peseltmek 
üçin ýerden peýdalanmak usullaryny gowulandyrmak 
ugrunda uýgunlaşdyryjy çäreler giňden ornaşdyrylýar. 
“Gök guşak” umumymilli maksatnamasynyň çäklerinde, 
suwaryşyň oňyn suw tygşytlaýjy usullaryny ulanmak 
arkaly şäherleriň töwereklerinde ägirt uly meýdanlary 
tutýan tokaý zolaklary döredildi. Diňe şu ýylyň 
dowamynda ýurdumyzda goşmaça 30 million düýp bag 
nahallaryny ekmek meýilleşdirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwrüň çynlakaý 
ekologiýa wehimlerine garşy durmakda halkara 
tagallalarynyň birleşdirilmegine we berkidilmegine 
üýtgewsiz ygrarlydygyny tassyklap, Türkmenistan 
birnäçe anyk hem-de gaýragoýulmasyz başlangyçlary 
teklip edýär. 

Hususan-da, BMG-niň pes uglerod energetikany 
ösdürmek boýunça çäreleriň durmuşa geçirilmegine 
gönükdirilen Strategiýasyny işläp taýýarlamaga girişmek 
zerurdyr. 

Ikinjiden bolsa, BMG-niň howandarlygynda 
energetikanyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde 
wodorody ösdürmek boýunça halkara “Ýol kartasyny” 
döretmekden ybaratdyr.

Bu teklipleri öňe sürmek bilen, milli Liderimiz 
Türkmenistanyň ýakyn wagtda bilermenleriň derejesinde 
olary durmuşa geçirmegiň ýollaryny we esasy ugurlaryny 
ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygyny nygtady. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
çykyşyny tamamlap, “tegelek stoluň” başyndaky 
maslahata gatnaşyjylara öňde goýlan maksatlara 
ýetmekde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň wideoýüzlenmesi oňa 
gatnaşyjylar tarapyndan uly üns bilen diňlenildi.

Şeýlelikde, Bitarap Türkmenistan milli Lideriniň 
ýolbaşçylygynda Birleşen Milletler Guramasynyň 
çäklerinde ýola goýulýan netijeli gatnaşyklara 
ygrarlydygyny mälim etdi hem-de häzirki zamanyň möhüm 
meseleleriniň çözgüdine deňeçer we öňdengörüjilikli 
çemeleşmeleri öňe sürdi. 

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanyň 
daşary işler ministrini kabul etdi

26-njy maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen 
Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri 
A.Kamilowy kabul etdi. 

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz we 
Özbegistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy 
köptaraply döwletara gatnaşyklarynyň şu günki ýagdaýy 
hem-de ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, ozaly 
bilen, iri halkara guramalarynyň hem-de abraýly sebit 
düzümleriniň çäklerinde gatnaşyklary mundan beýläk-
de ösdürmegiň mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar. 

Nygtalyşy ýaly, ýurtlaryň ikisi hem möhüm umumy 
meseleleri bilelikde çözmekde hyzmatdaşlygyň mundan 
beýläk-de pugtalandyrylmagyna möhüm ähmiýet 
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kepillendirýän kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak 
esasy wezipeleriň hatarynda görkezildi. Adam hukuklaryna 
hormat goýmak medeniýetini ýokarlandyrmak boýunça 
dürli işler alnyp barylmalydyr, bu ugurda kanunçylyk 
binýady berkidilmelidir.

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 çagalaryň hukuklaryny goramak 
boýunça Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň 
ýerine ýetirilmegine, şol sanda ýurdumyzda çagalaryň 
hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018–2022-
nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasynda 
kesgitlenen çäreleriň amala aşyrylmagyna ünsi çekdi. 
Şunuň bilen baglylykda, Howandarlyga mätäç çagalara 
hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işini 
talabalaýyk ýola goýmaga ýardam bermegiň möhümdigi 
bellenildi. 

Milli Liderimiz Türkmenistanyň her bir adamyň 
durmuş goraglylygyny kepillendirýän döwletdigi 
baradaky konstitusion kadalaryň durmuşa geçirilmegine 
ünsi çekdi.

Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky 
komitetiň başlygy G.Agaýewiň habaryny diňläp, 
ýurdumyzyň gülläp ösmeginiň, dünýäniň ösen 
döwletleriniň birine öwürmegiň bähbidine kabul 
eden maksatnamalarymyzyň, amala aşyrýan durmuş-
ykdysady, jemgyýetçilik-syýasy özgertmelerimiziň 
hukuk binýadyny has-da kämilleşdirmegiň zerurdygyny 
nygtady.

Döwlet Baştutanymyz bazar gatnaşyklaryny 
ösdürmegiň, hususy telekeçiligi goldamagyň hem-de 
ylmy oýlap tapyşlara we täze innowasion tehnologiýalara 
esaslanýan döwrebap önümçilikleri döretmegiň hukuk 
esaslarynyň has-da pugtalandyrylmagyny esasy 
wezipeleriň hatarynda görkezdi. Maýa goýumlary üçin 
amatly şertleri we kepillikleri döretmäge aýratyn üns 
berilmelidir. 

Hormatly Prezidentimiz şu wezipelerden ugur alnyp, 
halkara hukugynyň umumy kadalaryna doly laýyk gelýän 
milli kanunçylygyň döwrebap kadalaryny we düzgünlerini 
işläp taýýarlamak boýunça zerur işleriň geçirilmelidigini 
we olaryň yzygiderli kämilleşdirilmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz döwlet býujetiniň 
çykdajylarynyň köp böleginiň durmuş ulgamyny 
maliýeleşdirmäge, şol sanda saglygy goraýyş, ylym, bilim, 
medeniýet ulgamlaryny ösdürmäge gönükdirilmelidigini 
aýtdy. 

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, geljek ýyl 
üçin Döwlet býujetiniň taslamasy işlenip taýýarlananda, 
Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge 
gönükdirilen maksatnamalarda bellenen wezipelere 
aýratyn üns berilmelidir. Şeýle hem ýurdumyzyň 
ykdysadyýetiniň pudaklarynda gazanylan üstünlikler, 
2021-nji ýylyň ahyryna çenli garaşylýan netijeler göz 
öňünde tutulmalydyr. 

Geljek ýylda ýurdumyzyň ýangyç- energetika, senagat, 
ulag-aragatnaşyk pudaklarynyň ösüşine aýratyn üns 
berilmelidir. Geljek ýylda ýurdumyzyň ähli sebitlerinde 
ýaşaýyş jaýlaryny, aýratyn hem, mätäçlik çekýän adamlar 
üçin welaýatlaryň etraplarynda we şäherlerinde ýaşaýyş 
jaýlaryny gurmak üçin serişdeleri Döwlet býujetinde göz 
öňünde tutmaly. 

Döwlet Baştutanymyz zähmetsöýer, päk ahlakly nesli 
terbiýeläp ýetişdirmegi, raýatlaryň dynç almagy üçin 
şertleriň döredilmegini, türkmenistanlylaryň aň-düşünjeli 
ynsan we hünärmen hökmündäki mümkinçiliklerinden 
peýdalanmagy esasy wezipeleriň hatarynda görkezdi.

Öňem çykyşlarymda belläp geçişim ýaly, maşgala 
näçe agzybir, sagdyn bolsa şonça-da jemgyýet berk bolar. 

berýärler, şol meseleleriň hatarynda, sebitde suw 
serişdelerini dolandyrmak hem-de rejeli peýdalanmak 
wezipesi bar. 

Söhbetdeşler Türkmenistanyň we Özbegistanyň 
köpasyrlyk dostluk gatnaşyklarynyň iň gowy 
ýörelgelerini dowam etmäge hem-de syýasy-diplomatik, 
söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda 
gatnaşyklaryň giňeldilmegine özara taýýardyklaryny 
tassyklap, möhüm ugurlaryň birnäçesi boýunça 
hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin amatly şertleri döretmegiň 
zerurdygyna ünsi çekdiler. 

Şunuň bilen baglylykda, Söwda-ykdysady, ylmy-
tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki 
türkmen-özbek toparynyň alyp barýan işlerini 
işjeňleşdirmegiň hem-de dürli derejede ikitaraplaýyn 
duşuşyklaryň yzygiderli geçirilmeginiň möhümdigine 
üns çekildi. 

   *** 
Şol gün degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn 

dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda 
türkmen-özbek gepleşikleri geçirildi, onuň jemleri 
boýunça iki möhüm resminama: Ýerden muzdly 
peýdalanmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti 
bilen Özbegistan Respublikasynyň Hökümetiniň 
arasyndaky Ylalaşyga goşmaça Ylalaşyga hem-de Suw 
hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek 
hökümetara topary hakynda Türkmenistanyň Hökümeti 
bilen Özbegistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda 
Ylalaşyga gol çekildi. 

Türkmenistanyň Prezidenti Milli Geňeşiň 
Halk Maslahatynyň agzalary bilen maslahat 
geçirdi

26-njy maýda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 
Diwanynda hormatly Prezidentimiz, Halk Maslahatynyň 
Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň 
Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary bilen 
geçiren maslahatynda olaryň alyp barýan işleri bilen 
tanyşdy, şeýle hem bu düzümiň işini guramak bilen bagly 
möhüm wezipeleri kesgitledi.

Milli Liderimiz Adam hukuklaryny we azatlyklaryny 
goramak baradaky komitetiň başlygy M.Taganowyň 
hasabatyny diňläp, Esasy Kanunymyzda beýan edişimiz 
ýaly, ýurdumyzda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary 
gymmatlygynyň adamdygyny belledi. Adamy goramak 
we oňa hyzmat etmek döwlet häkimiýet edaralarynyň 
baş wezipesidir. 

Şunuň bilen baglylykda, jemgyýetimizi we döwletimizi 
ösdürmek, adam hukuklaryny goramak boýunça Milli 
Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň öňünde 
durýan wezipeleri durmuşa geçirmäge aýratyn üns 
berilmelidir diýip, milli Liderimiz Türkmenistanda 
gender deňligi boýunça 2021–2025-nji ýyllar üçin 
Hereketleriň milli meýilnamasyny ýerine ýetirmek 
ugrunda ähli zerur çäreleriň görülmelidigine ünsi çekdi. 
Zenanlaryň hukuklaryny goramaga aýratyn ähmiýet 
bermegiň möhümdigini nygtady. 

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021–
2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasyny 
durmuşa geçirmek maksady bilen, bu babatda hereket 
edýän kanunlarymyza seljerme geçirilmelidir hem-de 
olary halkara konwensiýalaryna we adam hukuklary 
babatda Türkmenistanyň gatnaşýan beýleki halkara hukuk 
namalarynyň düzgünlerine laýyk getirmek boýunça zerur 
işler alnyp barylmalydyr. 

Fiziki şahslaryň hukuk ýagdaýynyň, esasan hem, 
ilatyň goraga mätäç toparlarynyň durmuşynyň hilini 
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Şu nukdaýnazardan, döwlet Baştutanymyz jemgyýetimizi 
mundan beýläk-de pugtalandyrmaga möhüm ähmiýetiň 
berilmelidigini aýtdy.

Ylym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky 
komitetiň başlygy B. Seýidowyň hasabatyny diňläp, 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hemmetaraplaýyn ösen, beden we ruhy taýdan kämil 
ýaşlary terbiýelemek, bilimiň, ylmyň we önümçiligiň 
özara gatnaşyklaryny pugtalandyrmak häzirki döwrüň 
esasy wezipesi bolup durýar diýip belledi. Dünýäde 
maglumat tehnologiýalarynyň okgunly ösmegini, ylmyň 
gazananlarynyň hem-de bilim bermek usullarynyň 
yzygiderli täzelenmegini nazara almak bilen, bu ugurda 
innowasion işleri işjeň ornaşdyrmaly. 

Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy goramak we agrosenagat 
syýasaty baradaky komitetiň başlygy Ç.Babanyýazowyň 
hasabatyny diňläp, Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly 
Berdimuhamedow ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet 
ekologiýa syýasatynyň esasy maksadynyň halkymyzyň 
durmuşynyň ekologiýa taýdan oňaýly şertlerini üpjün 
etmekden, tebigy baýlyklary oýlanyşykly peýdalanmakdan 
we gorap saklamakdan, bu ulgamda mäkäm sebitleýin we 
halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmekden ybaratdygyny 
belledi. 

Ekologiýa we daşky gurşawy goramak boýunça abraýly 
guramalaryň konwensiýalaryna, maksatnamalaryna, 
rezolýusiýalaryna gatnaşmagy dowam etmeli diýip, milli 
Liderimiz belledi.

Şeýle hem Aral deňziniň howp salýan sebitlerinde 
ekologiýany durnuklaşdyrmak boýunça netijeli işleri alyp 
barmagyň möhümdigini nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz 2021–2025-nji ýyllar üçin 
Milli tokaý maksatnamasynyň taslamasyny taýýarlamaga 
aýratyn üns bermegi ilkinji nobatdaky wezipeleriň 
hatarynda kesgitläp, bu ugurda Milli parlamentiň iki 
palatasynyň hem bilelikde iş alyp baryp, bu resminamanyň 
kanunçylyk talaplaryna laýyk gelmegini seljermelidigini 
belledi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
döwletimiziň hususy önüm öndürijilere giň ýol açandygyny 
göz öňünde tutup, ýer we suw serişdelerini aýawly 
peýdalanmak baradaky hukuk namalaryny kämilleşdirmek 
boýunça zerur işleriň alnyp barylmalydygyny belledi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  e k e r a n ç y l y k d a 
we maldarçylykda seleksiýa hem-de tohumçylyk 
işleriniň, ekin dolanyşygynyň, topragy işläp bejermek 
ulgamynyň we dökünleri ulanmagyň, karantin ulgamyny 
döwrebaplaşdyrmagyň kanunçylyk binýadynyň has-da 
berkidilmelidigi ünsi çekdi.

Halk Maslahatynyň agzalary, sebitlerden saýlanan 
wekiller hökmünde halkyň isleg-arzuwlaryny 
öwrenmelidirler, ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-
özüňi dolandyryş edaralary bilen ýakyndan gatnaşyklary 
ýola goýmalydyrlar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 
Ýurdumyzda wagyz-nesihat işleriniň, duşuşyklaryň, 
Diýarymyzyň sebitlerinde alnyp barylýan işler, ýetilýän 
sepgitler, önüm öndürýän kärhanalar barada köpçülikleýin 
habar beriş serişdelerinde yzygiderli çykyşlaryň 
guralmagy esasy wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.

Halkara meseleler baradaky komitetiň başlygy 
M.Bäşimowanyň hasabatyny diňläp, milli Liderimiz 
parlamentara gatnaşyklaryny berkitmegi esasy wezipeleriň 
hatarynda kesgitledi. Dürli soraglar boýunça halkara 
derejelerde geçirilýän maslahatlarda ýurdumyzyň içeri 
we daşary syýasaty, parahatçylygy hem-de howpsuzlygy, 
durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek boýunça öňe 
sürýän oňyn başlangyçlary bilen halkara jemgyýetçiligi 
giňden tanyşdyrylmalydyr.

Türkmenistanyň daşary syýasat işini kanunçylyk 
taýdan üpjün etmäge aýratyn üns bermeli hem-de şundan 
ugur alyp, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen 
kadalaryny milli kanunçylyga ornaşdyrmak boýunça 
zerur işleri geçirmeli.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary 
K. Babaýewiň hasabatyny diňläp, öňde durýan wezipeleri 
üstünlikli çözmek üçin, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň 
Hökümet bilen bilelikde ylmy taýdan esaslandyrylan 
döwlet syýasatyny ýöretmeginiň möhümdigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Halk Maslahatynyň 
agzalarynyň Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary bilen 
bilelikde kabul edilen resminamalary öz wagtynda 
raýatlara düşündirmegi işiň esasy ugurlarynyň hatarynda 
görkezildi.

Milli Liderimiz düzümiň öňünde durýan möhüm 
wezipelere ünsi çekip, halkymyzyň hal-ýagdaýyny 
gowulandyrmaga, şeýle hem ilatyň, aýratyn-da, 
ýaşlaryň arasynda içeri we daşary syýasatymyzy, milli 
kanunçylygyň düzgünlerini wagyz etmäge gönükdirilen 
täze konsepsiýalary, döwlet maksatnamalaryny we 
meýilnamalaryny işläp taýýarlamaga we amala aşyrmaga, 
şeýle hem wagyz-nesihat işlerini geçirmäge Halk 
Maslahatynyň agzalarynyň işjeň gatnaşmagynyň 
möhümdigini belledi.

Türkmenistanyň Prezidenti «Awaza» milli 
syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramak 
boýunça iş maslahatyny geçirdi

28-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Dolandyryş 
merkeziniň ýolbaşçysy bilen «Awaza» milli syýahatçylyk 
zolagynda dynç alşy guramak boýunça iş maslahatyny 
geçirdi.

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri, 
Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary 
toparyň başlygy, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda 
dynç alşy guramak boýunça Dolandyryş merkeziniň 
ýolbaşçysy N.Amannepesow döwlet Baştutanymyzyň 
tabşyrygy boýunça Dolandyryş merkeziň işini netijeli 
guramak boýunça zerur çäreleriň görlendigini aýtdy. 
Tomsuna «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç 
almaga isleg bildirýänleriň syýahatçylyk ýa-da beýleki 
degişli ýerli düzümlere ýollanma hatyny alýandygy habar 
berildi. 

Şu wagta çenl i  2257 sany ýol lanma haty 
resmileşdirildi. Şol ýollanma hatlaryny alan raýatlara 
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan 
degişli rugsatnamalar berildi. Olara welaýatlardaky we 
paýtagtymyzdaky saglyk öýlerinde COVID-19-a garşy 
sanjym hem edildi.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň “Seýrana” 
we “Hazyna” myhmanhanalarynda “Tiz kömek” nokady 
döredildi. Zolakda ýerleşýän ähli myhmanhanalarda 
dermanhanalar döredildi we zerur derman serişdeleri 
bilen üpjün edildi, şeýle-de bu ýerde ýerleşýän ilata 
hyzmat edilýän desgalara işe kabul ediljek işgärler 
lukmançylyk gözegçiliginden geçirildi we olara sanjym 
edildi. 

Dynç almaga gelýän raýatlar üçin, myhmanhanalaryň 
awtoulaglarynyň hyzmatlary göz öňünde tutuldy. “Awaza” 
milli syýahatçylyk zolagyndaky awtoduralgada COVID-19 
ýokanjyny ekspres usuly bilen anyklamak ýola goýuldy. 
“Awaza” etrap saglyk merkezinde hem-de Türkmenbaşy 
şäher arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy 
göreşmek gullugynyň barlaghanasynda Polimeraz 
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zynjyrly reaksiýasynyň (PZR) enjamy gurnaldy. 
Şeýlelikde, häzirki wagtda Türkmenbaşy şäherinde we 
“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda şeýle enjamlaryň 
3-si doly güýjünde ulanylýar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, şu ýylyň 1-nji iýuny – 1-nji sentýabry 
aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç 
alyş möwsümi döwründe Dolandyryş merkezi tarapyndan 
zolakda alnyp barylýan işlere gözegçilik etmegi tabşyrdy. 
Şunuň bilen birlikde, dynç alyş möwsüminde zolagyň 
epidemiologiýa ýagdaýy yzygiderli seljerilmelidir. 

Dolandyryş merkeziniň başlygynyň orunbasary, 
içeri işler ministriniň orunbasary Ö.Hojanyýazowyň 
hasabatynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda 
dynç alşy guramagyň wagtlaýyn tertibine laýyklykda, 
syýahatçylyk zolagyna girilýän ýerde gije-gündiziň 
dowamynda hereket edýän barlag-gözegçilik nokady 
döredildi. Onuň işine Içeri işler ministrliginiň, Saglygy 
goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Döwlet 
migrasiýa gullugynyň işgärleri çekildi diýlip hasabatda 
aýdyldy. 

Şeýle hem möwsüm döwründe jemgyýetçilik tertibini, 
ýol hereketiniň kadalaryny we ýangyn howpsuzlygyny 
üpjün etmek, şu maksatlar üçin degişli tehnikalaryň, 
hususan-da, wideogözegçilik ulgamlarynyň netijeli 
ulanmak boýunça çäreler görüldi. Suwda halas edijileriň 
gije-gündizleýin nobatçylygy ýola goýuldy. Guramaçylyk 
meselelerini öz wagtynda çözmek boýunça toplumlaýyn 
işler amala aşyryldy. 

Dolandyryş merkeziniň paýtagtymyzyň we 
welaýatlaryň häkimliklerinde döredilen şahamçalarynda 
nobatçylyk guralyp, ýüz tutýan raýatlara degişli 
maslahatlar berilýär. «Awaza» milli syýahatçylyk 
zolagynda dynç almaga isleg bildirýänler üçin wagyz-
ündew çäreleri geçirildi. 

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, Hazaryň kenaryndaky 
şypahana zolagynda türkmenistanlylaryň howpsuz 
hem-de göwnejaý dynç almagy üçin ähli kadaly şertleri 
döretmegiň zerurdygyny nygtady. Şu maksat bilen, 
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda bellenen kadalary, 
bildirilýän talaplary we arassaçylyk düzgünini berk berjaý 
etmeginiň zerurdygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, 
döwlet Baştutanymyz barlag-gözegçilik nokadynyň takyk 
işlemegine gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy. 

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 

	 Türkmenistanyň Prezidenti köp ýyllaryň 
dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini, gazanan 
ýokary netijelerini we hünär ussatlygyny nazara lyp, 
şeýle hem Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy 
mynasbetli raýatlaryň bir toparyna döwlet sylaglaryny 
gowşurmak hakynda Permana gol çekdi. 
	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, 

milli halyçylyk sungatyny ösdürmekde hem-de köp 
ýyllaryň dowamynda çeken halal we yhlasly zähmetini, 
hünär ussatlygyny nazara alyp, şeýle hem Türkmen 
halysynyň baýramy mynasybetli ýurdumyzyň ussat 
halyçylarynyň on birisine «Türkmenistanyň at gazanan 
halyçysy» diýen hormatly ady dakyldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti  Karara gol 

çekdi. Resminama laýyklykda, Aşgabat şäheriniň 
demirgazygynda “Aşgabat-siti” ýaşaýyş toplumynyň 
gurluşygyny toplumlaýyn guramaçylykly alyp barmak 
boýunça Pudagara topary döredildi we onuň düzümi 
tassyklanyldy. 

	 Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. 
Resminama laýyklykda, welaýatlaryň etraplarynyň we 
etrap hukukly şäherleriniň hem-de Aşgabat şäheriniň 
etraplarynyň arasynda 2021-nji ýylyň jemleri boýunça 
welaýatlarda we Aşgabat şäherinde durmuş, ykdysady 
we medeni taýdan ähli görkezijiler boýunça iň ýokary 
netijeleri gazanmak ugrunda bäsleşik yglan edildi.

Yglan edilen bäsleşikde Türkmenistan boýunça ýeňiji 
bolan etrabyň ýa-da etrap hukukly şäheriň häkimligini 
1 million amerikan dollary möçberde pul baýragy bilen 
sylaglamak bellenildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol 

çekdi. Resminama laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow Garaşsyz 
Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet baştutanlarynyň 
Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin, 2021-nji 
ýylyň 28-nji maýynda Belarus Respublikasynyň Minsk 
şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

DÄP-DESSUR 

Milli Liderimiz Mälikguly Berdimuhamedowyň 
hatyrasyna sadaka berdi

27-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow paýtagtymyzyň “Parahat-7” ýaşaýyş 
toplumynda ýerleşýän “Hezreti Omar” metjidinde kakasy 
Mälikguly Berdimuhamedowyň kyrky mynasybetli 
sadaka berdi. 

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, “Mähriban kyblamyň 
ömür ýoly–maňa nusgalyk ýol, onuň asylly beýik ahlak 
sypatlary, meniň idealym, meniň durmuş uniwersitetim”. 

Asylly däbe görä, merhumyň hormatyna tebärek 
çykyldy, aýat-töwir okaldy. 

Tebärekden soňra döwlet Baştutanymyz okalan doga-
dilegleriň Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolmagyny 
dileg etdi we kakasy baradaky ýatlamalaryny aýdyp berdi. 

Mähriban kyblamyň ömür ýoly meniň üçin durmuş 
mekdebi boldy. Ol her hili çykgynsyz, kyn ýagdaýdan 
hem aljyraman, baş alyp çykmagy başarýardy diýip, milli 
Liderimiz 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 sadaka gatnaşanlara minnetdarlyk 
bildirip, bu topragyň her daban ýerini, mukaddes hem 
keramatly Watany gözüniň göreji, başynyň täji saýan 
kakasy Mälikguly agany hatyralap berlen sadakanyň, 
okalan aýat-töwirleriň Allatagalanyň dergähinde kabul 
bolmagyny, kyblasynyň ýatan ýeriniň ýagty, jaýynyň 
jennet bolmagyny dileg etdi. 

Hormatly Prezidentimiz sadaka tamamlanansoň bu 
ýerden ugrady. 

Watan oglunyň ene-atasyna bolan 
garaýşynyň nusgalyk mysaly arkaly 
jemgyýetiň jebisligi berkeýär

2 8 - n j i  m a ý d a  ý u r d u m y z y ň  M ä l i k g u l y 
Berdimuhamedowyň adyny göterýän ýerlerde 
Türkmenistanyň Prezidentiniň kyblasy, Watanymyzyň 
wepaly oglunyň röwşen keşbine hem-de durmuş ýoluna 
bagyşlanan çäreler geçirildi. 

Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow 
adyndaky 1001-nji harby bölüminiň medeniýet öýünde 
hormatly Prezidentimiziň mähriban kyblasy, Içeri 
işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly 
Berdimuhamedowyň nusgalyk ömür ýoluna bagyşlanan, 
«Ata Watana söýgi» ady bilen maslahat geçirildi.
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Çärä harby we hukuk goraýjy edaralaryň käbir 
ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, 
ýurdumyzyň medeniýet işgärleri gatnaşdylar. 

Maslahatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň “Atamyň” atly täze goşgusynyň 
labyzly heňde çeper okalmagy bilen başlandy. 

Ýygnananlaryň belleýşi ýaly, Mälikguly aganyň asylly 
keşbinde beýik watançynyň, ata watanyna we halkyna 
wepaly gulluk etmegiň nusgalary jemlenendir. 

Şeýle ajaýyp ynsan bolan Mälikguly aganyň adynyň 
Içeri işler ministrliginiň 1001-nji harby bölümine 
dakylmagynyň hem ähmiýeti bellenildi. Munuň özi 
ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde, saýlap 
alýan hünäriňe söýgi oýarmakda, öz käriňe tüýs ýürekden 
berlip, halal zähmet çekmegi terbiýelemekde örän 
ähmiýetlidir. 

Şeýle hem şol gün Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň 
Yzgant şäherçesindäki Mälikguly Berdimuhamedow 
adyndaky Medeniýet köşgünde «Nusgalyk ömür – 
nesillere görelde» atly maslahat geçirildi. Maslahata 
Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy, Milli Geňeşiň Halk 
Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, ýurdumyzyň 
jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş 
serişdeleriniň ýolbaşçylary, medeniýet işgärleri we sungat 
ussatlary gatnaşdylar. 

Maslahat sahnalaşdyrylan edebi kompozisiýanyň 
görkezilmegi bilen başlandy. Ony Magtymguly 
adyndaky Milli sazly drama teatrynyň artistleri ýerine 
ýetirdiler. Artistleriň ussatlyk bilen ýerine ýetirmeginde 
maşgala durmuşynda ata bilen ogluň arasyndaky 
gatnaşyklaryň neneňsi derejede rowaçlanmalydygy 
baradaky milli öwüşginli mazmun beýan edildi. Hut 
şu ýörelgelerden ugur alanyňda, milli Liderimiziň 
ata-enä hormat goýmakda görkezýän işleri tutuş 
türkmen halkymyz üçin nusgalyk göreldedir. Munuň 
şeýledigine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň mähriban kyblasynyň kyrky 
mynasybetli beren sadakasynda aýdan sözleri we şunuň 
bilen baglylykda, okap beren goşgy setirleri hem örän 
aýdyň şaýatlyk edýär. 

Maslahata gatnaşyjylar çykyşlarynda hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň bähbidine 
alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň ähmiýeti 
bellenildi. Jemgyýetiň agzybirligi we jebisligi 
Garaşsyz, bitarap Türkmenistanda amala aşyrylýan 
oňyn özgertmeleriň girewi bolup durýar diýip 
bellediler. 

Çäräniň dowamynda Mälikguly aganyň goşgy 
setirlerine döredilen aýdymlar ýaňlandy. 

PARLAMENT 

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen 
wideoduşuşyklar 

   ***
 Parlamentara bileleşiginiň wideomaslahat 

görnüşinde geçirilýän nobatdaky Assambleýasyna 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 
deputatlary gatnaşdylar. 

Forumyň dowamynda parlamentleriň wekilleri 
adam hukuklary, ýaşlar we zenanlar, şeýle hem halkara 
hyzmatdaşlygy, halkara syýasaty hem-de pandemiýa ýaly 
meseleler boýunça öz garaýyşlaryny beýan etdiler. 

Assambleýanyň barşynda birnäçe kararnamalaryň, 
şol sanda “Tebigy heläkçilikler we olaryň netijeleri 
bilen baglanyşykly wehimlere hem-de gapma-

garşylyklara garşy durmagyň çäklerinde parahatçylygy 
we howpsuzlygy pugtalandyrmak boýunça parlament 
strategiýalary” hem-de “Durnukly ösüş maksatlaryna 
ýetmek, jogapkärli sarp etmek we önümçilik ugrunda 
sanlylaşdyrmagy hem-de sirkulýar ykdysadyýeti 
ilerletmek” atly kararnamalar kabul edildi. 

   ***
Türkmen parlamentarileri sanly wideoaragatnaşyk 

arkaly Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg 
şäherinde geçirilen IX Newa halkara ekologiýa 
kongresine gatnaşdylar. GDA-na agza ýurtlaryň 
Parlamentara assambleýasy tarapyndan guralan 
forum “Planetanyň ekologiýasy–durnukly ösüş” ady 
bilen geçirildi. 

Kongresiň işewür maksatnamasy umumy mejlisi hem-
de “tegelek stollary” öz içine aldy. Şolarda ekologiýa 
howpsuzlygyny üpjün etmek, tebigatdan peýdalanmak 
we daşky gurşawy goramak babatda kanunçylygy 
kämilleşdirmek ulgamynda BMG-niň ýöriteleşdirilen 
halkara düzümleri bilen parlamentara hyzmatdaşlygyny 
pugtalandyrmak, “ýaşyl ykdysadyýete” geçmek, 
ekologiýa medeniýetiniň ornuny ýokarlandyrmak, ilatyň 
bilimi, sagdyn durmuş ýörelgeleri baradaky maksatlaryny 
öňe ilerletmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Suw serişdeleriniň utgaşykly dolandyrylmagyna, 
ekologiýa taýdan aň-düşünjäniň artmagyna we 
ekosyýahatçylyga, daşky gurşawy goramak bilen 
baglanyşykly milli strategiýalar hem-de taslamalar 
ulgamynda tejribeleriň alşylmagyna, täze ählumumy 
howa syýasatyna, tokaý serişdelerine, “ýaşyl” energetika, 
ykdysadyýetiň galyndysyz ulgamynyň kemala 
getirilmegine we beýlekilere aýratyn üns berildi.

Foruma gatnaşyjylar döwlet tebigaty goraýyş syýasatynyň 
hem-de Türkmenistanyň suw diplomatiýasynyň möhüm 
ugurlary, tebigy serişdelerden oýlanyşykly peýdalanmak, 
çölleşmä garşy göreşmek, biologiýa köpdürlüligini gorap 
saklamak, ýurdumyzda gurulýan senagat desgalarynda 
döwrebap, ekologiýa taýdan arassa we tygşytly “ýaşyl” 
tehnologiýalary peýdalanmak ulgamynda amala aşyrylýan 
milli, sebit hem-de halkara derejesindäki giň gerimli ekologiýa 
maksatnamalary we taslamalary bilen tanyşdyryldy. 

Ýurdumyzyň döwrüň wajyp meselelerini çözmäge, 
durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmakda 
halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny birleşdirmäge 
gönükdirilen halkara başlangyçlary hem-de bu ugurda 
milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça geçirilýän 
işler barada habar berildi. 

AŞGABADA 140 ÝYL 

Paýtagtymyzyň şanly senesiniň hormatyna 
ýokary sylaglar 

Paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli guralýan 
dabaralaryň çäklerinde, Aşgabady durmuş-ykdysady 
taýdan ösdürmäge uly şahsy goşantlaryny goşan halk 
hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy işgärlerine, 
önümçiligiň öňdebaryjylaryna, ministrlikleriň we 
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, guramalaryň 
işgärlerine ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmak 
dabarasy geçirildi. 

Köp ýyllaryň dowamynda päk ýürekli  we 
birkemsiz çeken zähmeti üçin sylaglara mynasyp bolan 
watandaşlarymyzy hormatlamak – ýurdumyzda durmuş 
tejribesini, bilimini we zehinini Watana gulluk etmäge 
bagyşlan öz işiniň ussatlaryna aýratyn hormat bilen 
garalýandygynyň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr. 
Hut şeýle adamlar – maksada okgunly, zehinli, wezipe-
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borçlaryny nusgalyk derejede ýerine ýetirýän, Watana 
bähbit getirmäge çalyşýan adamlar ýaşlar üçin göreldedir.

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 tabşyrygy esasynda ruhubelentlik 
ýagdaýynda geçen dabara Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy, ministrlikleriň we 
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik 
guramalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. 

Dabara gatnaşyjylar mynasyp bolan sylaglaryny 
buýsanç we tolgunma duýgulary bilen kabul edip, öz 
işlerine berlen ýokary baha üçin hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk sözlerini 
beýan etdiler. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň garaşsyz 
ösüşiniň her bir ýyly şöhratly syýasy, ykdysady we 
medeni wakalara baýdyr. 

Aşgabat-Albukerke: doganlaşan şäherleriň 
gatnaşyklary ösdürilýär 

Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-nji ýylyň 
25-nji maýyny Albukerke şäherinde şanly 140 ýyllygyny 
belleýän «Doganlaşan Aşgabat şäheriniň güni» diýlip 
yglan edilmegi mynasybetli “tegelek stoluň” başynda 
maslahat geçirildi. Bu çärä ABŞ-nyň Türkmenistandaky 
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Metýu Stiwen 
Klimow gatnaşdy. 

Çäräniň barşynda doganlaşan Aşgabat we Albukerke 
şäherleriniň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça komitetiň 
başlygy Alana Makgratonyň hem-de bu komitetiň 
esaslandyryjysy we ilkinji ýolbaşçysy Salli Elis 
Tompsonyň Aşgabat şäheriniň şanly senesi mynasybetli 
wideogutlaglary diňlenildi. 

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 
ýyllygy giňden bellenilýän şu ýylda Aşgabat şäheriniň 
esaslandyrylmagynyň şanly 140 ýyllygynyň aýratyn 
ähmiýete eýedigi bellenildi. Bu, ozaly bilen, Aşgabadyň 
dost-doganlygyň, hoşniýetliligiň, myhmansöýerligiň 
we ynsanperwer ýörelgeleriň dabaralanýan paýtagty 
hökmünde giňden ykrar edilmegi bilen baglanyşyklydyr. 

Şeýle hem Albukerke şäheriniň häkimi Timoti 
M.Kelleriň buýrugy esasynda yglan edilen «Doganlaşan 
Aşgabat şäheriniň gününiň» iki şäheriň arasyndaky 
ýakyn doganlyk gatnaşyklaryň mundan beýläk-de 
pugtalandyrylmagynda uly ähmiýete eýedigi bellenildi.

JEMGYÝET 

Täze doglan çagalara paýtagtymyzyň şanly 
baýramynyň hormatyna Aşgabat hem Merjen 
atlary dakyldy

Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň güni hem-de 
onuň döredilmeginiň 140 ýyllygy bellenilýän günde 
Aşgabatda doglan ilkinji çagalaryň ene-atalaryna 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
adyndan sowgatlar gowşuryldy hem-de mähirli gutlaglar, 
bagtly durmuş, berk jan saglyk we abadançylyk baradaky 
arzuwlar beýan edildi. 

Körpejeler Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş 
ylmy-kliniki merkezde dünýä indiler. Selbi we Yslam 
Orazmyradowlaryň maşgalasynda oglanjyk, Aýna we 
Ýazmuhammet Atajykowlaryň maşgalasynda bolsa 
gyzjagaz doguldy. Bäbejikleriň ikisi hem bu maşgalalaryň 
birinji çagalarydyr.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligine habar 
berlişi ýaly, körpejeleriň saglygy kadaly. Oglanjygyň 
agramy 3 kilogram 985 gram, gyzjagazyň agramy bolsa 

3 kilogram 720 gram. Körpejeleriň ikisiniň hem boýy 
53 santimetr. 

Körpejeleriň ene-atalary oglanjyga Aşgabat, gyzjagaza 
bolsa Merjen adyny dakmak kararyna geldiler.

Bagtyýar ene-atalar hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowa maşgalany hem-de 
eneligi goldamak babatyndaky üstünlikli durmuşa 
geçirilýän durmuş ugurly döwlet syýasaty, ýaş nesil 
baradaky yzygiderli aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk 
bildirdiler. 

“Soňky jaň” we Aşgabat şäheriniň güni 
mynasybetli dabaralar geçirildi

Ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 
ählisinde “Soňky jaň” dabaralary geçirildi. 

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 2020-2021-nji okuw ýylynyň 
tamamlanmagy mynasybetli geçirilen baýramçylyk 
dabaralarynda okalan Gutlagynda orta mekdepleriň 
okuwçylaryna ak ýol arzuw edildi.

Ýene-de sanlyja günden uçurymlar üçin jogapkärli 
pursat – gutardyş synaglary başlanýar. Orta bilim 
hakyndaky şahadatnama düýnki mekdep okuwçylarynyň 
öňünde uzak ýollary, ilkinji nobatda bolsa, ýurdumyzyň, 
şonuň ýaly-da daşary ýurtlaryň ýokary okuw 
mekdeplerinde bilimlerini dowam etdirmek üçin giň 
mümkinçilikleri açar. 

Şu ýyl “Soňky jaň” dabaralarynyň giňden bellenilýän 
şanly sene – gözel paýtagtymyzyň 140 ýyllygy bilen 
gabat gelmegi bellärliklidir. Goşa baýrama öwrülen 
ajaýyp dabaralar ak mermerli paýtagtymyza aýratyn 
ruhubelentlik, şatlyk-şagalaň çaýdy, ajaýyp aýdym-sazlar 
hem-de dürli öwüşginli güller bilen bezedi.

Däp bolşy ýaly, ir bilen mekdepleriň iň gowy 
uçurymlary, ökde okuwçylar, dürli olimpiadalaryň 
we döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri, şonuň ýaly-
da bilim ulgamynyň işgärleri ýurdumyzyň iň täze 
taryhynyň hem-de onuň bagtyýar geljeginiň nyşany 
bolan paýtagtymyzdaky Garaşsyzlyk binasyna ajaýyp 
gül desselerini goýdular.

Döwlet sirkiniň öňündäki meýdançada hem-de 
“Aşgabat” aýdym-saz merkezinde medeniýet we sungat 
ussatlarynyň gatnaşmagynda baýramçylyk konserti boldy. 
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
sözlerine döredilen “Ak şäherim Aşgabat” atly aýdym 
onuň jemleýji senasy bolup ýaňlandy. 

Hormatly Prezidentimiziň döreden bu goşgusy “Ak 
şäherim Aşgabat” atly täze kitaba girizildi hem-de milli 
Liderimiziň agtygy Kerim bu goşga ýörite ýazdy. Ol baky 
juwan we bagy-bossan şäherimize uly söýginiň senasy 
bolup ýaňlandy. 

Konsert tamamlanandan soň, Aşgabadyň 140 
ýyllygyna hem-de “Soňky jaň” dabarasyna bagyşlanan 
ajaýyp feýerwerk paýtagtymyzyň agşamky asmanyna 
bezeg berdi. 

MASLAHATLAR 

“Ak şäherim Aşgabat”  
atly köpugurly halkara sergisi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi 
merkezinde paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 
ýyllygyna bagyşlanylan “Ak şäherim Aşgabat” atly XX 
köpugurly halkara sergisi geçirildi. Sergä kärhanalaryň 
we beýleki düzümleriň 90-dan gowragy, şol sanda daşary 
ýurt kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar. 
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Sergide ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş 
edaralaryň kärhanalary, ýurdumyzyň telekeçileri we 
Aşgabatda işleýän hem-de döwlet Baştutanymyz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen 
amala aşyrylýan ak mermerli paýtagtymyzyň has-da 
gözelleşmegine gönükdirilen giň gerimli şähergurluşyk 
maksatnamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmaga isleg 
bildirýän daşary ýurt kompaniýalary öz gazananlaryny 
görkezdiler. 

Bu gözden geçirilişiň maksady ozaly bilen häzirki 
wagtda Türkmenistanda has uly gyzyklanma bildirilýän 
hyzmatdaşlyk ulgamyna gönükdirilendir.

Türkmenistanyň dürli  ministrl ikleriniň we 
edaralarynyň: senagat we gurluşyk önümçiligi, 
gurluşyk we binagärlik, söwda we daşary ykdysady 
aragatnaşyklar ministrlikleriniň, “Türkmenawtoulaglary”, 
“Türkmendemirýollary”, “Türkmenhowaýollary”, 
“Türkmendeňizderýaýollary”, “Türkmenaragatnaşyk” 
agentlikleriniň, obasenagat toplumynyň, jemagat 
hojalygynyň, bilim ulgamynyň we beýlekileriň 
diwarlyklary sergä gelýänlerde uly gyzyklanma döretdi. 

Paýtagtymyzyň häkimliginiň sergi bölümlerinde bag 
nahallaryny ösdürip ýetişdirýän, seýilgäh germewlerini, 
timarlaýyş serişdelerini, bezeg önümlerini, mebelleri hem-
de olara degişli esbaplary, aşhana enjamlaryny, durmuşda 
ulanylýan aýna önümlerini öndürýän kärhanalaryň 
diwarlyklary ýerleşdirilipdir. Bu bölümlerde häzirki 
zaman şäheriniň gündelik durmuşyna degişli ähli zatlary 
synlamak bolýar. 

Sergi  Türkmenis tanyň täs in  syýahatçylyk 
mümkinçilikleri bilen tanyşmaga, jahankeşdelik 
pudagynyň meýilleri, dynç alşyň dürli görnüşleriniň 
guralyşy, medeni-aň düşünje we ülkäni öwreniş işleri 
barada iň täze maglumatlary almaga mümkinçilik berýär. 

Türkmen halylary adamzadyň medeni 
mirasynyň merjenidir

Tutuş ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky 
ýekşenbesinde giňden dabaralandyrylýan şanly sene–
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli giň möçberli 
çäreler guraldy. 

“Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň 
Watany” şygary astynda geçýän ýylda mukaddes 
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyl lyk  şanly  senes i 
dabaralandyrylýar. Hut şu ýyl özüniň 140 ýyllyk senesini 
bellän ak mermerli paýtagtymyzda esasy baýramçylyk 
dabaralary boldy. Şeýle hem ýurdumyzyň baş şäherinde 
Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň ХХI 
mejlisi, “Gözellik nusgasy–türkmen halysy” atly halkara 
maslahaty, söwda toplumynyň sergisi guraldy. 

Giň möçberli sergi söwda toplumynyň, dokma we 
haly önümçiligi pudaklarynyň ösüşinde gazanylýan 
ägirt uly üstünlikleri, şeýle hem soňky ýyllarda 
öňdebaryjy tehnologiýalary we täzeçi l  iş läp 
taýýarlamalary ornaşdyrmagyň hasabyna hereket edýän 
düzümleriň önümçilik mümkinçiliklerini berkitmäge we 
döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen giň möçberli işleri 
doly açyp görkezýär. 

Serginiň birinji gününiň çäklerinde ýurdumyzyň 
Modeller öýleriniň guramagynda geçirilen “Bagtyýar 
zamananyň döwrebap lybaslary” atly bäsleşigiň jemi 
jemlenildi. Onuň ýeňijileri bu ugur boýunça dünýä 
tejribesini milli ýörelgeler bilen utgaşdyryp, täze, göze 
gelüwli lybaslaryň gözden geçirilişini guradylar. 

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda çeperçilik 
haly kärhanasynyň täze edara we önümçilik binalarynyň 
açylyp ulanylmaga berilmegi munuň aýdyň beýanydyr.

Ýüzýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçip 
gelýän ruhy gymmatlyklary aýawly saklamak maksady 
bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 
dünýäniň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan 
gadymy milli senetkärçilik ýörelgelerini mundan beýläk-
de ösdürmek ugunda giň möçberli işler alnyp barylýar.

Dünýäniň ylmy we işewür wekillerini, gadymy sungat 
eserlerini ýygnaýan adamlary hem-de haly muşdaklaryny 
özünde jemleýän Türkmen halyşynaslarynyň 
Bütindünýä jemgyýetiniň işi hut şu ugruň ösdürilmegine 
gönükdirilendir. 

S ö w d a - s e n a g a t  e d a r a s y n d a  T ü r k m e n 
halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň ХХI 
mejlisi hem-de “Gözellik nusgasy–türkmen halysy” 
atly halkara maslahaty geçirilip, onda türkmen 
halyçylyk sungatynyň taryhy, häzirki döwri we geljekki 
ösüş ýollary baradaky çykyşlar diňlenildi. Bu ýerde 
halkymyzyň halyçylyk sungatynyň binýadyny kemala 
getirýän durmuş pelsepesi, baý medeni-taryhy tejribesi 
açylyp görkezilýän beýleki ugurlar barada giňişleýin 
gürrüň edildi. 

Oňa Russiýanyň, Germaniýanyň, Birleşen Arap 
Emirlikleriniň, Saud Arabystanynyň, Türkiýäniň, 
Azerbaýjanyň, Ermenistanyň muzeýleriniň ýolbaşçylary, 
hünärmenleri, alymlar, sungaty öwrenijiler, işewürler, 
amaly-haşam sungatynyň muşdaklary gatnaşdylar.

Türkmen halylary dünýäde ägirt uly çeperçilik 
gymmaty we nepisligi bilen hemişe ýokary baha mynasyp 
bolýar. Bu halylaryň gadymy nusgalary dünýäniň köp 
ýurtlarynyň muzeýleriniň, sergi zallarynyň, çeperçilik 
edaralarynyň, bahasyz gymmatlyklary hasaplanylýar. 
Dünýäniň halyşynaslaryny haýrana goýýan türkmen 
halylary dünýäde uly şöhrata eýe bolýar. Ol asyrlaryň 
we mýňýyllyklaryň jümmüşinden gözbaş alan ajaýyp 
sungatyň häzirki döwürde hem abraýyny saklaýar.

Milli Liderimiziň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmen 
halysynyň milli muzeýinde önümçiligiň öňdebaryjylaryny 
hormatlamak dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiziň 
Permanyna laýyklykda, milli halyçylyk sungatyny 
ösdürmekde bitiren hyzmaty, köpýyllyk halal we yhlasly 
zähmeti, hünär ussatlygy üçin halyçylaryň birnäçesine 
“Türkmenistanyň at gazanan halyçysy” diýlen hormatly 
at berildi.

BIRŽA TÄZELIKLERI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig 
mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba 
alyndy. 

Daşary ýurt walýutasyna BAE-niň, Türkiýäniň, 
Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň we Azerbaýjanyň 
telekeçileri nah ýüplügi, tekiz reňklenen we tüýjümek 
žakkard önümleri satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy 
ABŞ-nyň 6 million 224 müň dollaryndan gowrak boldy.

Birleşen Arap Emirlikleri, Türkiýe, Ermenistan, 
Hindistan, Pakistan döwletleriniň işewürlerine nah 
ýüplük ýerlenildi.Geleşikleriň bahasy 9 million 565 müň 
manatlykdan gowrak boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 
ABŞ-nyň 50 müň dollaryna barabar bolan portlandsement 
satyn aldylar. 
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Türkmenistanyň Prezidenti  
Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanýan Türkmenistanyň Prezidenti! 
Şanly sene – özüniň 140 ýyllygyny garşylaýan Aşgabat şäheriniň güni 

mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymyzy kabul ediň.
Siziň yzygiderli tagallalaryňyz netijesinde ýurduň baş şäheri özüniň ajaýyp 

keşbi bilen Ginnesiň rekordlar kitabynda mynasyp orun aldy hem-de paýtagtyň 
ýaşaýjylary we myhmanlary üçin döredilen amatly şertler netijesinde ösüşiň täze 

belentliklerine tarap ynamly öňe barýar. 

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size berk jan saglyk, uzak we bagtly ömür, 
Watanyň hem-de Türkmenistanyň halkynyň bähbidine gönükdirilen köpugurly 

işiňizde uly üstünlikler arzuw edýäris.

Sizi çuňňur hormatlamak bilen,  
“Täze Aý” kompaniýasynyň başlygy Guwanç Orazow

Президенту Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедову

Уважаемый Президент Туркменистана!
Примите сердечные поздравления по случаю знаменательного 

праздника – Дня города Ашхабада, встречающего свой 140-летний 
юбилей.

Благодаря Вашим постоянным усилиям, главный город страны с его 
прекрасным обликом, занимающий значимое место в Книге рекордов 

Гиннесса, созданными комфортными условиями для жителей и гостей 
столицы, уверенно следует к новым вершинам развития. 

Желаем Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, успехов в многогранной деятельности, 

направленной на благо Отечества и народа Туркменистана!

С глубоким уважением к Вам,  
директор компании “Täze Aý” Гуванч Оразов
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CJSC Turkmen hemrasy provides telecom operators,  
TV and radio companies and other participants  

in the satellite communications market with access  
to the capacity of the space segment  

and offers the following services:

•	 FSS	Teleport	based	on	NewTec	Dialog	HUB
•	 VSAT	(Very	Small	Aperture	Terminal)

•	 Broadband	internet	access
•	 Access	to	the	corporate	network
•	 DTH	Broadcast	(SCPC	and	MCPC)

•	 DSNG	and	etc.

Contacts:
E-mail: info.turkmenhemrasy@online.tm

Tel: +99312 92 18 36 
Fax: +99312 92 18 31

www.turkmenhemrasy.gov.tm


