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mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça döredilen haýyr-
sahawat gaznasynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak 
üçin ähli zerur şertleriň bardygyny, onuň kömege 
mätäçlere goldaw bermäge hemişe taýýardygyny aýtdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow bu ýerde BMG-niň Çagalar gaznasynyň 
Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy Kristin 
Weýgand bilen söhbetdeş boldy. Onuň dowamynda dürli 
keselleriň öňüni almak boýunça alnyp barylýan işleriň 
oňyn netije berýändigi bellenildi. 

Hanym Kristin Weýgand hormatly Prezidentimize 
bildirilen ynam üçin hoşallyk bildirip, hyzmatdaşlygyň 
ösdürilmeginiň özara tejribe alyşmakda we ýola goýulýan 
lukmançylyk hyzmatlarynyň netijeli häsiýete eýe 
bolmagynda  aýratyn ähmiýetlidigini nygtady. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş 
ylmy-kliniki merkeziniň mejlisler zalynda  Çagalary 
goramagyň halkara gününe bagyşlanan maslahat geçirdi.  

Döwlet Baştutanymyz hemmeleri Çagalary goramagyň 
halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlady. Bu sene 
mynasybetli geçirilýän çäreleriň  döwletimiziň Birleşen 
Milletler Guramasynyň çagalaryň hukuklary we bähbitleri 
baradaky esasy düzgünlerine eýerýändiginiň aýdyň 
nyşany hökmünde giňden bellenilýär. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
eneleriň we çagalaryň saglygyny goramagyň döwlet 
syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini nygtap, 
«Sagdyn ene – sagdyn çaga – sagdyn geljek» atly 
Milli strategiýany hem-de ony durmuşa geçirmegiň 
Meýilnamasyny taýýarlamagyň maksadalaýykdygyny 
belledi. Sanly ulgamy ulanmak arkaly ony durmuşa 
geçirmek we oňa yzygiderli gözegçilik etmek örän 
möhüm wezipeleriň biridir diýip, milli Liderimiz aýtdy.  

Biz geljekde çagalaryň arasynda öňüni alyş 
sanjymlaryny, şol sanda 9 ýaşly oglanlaryň we gyzlaryň 
arasynda adamyň papilloma wirusyna garşy sanjymlary 
geçirmegi dowam etmelidiris diýip, milli Liderimiz aýtdy.  

Süýjüli diabet, dogabitdi kerrewlik, göz, agyz-burun-
bokurdak, daýanç-hereket ediş ulgamynyň keselleriniň, 
gan ulgamynyň we bu keselleriň ýiti ýüze çykmagynyň 
hem-de çaga semizliginiň öňüni almak boýunça  halkara  
guramalary  we dünýäniň öňdebaryjy klinikalary, 
şol sanda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň 
alym lukmanlary bilen bilelikde ylmy işleri ýerine 
ýetirmek saglygy goraýyş işgärleriniň öňünde durýan 
möhüm wezipeleriň biridir. Bu ugurda daşary ýurtly 
hünärmenleriň gatnaşmagynda keselleriň öňüni almak, 
olary ir ýüze çykarmak we netijeli bejermek boýunça 
meýilnamalaýyn işleri alyp barmak zerurdyr diýip, döwlet 
Baştutanymyz aýtdy. 

Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň täze 
döwrebap edara ediş merkezinde Ahal welaýat çagalar 
merkezini gurmak barada çözgüdiň kabul edilendigini 
belläp, bu ýerde çagalaryň dynç almaklary bilen bir 
hatarda, höwes edýän hünärleri boýunça endikleri 
ele almaklaryna ýardam berýän ähli zerur şertler 
döredilmelidir.

Ý a ş  n e s i l l e r i ň ,  ş e ý l e  h e m  a t a - e n e l e r i ň 
howandarlygyndan galan hem-de akyl we beden 
taýdan ösüşinde kemi bolan çagalaryň durmuş taýdan 
goraglylygyny üpjün etmegi dowam etmek maksady 
bilen, bu çagalara niýetlenen Ynsanperwer gaznasy 
döredildi. Mümkinçilikleri çäkli we ýarawsyz çagalara 
Ynsanperwer gazna tarapyndan yzygiderli ýardam 
bermek göz öňünde tutulýar.

Watanymyzyň röwşen geljegi bolan ýaş nesilleriň 
bagtyýar durmuşda ýaşamagyny gazanmak, döwrebap 

 
RESMI BÖLÜM 

Türkmenistanyň Prezidenti “Mir” döwletara 
teleradiokompaniýasynyň altyn nyşany bilen 
sylaglanyldy

“Mir” döwletara teleradiokompaniýasy ýapyk 
paýdarlar jemgyýetiniň işine berýän goldawy, köpýyllyk 
netijeli hyzmatdaşlygy üçin hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow “Mir” döwletara 
teleradiokompaniýasynyň döşe dakylýan altyn 
nyşany bilen sylaglanyldy. Bu ýokary sylag meşhur 
teleradiokompaniýanyň žurnalisti bilen geçirilen 
duşuşygyň çäklerinde döwlet Baştutanymyza gowşuryldy.  

“Mir” döwletara teleradiokompaniýasy umumy 
habarlar giňişligini saklamak hem-de GDA-da habarlary 
halkara derejesinde alyşmak maksady bilen, 1992-nji 
ýylda döredildi.

T ü r k m e n i s t a n  “ M i r ”  d ö w l e t a r a 
teleradiokompaniýasyna millionlarça tomaşaçylary bolan, 
ýurtlaryň we halklaryň arasynda syýasy, ykdysady hem-
de medeni-ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrmak 
boýunça möhüm wezipäni ýerine ýetirýän öňdebaryjy 
teleradiokompaniýalarynyň biri hökmünde garaýar. 

2 0 2 0 - n j i  ý y l y ň  n o ý a b r y n d a  m e ş h u r 
teleradiokompaniýanyň ýolbaşçysy – “Mir” döwletara 
teleradiokompaniýasynyň başlygy R.I.Batyrşin 
bilen geçirilen onlaýn duşuşygyň jemleri boýunça 
Türkmenistanyň DIM-niň hem-de “Mir” döwletara 
teleradiokompaniýasynyň arasynda habarlar syýasaty 
babatda Hyzmatdaşlyk etmek hakynda ylalaşyga hem-
de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we 
kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hem-de 
“Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň arasynda 
Hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşyga gol çekildi. 

   ***
Şu ýyl bellenilýän şanly sene – Garaşsyz, Bitarap 

Türkmenistanyň 30 ýyllygy mynasybetli hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Mir” 
döwletara teleradiokompaniýasynyň žurnalisti bilen 
söhbetdeş boldy.  

Söhbetdeşlik dolulygyna “Türkmenistan” we “Ней-
тральный Туркменистан” gazetlerinde çap edildi. 

 
Milli Liderimiz Enäniň we çaganyň saglygyny 
goraýyş ylmy-kliniki merkezine bardy

1-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Çagalary goramagyň halkara güni 
mynasybetli Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş 
ylmy-kliniki merkezinde guralan dabaraly çärä gatnaşdy. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow BMG-niň Çagalar gaznasynyň 
(UNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy 
Kristin Weýgand bilen Çagalaryň ösüşi we irki dikeldiş 
bölümine baryp gördi. Ol ýerde çagalara niýetlenen 
oýun otagy, logoped lukmanynyň iş we kardiohirurgiýa  
otaglary bar.

Hormatly Prezidentimiz bejergi alýan çagalar 
hem-de ene-atalar bilen gürrüňdeş bolup, olaryň tiz 
sagalmaklaryny arzuw etdi. 

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzda çagalaryň 
sazlaşykly ösüşini ýola goýmak hem-de saglygyny 
goramak we berkitmek ugrunda döwlet tarapyndan 
yzygiderli alada edilýär hem-de bu ýörelgeler durmuşa 
geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň 
biri bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz howandarlyga 
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we ýurdumyzyň Hökümeti bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk 
alyp barýandyklary üçin minnetdarlyk bildirdi. 

Sözüniň ahyrynda milli Liderimiz hemmeleri 
Çagalary goramagyň halkara güni bilen ýene-de bir gezek 
tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglyk, maşgala 
abadançylygyny, asuda we bagtyýar durmuş, berkarar 
döwletimiziň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde 
uly üstünlikleri arzuw etdi. 

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk 
geňeşiniň mejlisi 

2-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň 
Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun 
generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet 
howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň 
dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň 
bäş aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy, 
şeýle hem bu düzümleriň ýakyn geljek üçin işleriniň ileri 
tutulýan ugurlary kesgitlenildi. 

Milli Liderimiz mejlisi açyp, ilki bilen Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk 
geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa söz berdi. Ol 
gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň bäş aýynda 
geçirilen işler, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň 
Belent Serkerdebaşysynyň ozal beren tabşyryklarynyň 
ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem 
harby özgertmeleri durmuşa geçirmegiň barşy, harby 
gullukçylaryň we olaryň maşgala agzalarynyň durmuş 
üpjünçilik meselelerini çözmek boýunça ýerine ýetirilen 
işler barada hasabat berildi. 

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Ýaragly Güýçlerimizi 
mundan beýläk-de ösdürmegiň meýilnamalaryny 
üstünlikli durmuşa geçirmek üçin ähli düzümleriň 
sazlaşykly işlerini üpjün etmegiň möhümdigini belledi. 

Ýurdumyzyň Ýaragly  Güýçler in iň  Belent 
Serkerbedaşysy wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine 
ýetirmän, garamagyndaky edaralaryň işine gözegçiligi 
gowşadandygy üçin wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk 
geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa berk käýinç yglan etdi 
hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde 
düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy we degişli Buýruga 
gol çekdi.

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 . 
B e r d i m u h a m e d o w  ý a n w a r - m a ý  a ý l a r y n d a 
ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary 
tarapyndan kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň 
ýerine ýetirilişine, döwlet eýeçiligindäki desgalaryň 
bellenilen maksatlara laýyklykda hem-de netijeli 
peýdalanylyşyna gözegçilik etmek boýunça geçirilen 
işler barada hasabat berdi. Şeýle hem hormatly 
Prezident imiziň ata  Watanymyzyň mukaddes 
Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllygy mynasybetli 
ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň 
gurluşyk meýdançalarynda işleriň ýagdaýyna seljerme 
geçirmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine 
ýetirilişi barada hasabat berildi. 

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda 
ýurdumyzy senagat taýdan ösen döwlete öwürmek, 
halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün 
etmek wezipeleriniň içeri syýasatymyzyň ileri tutulýan 
ugrudygyna ünsi çekip, kabul edilen maksatnamalaryň, 
amala aşyrylan iri taslamalaryň munuň aýdyň 
subutnamasydygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz 
bellenilen işleriň kesgitlenilen möhletlere laýyklykda, 
ýokary hil derejesinde ýerine ýetirilmegine berk 
gözegçilik etmegiň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere, 

bilim almagyny üpjün etmek, olary watansöýüjilik 
we ynsanperwerlik  ruhunda terbiýelemek biziň esasy 
maksadymyzdyr, eziz Diýarymyzyň kuwwatynyň hem-
de gülläp ösmeginiň berk kepilidir diýip, milli Liderimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. 

Soňra BMG-niň Çagalar gaznasynyň ýurdumyzdaky 
wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym Kristin Weýganda 
söz berildi. Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowa Çagalary goramagyň halkara güni 
mynasybetli geçirilýän bu möhüm çärä gatnaşmaga hem-
de körpeler bilen bilelikde, Enäniň we çaganyň saglygyny 
goraýyş ylmy-kliniki merkezinde bu baýramy bellemäge 
döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirdi. 

Çagalar gaznasynyň wekilhanasynyň ýolbaşçysy 
çagalaryň raýat, syýasy, ykdysady, durmuş we medeni 
hukuklaryny kadalaşdyrýan BMG-niň Konwensiýasynyň 
wajypdygyny nygtap, täze bäşýyllyk maksatnamanyň 
çäklerinde UNISEF-iň Türkmenistan  bilen bilim 
ulgamynda hyzmatdaşlygynyň ep-esli giňeldilendigini 
kanagatlanma bilen belledi. 

UNISEF-iň ýurdumyzdaky wekilhanasynyň 
ýolbaşçysy hormatly Prezidentimize möhüm bilelikdäki 
işi goldaýandygy üçin hoşallyk bildirip, mundan 
beýläk-de, Türkmenistan  bilen netijeli gatnaşyklara 
taýýardygyny tassyklady.  

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri 
N.Amannepesow uzak geljegi nazarlaýan «Türkmenistanyň 
Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda 
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» 
hem-de «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň rejelenen 
görnüşine laýyklykda, enäniň we çaganyň saglygyny 
has-da gowulandyrmak, zenanlary reproduktiw döwründe 
ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary bilen üpjün etmek, 
maşgala medeniýetini kämil derejä ýetirmek ugrunda 
ýurdumyzda uly işleriň amala aşyrylýandygyny belledi.  

Bilim ministri O.Gurbanow çykyşynda  hormatly 
Prezidentimiziň başlangyjy boýunça milli bilim 
ulgamynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň 
netijesinde, bagtyýar nesillerimiziň beden we ruhy taýdan 
döwrebap terbiýelenmegi, bilim almagy, wagtlaryny 
gyzykly, şadyýan geçirmegi, oňat dynç almagy üçin giň 
mümkinçilikleriň döredilýändigini nygtady. 

Maslahatyň dowamynda milli Liderimiz nesilleriň 
bilimi we saglygy bilen baglanyşykly meseleleriniň 
çözülmeginde häzirki zaman ylmynyň gazananlarynyň 
netijeli ulanylmalydygyny, ýurdumyzda arassaçylyk, 
ekologiýa, sagdyn iýmitlenmek bilen baglanyşykly 
meseleleriň örän wajypdygyna ünsi çekdi.  

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ösüp barýan 
ýaş nesillere bilim-terbiýe bermek işleri  toplumlaýyn 
esasda alnyp barylmalydyr we bu ugurda dünýäniň 
ösen tejribesiniň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet 
berilmelidir diýip belledi hem-de bu babatda degişli 
ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Türkmenistanyň ýaş nesliň hemmetaraplaýyn ösmegi 
üçin amatly şertleri  döretmäge aýratyn üns berýändigini 
nygtady. 

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň 
Türkmenistan  üçin ýurt maksatnamasynyň çäklerinde 
2021-2025-nji ýyllary nazarlap, 12 sany ýyllyk iş 
meýilnamasy düzüldi. Olar degişli ministrlikler we 
pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen ysnyşykly 
hyzmatdaşlykda amala aşyrylýar. 

Döwlet Baştutanymyz BMG-niň Çagalar gaznasynyň 
Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýokary işjeňligini 
bellemek bilen, hanym Kristin Weýgandyň üsti bilen 
UNISEF-iň agzybir toparyna bilelikde edýän tagallalary 
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Ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçysyna birnäçe anyk 
tabşyryklary berdi. 

Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy B.Öwezow 
ýolbaşçylyk edýän düzüminde işleriň ýagdaýy, şeýle 
hem hasabat döwründe işleri kämilleşdirmek, şol 
sanda işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak 
boýunça geçirilen işler barada hasabat berdi.  Şeýle 
hem hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, 
tomus möwsüminde «Awaza» milli syýahatçylyk 
zolagynda dynç almaga isleg bildirýän raýatlara degişli 
resminamalary bermek boýunça döredilen toparyň alyp 
barýan işi barada hasabat berildi.

Ýurdumyzyň Ýaragly  Güýçler in iň  Belent 
Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, öňdebaryjy usullary 
ornaşdyrmak, şol sanda sanly ulgamy peýdalanmagyň 
netijeliligini artdyrmak, oňyn tejribäni ulanmak 
meselelerine toplumlaýyn esasda çemeleşmek gerek diýip 
belledi. Bu düzümiň öňünde durýan ilkinji nobatdaky 
wezipeler şahsy düzümiň üstüne aýratyn jogapkärçiligi 
ýükleýär diýip, milli Liderimiz işgärleri taýýarlamak, ähli 
migrasiýa çärelerini geçirmek üçin halkara ölçeglerine 
kybap gelýän şertleri döretmek meselelerine yzygiderli 
üns bermegi tabşyrdy. 

Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew 
bu düzümiň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça 
ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işler barada hasabat 
berdi. 

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bu gün Ýewraziýa 
yklymynda ulag-üstaşyr geçelgeleriniň möhüm çatrygy 
hökmünde Türkmenistanyň geostrategiki ornunyň 
barha ýokarlanýandygyny belledi. Işiň möçberleriniň 
artýandygy bilen baglylykda, bu gullugyň üstüne 
ýüklenilen ygtyýarlyklaryň ýerine ýetirilmegine 
jogapkärli çemeleşmek zerurdyr diýip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni 
dowam etdi hem-de harytlaryň we ulag serişdeleriniň 
gümrük serhedinden geçirilmeginiň tertibiniň berjaý 
edilmegine aýratyn ähmiýet bermegi tabşyrdy.

Soňra Adalat ministri B.Muhamedow ýolbaşçylyk 
edýän düzümindäki işleriň ýagdaýy, şeýle hem hasabat 
döwründe milli kanunçylyk binýadyny hemmetaraplaýyn 
ösdürmek hem-de döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp 
barlan işler barada hasabat berdi. 

Ýurdumyzyň Ýaragly  Güýçler in iň  Belent 
Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, hereket edýän 
kadalaşdyryjy-hukuk namalaryna hemişe seljermeleri 
geçirmegiň hem-de döwrüň talaplaryna laýyklykda, 
kanunlary mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň häzirki 
döwrüň esasy talaplarynyň biridigini belledi. Ilatyň 
hukuk sowatlylygyny ýokarlandyrmak, täze kabul 
edilýän kanunlaryň many-mazmunyny düşündirmek, işde 
täze usulyýetleri peýdalanmak ileri tutulýan ugurlaryň 
hatarynda görkezildi. 

Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew şu 
ýylyň bäş aýynda ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde 
geçirilen işleriň netijeleri, Watanymyzyň mukaddes 
serhetlerini goramak boýunça alnyp barlan toplumlaýyn 
çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz öňde durýan wezipelere ünsi 
çekip, serhet galalaryny döwrebaplaşdyrmak, edermen 
Watan goragçylarynyň netijeli gullugy üçin ähli şertleri 
döretmek boýunça wezipeleri möhüm işleriň hatarynda 
kesgitledi. 

Milli howpsuzlyk ministri G.Annaýew ýylyň 
başyndan bäri ýurdumyzda amatly jemgyýetçilik 
ýagdaýyny saklamak boýunça amala aşyrylan çäreler 
barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, degişli döwürde 
işgärler bilen üpjünçiligi pugtalandyrmak, işgärler 

tarapyndan bu ugurda häzirki zaman usullaryny hem-de 
innowasiýa tehnologiýalaryny ulanmak meselelerine 
aýratyn üns berildi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, asuda 
durmuşyň üpjün edilmeginiň ata Watanymyzyň durnukly 
ösüşiniň ygtybarly binýadydygyny belledi. 

Milli Liderimiz MHM-niň üstüne ýüklenilen aýratyn 
jogapkärli wezipä hem-de bu düzümiň işgärleriniň öňde 
durýan wezipeleri çözmekde ägirt uly jogapkärçiligine 
ünsi çekip, ministrligiň ýolbaşçysyna birnäçe anyk 
tabşyryklary berdi. 

Soňra Ýokary kazyýetiň başlygy G.Ussanepesow 
şu ýylyň bäş aýynda ýurdumyzyň kazyýet ulgamyny 
kämilleşdirmek boýunça geçirilen toplumlaýyn çäreler 
barada hasabat berdi. Şeýle hem kazyýet işgärleriniň 
hünär derejesini ýokarlandyrmak, sanly tehnologiýalary 
ornaşdyrmak barada habar berildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, garalýan işler boýunça  subutnamalaryň 
düýpli we hemmetaraplaýyn seljerilmegi esasynda hem-
de hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, adalatly 
çözgüdiň çykarylmagynyň möhümdigini nygtady. Şunuň 
bilen baglylykda, bu düzümiň ýolbaşçysyna degişli 
tabşyryklar berildi. 

Içeri işler ministri M.Çakyýew ýolbaşçylyk edýän 
düzümlerinde ýanwar-maý aýlarynda alnyp barlan 
işleriň netijeleri, hukuk düzgün-tertibini üpjün etmek, 
paýtagtymyzyň we welaýatlaryň awtomobil ýollarynda 
ulag gatnawlarynyň hereketini sazlaşdyrmak boýunça 
geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Ýangyn 
howpsuzlygyna gözegçiligi amala aşyrýan ýörite 
müdiriýetiň geçiren çäreleri barada-da hasabat berildi. 

Döwlet Baştutanymyz içeri işler edaralarynyň işleriniň 
esasy ugurlarynyň kanunylygy üpjün etmekden hem-de 
hukuk bozulmalarynyň öňüni almakdan ybaratdygyny 
belläp, ministre bu wezipeleri durmuşa geçirmek üçin 
netijeli usullary hem-de häzirki zaman tehnologiýalaryny 
işjeň peýdalanmagy tabşyrdy. 

T ü r k m e n i s t a n y ň  P r e z i d e n t i  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow mejlisiň dowamynda degişli Karara 
gol çekip, içerki gullugyň podpolkownigi J.Nuraýewi işde 
goýberen düýpli kemçilikleri üçin içeri işler ministriniň 
orunbasary wezipesinden boşatdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz wezipe borçlaryny 
talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky gulluklaryň 
işine gözegçiligi gowşadandygy üçin içeri işler ministri 
M.Çakyýewe berk käýinç yglan etdi we ýol berlen 
kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky 
gezek duýdurdy we degişli Buýruga gol çekdi.

Baş prokuror B.Atdaýew 2021-nji ýylyň geçen 
bäş aýynda ýurdumyzda kanunçylygy berjaý etmek 
ugrunda geçirilen gözegçilik işleri barada hasabat berdi. 
Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça aýry-aýry 
ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 
işlerine geçirilen seljermeleriň netijeleri hasabatyň 
aýratyn meselesi boldy. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, kanunyň 
rüstemligini, raýatlaryň hukuklarynyň hem-de 
azatlyklarynyň, jemgyýetiň we döwletiň bähbitleriniň 
goragyny üpjün etmek maksady bilen talabalaýyk 
çäreleriň geçirilmelidigini, her bir seljerilýän işe jogapkärli 
çemeleşmegiň möhümdigini aýdyp, milli Liderimiz Baş 
prokuraturanyň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi. 

Goranmak ministri B.Gündogdyýew Ýaragly 
Güýçleriň düzümlerinde işleriň ýagdaýy, ýylyň başyndan 
bäri döwlet Baştutanymyz tarapyndan öňde goýlan 
wezipeleri üstünlikli berjaý etmek boýunça geçirilen 
çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem Milli goşuny 
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Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
iş maslahatynyň gün tertibine geçip, welaýatlaryyň 
häkimleriniň şu ýylyň bäş aýynda welaýatlarda alnyp 
barlan işleriň netijeleri baradaky hasabatlaryny diňledi. 

Ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleri, 
galla oragyna taýýarlygyň derejesi, aýratyn-da, orak 
möwsüminde işlediljek oba hojalyk tehnikalarynyň, 
enjamlaryň bökdençsiz işini ýola goýmak, kabul ediş 
bölümleriniň işini talabalaýyk guramak boýunça durmuşa 
geçirilýän çäreler barada hasabat berildi. 

Welaýatlaryň häkimleri ekerançylyk meýdanlarynda 
alnyp barylýan ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyk 
derejede amala aşyrylýandygyny aýtdylar.

Şeýle hem milli Liderimiziň başlangyjy bilen durmuşa 
geçirilýän Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde 
welaýatlarda alnyp barylýan giň möçberli işler barada 
hasabat berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän oba hojalyk toplumynda 
ýerine ýetirilýän işleriň ýagdaýy barada,  öňde boljak 
galla oragyny guramaçylykly geçirmek, gowaça degişli 
derejede ideg etmek boýunça ýerine ýetirilýän çäreler 
barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
wajyp oba hojalyk möwsümlerine taýýarlyk işleriniň 
berk gözegçilikde saklanmagynyň zerurdygyny belläp, 
bu işlere ylmy taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleriň, 
obasenagat toplumynyň düzümlerine dünýäniň öňdebaryjy 
tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň we olary ýerli tejribeler 
bilen utgaşdyrmagyň wajypdygyny aýtdy. 

Şol bir wagtyň özünde döwlet Baştutanymyz 
wise-premýeriň we welaýatlaryň häkimleriniň işine 
nägilelikleri bildirdi. Olaryň işlerinde birnäçe kemçilikler 
bar. Hususan-da, ýerlerde Oba milli  maksatnamasyny 
ýerine ýetirmek işleri haýal alnyp barylýar, bellenilen 
meýilnamalary berjaý etmek, oba zähmetkeşleriniň we 
ýer eýeleriniň öndürijilikli işi üçin has amatly şertleri 
döretmek meselelerine ýeterlik üns berilmeýär diýip, 
hormatly Prezidentimiz belledi hem-de bu işleri degerli 
derejede guramak boýunça anyk tabşyryklary berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
tomus paslynyň yssy günlerinde ýangyn howpsuzlygynyň 
üpjün edilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň 
bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz obalarda, ekin 
meýdanlarynda hem-de köpçülik ýerlerinde ýangyn 
howpsuzlygynyň düzgünleriniň berjaý edilişini berk 
gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

Jaýlary salkynladyjy enjamlaryň ulanylyşynyň 
artýandygyny nazara alyp, energiýanyň harçlanyşyna 
gözegçilik ýola goýulmalydyr diýip, milli Liderimiz 
belledi we köçelerdäki yşyklarda, maglumat tablolarynda 
ulanylýan energiýa serişdelerini tygşytlamak meselelerine 
seretmegi talap etdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny jemläp, oňa 
gatnaşanlara berk jan saglyk we   işlerinde uly üstünlikleri 
arzuw etdi. 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
mejlisi 

4-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler 
Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halk 
hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar-maý 
aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlendi. 

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň 
mej l is ine  Mil l i  Geňeşiň  Mejl is iniň  Başlygy 

häzirki zaman tehniki serişdeler bilen üpjün etmegiň 
barşy, işgärler düzümini pugtalandyrmak boýunça 
amala aşyrylýan işler, eziz Diýarymyzyň mukaddes 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby 
ýörişe görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi. 

Ýurdumyzyň Ýaragly  Güýçler in iň  Belent 
Serkerdebaşysy goşunyň ähl i  kysymlarynyň 
maddy-enjamlaýyn binýadynyň mundan beýläk-de 
döwrebaplaşdyrylmagyny ilkinji nobatdaky wezipeleriň 
hatarynda kesgitläp, harby gullukçylaryň hünär derejesini 
ýokarlandyrmak, ýaş esgerleri ýokary watançylyk 
ruhunda terbiýelemek maksady bilen geljekde hem 
yzygiderli işleri geçirmegi tabşyrdy. 

Goranmak ministrine şu ýyl giňden bellenilýän 
Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 
ýyllygy mynasybetli guraljak dabaraly harby ýörişi ýokary 
derejede geçirmek boýunça aýratyn görkezmeler berildi. 

Döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara 
ýüzlenip, tomus möwsüminiň gelmegi bilen howanyň 
gyzýandygyny, onuň bolsa adam saglygyna ýaramaz 
täsiriniň bardygyny belledi. Adam bedeninde teşneligiň 
artmagy onuň umumy saglyk ýagdaýyna täsirini 
ýetirýär. Şunuň bilen baglylykda, şahsy düzümleriň 
arasynda düşündiriş çäreleriniň yzygiderli geçirilmeginiň 
wajypdygy bellenildi. 

Şol bir wagtyň özünde tomsuň gelmegi bilen howanyň 
gyzmagy we meýdan otlarynyň guramagy sebäpli 
tebigatda ýangyn döremegiň mümkindigini nazara alyp, 
ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça durmuşa 
geçirilýän çäreler işjeňleşdirilmelidir. 

Mejlisde başga-da birnäçe meselelere garaldy hem-de 
olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam 
arkaly iş maslahatyny geçirdi

2-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly  Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik 
edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň 
gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Onuň dowamynda welaýatlary durmuş-ykdysady 
taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri, möwsümleýin 
oba hojalyk işleriniň barşy we döwlet durmuşyna degişli 
beýleki wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
iş maslahatyny açyp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk 
döwründe oba hojalygyny ösdürmek boýunça toplumlaýyn 
çäreleriň amala aşyrylýandygyny belledi. Döwletimiz 
oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak üçin ähli 
zerur şertleri döredýär. Daýhanlar ýokary hilli tohumlar, 
mineral dökünleri, himiki serişdeler, döwrebap oba 
hojalyk tehnikalary we suwaryş suwy bilen doly üpjün 
edilýär. 

Edermen gallaçylaryň yhlasly zähmeti netijesinde, şu 
ýyl ýurdumyzyň welaýatlarynda bugdaýyň bol hasyly 
ösdürilip ýetişdirildi. Galla oragy möwsüminiň ýakynlaşyp 
gelýändigini nazara alyp, gallaçy daýhanlarymyzyň 
möwsümi gysga möhletlerde tamamlamagy üçin zerur 
tagallalar edilmelidir diýip, milli Liderimiz sözüni dowam 
etdi.

Galla hasylyny ýitgisiz ýygnap almak we halkymyzy 
azyk önümleri bilen doly üpjün etmek üçin azyk 
bolçulygyny pugtalandyrmak möhümdir diýip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.  
Ahal, Lebap, Mary welaýatlarynda 4-nji iýunda, Balkan 
we Daşoguz welaýatlarynda bolsa 11-nji iýunda galla 
oragyna girişmegi tabşyrdy. 
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G.Mämmedowany hem-de Milli Geňeşiň Halk 
Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewi 
çagyrdy. 

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa 
şu ýylyň bäş aýynda milli parlamentiň ýerine ýetiren 
işleriniň netijeleri barada habar berdi. 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň 
orunbasary K.Babaýew Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 
mejlisine taýýarlyk görlüşi barada maglumat berdi. 
Onuň barşynda şu ýylyň 22-nji maýynda Mejlis 
tarapyndan kabul edilen kanunlaryň taslamalary ara alnyp 
maslahatlaşylar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
ýurdumyzyň häzirki ýagdaýyny we döwletimiziň 
durmuş ulgamyny nazarlaýan syýasatynyň esasy 
ugurlaryny nazara almak bilen, milli kanunçylyk 
binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça zerur işleriň 
geçirilmelidigini belledi. 

Döwlet  Baştutanymyz ýakyn wagtda Halk 
Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň geçiriljekdigini 
aýdyp, häzirden bu möhüm çärä taýýarlyk görüp 
başlamagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
gün tertibine girizilen meselelere geçip, Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa 
söz berdi. Wise-premýer milli Liderimiziň başlangyjy 
boýunça ähli ulgamlarda durnukly makroykdysady 
görkezijileri üpjün etmek maksady bilen, şu ýylyň 
ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işler barada 
hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, geljek ýyl 
üçin döwlet býujetini taýýarlamak gaýragoýulmasyz 
çäreleriň hatarynda görkezildi. Şonuň bilen birlikde, 
milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
beýleki orunbasarlary bilen bilelikde, 2022-nji ýyl üçin 
maksatnamany işläp taýýarlamagy tabşyrdy. Ykdysady 
çökgünlik ýagdaýyndan has çalt depginde çykmak 
bu maksatnamada esasy wezipe bolmalydyr. Şeýle 
hem, ykdysady çökgünligiň başlanmagyndan ozalky 
görkezijilere ýetmegi gazanmak zerurdyr. 

Bar bolan mümkinçiliklerden ugur alyp, ýurdumyzy 
ösdürmek boýunça ozal  kabul edilen döwlet 
maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini hem üpjün 
etmek möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
döwlet eýeçiligine degişli kärhanalary we desgalary 
hususylaşdyrmak hem-de paýdarlar jemgyýetlerine 
öwürmek işlerini has-da çaltlandyrmagy, zähmet 
haklarynyň öz wagtynda tölenilmegine berk gözegçilik 
etmegi ýakyn geljek üçin esasy wezipeleriň hatarynda 
kesgitläp, bu ugurlardaky işleriň ýagdaýyny seljermegi 
hem-de işi bildirilýän talaplara laýyklykda guramak 
maksady bilen, netijeli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklarynda şu 
ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada 
hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, nebit 
pudagynda alnyp barylýan işleri düýpli seljermegi 
tabşyrdy.  Berlen tabşyryklara garamazdan, bu ugurda 
heniz öňegidişlikler duýulmaýar diýip, milli Liderimiz 
belledi. Döwlet Baştutanymyz wise-premýere gözegçilik 
edýän pudaklarynyň ýolbaşçylary bilen ýerlerde köpräk 
bolup, pudaklarda bar bolan meseleleri çözmegi tabşyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar 
toplumynda öndürilýän polipropilen örtükleriniň täze 

görnüşleriniň milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda 
işjeň peýdalanylýandygyny belläp, ýurdumyzda dürli 
görnüşli we Türkmenistanda hem-de daşary ýurtlarda uly 
isleg bildirilýän dürli görnüşli nebithimiýa önümleriniň 
öndürilýän mukdaryny köpeltmek hem-de görnüşlerini 
artdyrmak meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekdi.  

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän düzümlerinde şu 
ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada 
hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ýurdumyzyň 
ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, 
häkimlikler, edara-kärhanalar tarapyndan ýer böleklerini 
hemişelik we wagtlaýyn ulanmak boýunça teklipler 
hödürlendi. 

Hormatly Prezidentimiz ekin meýdanlarynda 
ýetişdirilen galla hasylynyň  köpçülikleýin ýygnalyp 
başlanandygyny aýdyp, orak möwsümini gysga 
wagtda, gallanyň ýitgisine ýol bermän, ýokary derejede 
geçirmegi tabşyrdy. Möwsümde tehnikalar bökdençsiz 
işledilmelidir. Gallaçy kärendeçiler bilen hasaplaşyklar 
öz wagtynda geçirilmelidir. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  
wise-premýeriň  gözegçilik edýän pudaklarynyň 
ýolbaşçylary bilen etraplarda ýygy-ýygydan bolup, 
daýhan birleşikleriniň işini, oragyň alnyp barlyşyny 
ýerinde görmegi, olara zerur bolan kömegi bermegi 
tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Öwezow gözegçilik edýän ulag we aragatnaşyk 
ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine 
ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  
hasabaty diňläp, ulag kompaniýalarynyň maliýe 
ýagdaýyny durnuklaşdyrmagy, koronawirus pandemiýasy 
bilen şertlendirilen döwürde olaryň bökdençsiz işlemegini 
üpjün etmegi ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda 
kesgitledi hem-de  öz borçlaryny berjaý etmegi üçin bu 
düzümlere ýeterlik derejede goldaw bermegi tabşyrdy. 

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň elektron 
senagatyny döretmek meselelerine ünsi çekip, bu 
ugurdaky işleriň talabalaýyk alnyp barylmaýandygyny, 
munuň, ilkinji nobatda, hünärmenleriň ýetmezçiligi 
bilen baglydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli 
Liderimiz wise-premýere işleriň ýagdaýyny seljermegi 
tabşyrdy.   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän düzümlerinde gurluşyk, 
senagat we energetika pudaklarynda, “Türkmenhimiýa” 
döwlet konserninde, paýtagtymyzyň häkimliginde şu 
ýylyň 5 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada 
hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, howanyň yssy döwrüniň ýetip 
gelendigini, welaýatlarda, şäherlerde we etraplarda 
ýangyna garşy howpsuzlyk düzgünleriniň ýola goýluşyna 
berk gözegçilik edilmelidigini belledi. 

Şeýle hem sowadyjy enjamlary ulanmak üçin 
elektrik energiýasynyň artykmaç sarp edilmegini 
azaltmaly, köçeleri yşyklandyrmagyň, dürli mahabatlary 
görkezmegiň tygşytly düzgünini üpjün etmeli diýip, milli 
Liderimiz belledi. Elektrik energetikasy boýunça içerki we 
halkara taslamalarynyň durmuşa geçirilişine, ozalkysy ýaly 
aýratyn üns berilmelidir. Şunda, elektrik energiýasynyň 
önümçilik we eksport möçberleri, ýurdumyzyň energetika 
pudagynyň kuwwaty artdyrylmalydyr.  

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjow şu ýylyň bäş aýynda gözegçilik edýän söwda 
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H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow hasabaty diňläp,  ýurdumyzyň we 
daşary ýurtlaryň Hökümet wekiliýetleriniň halkara 
saparlaryna,  Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileýine,  
hemişelik Bitaraplyk baýramyna  bagyşlanan halkara 
maslahatlaryna we beýleki halkara çärelere  taýýarlygyň 
ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. 

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň dowamynda Söwda-
ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça 
bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň türkmen 
tarapynyň düzümini tassyklamak hakynda Karara gol 
çekdi we ony sanly  ulgam arkaly wise-premýere hem-
de onuň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek barada 
degişli tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu 
ýylyň geçen bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň, 
dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly ýagdaýlara 
garamazdan, döwletimiziň depginli ösmegini dowam 
edýändigini görkezýändigini kanagatlanma bilen belledi.

Türkmenistanyň daşary syýasaty ozalkysy ýaly, 
Birleşen Milletler Guramasy, beýleki halkara guramalary 
bolan Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk 
Guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhaý Hyzmatdaşlyk 
Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ykdysady 
Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen giň gerimli hyzmatdaşlyk 
etmäge gönükdirilendir diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşinde gazanylan 
depgin durnukly saklanýar. Kabul edilen ähli durmuş 
maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Hökümetimiziň we halkymyzyň guramaçylykly işi 
netijesinde,ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüşi geçen 
bäş aýda 6,1 göterim möçberde boldy. Senagat desgalary, 
ýaşaýyş jaýlary, çagalar baglary, mekdepler, dükanlar we 
beýleki desgalar  bellenen möçberde gurlup, ulanmaga 
berildi. Kabul eden meýilnamalara laýyklykda, energiýa 
serişdelerimizi dünýä bazarlaryna diwersifikasiýa ýoly 
bilen ibermek syýasaty hem üstünlikli dowam edýär. 

Biziň esasy wezipämiz – halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş 
derejesinihas-da gowulandyrmakdan ybaratdyr diýip, 
milli Liderimiz belledi we mejlise gatnaşyjylara galla 
oragynyň alnyp barlyşyny,  durmuş maksatnamalarynyň 
amala aşyrylyşyny ýerinde baryp görmek maksady bilen, 
şu aýda ähli welaýatlarda saparda bolmagy tabşyrdy.  
Şeýle hem iýul aýynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin 
mejlisini geçirmäge hem häzirden taýýarlyk görüp 
başlamak barada görkezme berildi. Bu mejlisde şu ýylyň 
alty aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine  serediler.

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

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 

	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 
Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady we ylmy-
tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik 
hökümetara toparynyň Türkmen böleginiň düzümi 
tassyklanyldy.
	 Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna 

laýyklykda, 24-nji Peterburg halkara ykdysady forumynyň 
işine gatnaşmak maksady bilen, Türkmenistanyň degişli 
wekiliýetiniň agzalary 2021-nji ýylyň 3-4-nji iýunynda 
Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde 
gulluk iş saparynda boldy. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Türkmenistan  bilen Owganystan 

we dokma toplumlarynda hem-de telekeçilik ulgamynda 
ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, halkyň sarp edýän harytlarynyň 
öndürilişini artdyrmak boýunça işleri dowam etmegiň 
zerurdygyny nygtady. 

Ozal berlen tabşyryklara laýyklykda, telekeçiligi 
ösdürmegi höweslendirmek maksady bilen, ykdysadyýetiň 
hususy pudagyna döwlet goldawyny bermek boýunça 
nobatdaky çäreleri  taýýarlamak möhümdir. Döwlet 
Baştutanymyz kiçi we orta telekeçilige, aýratyn hem, 
syýahatçylyk işi bilen meşgullanýan kärhanalara maliýe 
we maddy-enjamlaýyn taýdan ýardam bermegi göz 
öňünde tutmagyň wajypdygyny aýdyp, bu babatda wise-
premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň 
bäş aýynda ýerine ýetirilýän işleriň netijeleri barada 
hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň 
işine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, gazetleriň we 
žurnallaryň elektron görnüşine geçmegini işjeňleşdirmek 
zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu 
ugurda işgärleri taýýarlamak we bölümleriň iş birligini 
kesgitlemek boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Sanly ykdysadyýete geçmek boýunça wezipelere 
laýyklykda, bu ugurda durmuşa geçirilýän özgertmeleri 
giňden beýan etmek işleri dowam etdirilmelidir diýip, 
döwlet Baştutanymyz belledi. Şeýle hem hormatly 
Prezidentimiz ýaşlar üçin gyzykly we ähmiýetli 
gepleşikleri taýýarlamak, tomusky dynç alyş möwsümini 
guramaçylykly geçirmek meselelerine üns bermegi 
tabşyrdy.

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy 
mynasybetli hem-de “Türkmenistan – parahatçylygyň 
we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen ýyl bilen 
bagly çärelere möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, milli  
Liderimiz belledi we bu babatda wise-premýere anyk 
görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow gözegçilik edýän düzümlerinde şu 
ýylyň bäş aýynda  ýerine ýetirilen işler barada hasabat 
berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  
hasabaty diňläp, häzir okuw ýyly tamamlandy. Şoňa 
görä-de, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine  giriş 
synaglaryndan başga-da, täze okuw ýylyna hem gowy 
taýýarlyk görmeli. 

Ýokary we orta mekdeplerde ýeňil hem-de düýpli 
abatlaýyş işlerini geçirmeli. Dynç alyş-sagaldyş 
merkezlerinde çagalaryň tomusky dynç alşyny talabalaýyk 
guramaly diýip, belledi. 

Siz Hökümetiň bilim işgärleri bilen boljak maslahatyna 
hem düýpli taýýarlyk görüň! Bu maslahatda biz bilim 
ulgamynda geçiriljek nobatdaky özgertmeler bilen bagly 
soraglara serederis diýip, milli Liderimiz wise-premýere 
we degişli ýolbaşçylara bu çäreleriň ählisine gowy  
taýýarlyk görmegi  tabşyrdy.

Şeýle hem  ähli mekdeplerde sanly ulgam boýunça täze 
okuwlary guramaly. Bu ugurda Ylymlar akademiýasyna 
esasy ornuň  degişlidigini aýdyp, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow  wise-premýere anyk 
görkezmeleri berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň bäş aýynda 
DIM tarapyndan geçirilen işleriň jemleri barada hasabat 
berdi. 
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Yslam Respublikasynyň arasynda alnyp barylýan özara 
bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek, şeýle hem owgan 
tarapy bilen bilelikde durmuşa geçirilýän möhüm halkara 
ykdysady taslamalary bilen bagly ikitaraplaýyn gepleşikleri 
geçirmek üçin, Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary  
2021-nji ýylyň 5-6-njy iýunynda Owganystan Yslam 
Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy. 

TÜRKMENISTAN – SAGDYNLYGYŇ ÝURDY 

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä 
welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin 
welosipedli ýörişe gatnaşdy

3-nji iýunda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça 
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 
Kararnamasy bilen döredilen Bütindünýä welosiped güni 
giňden bellenildi. 

Jemgyýetde sagdyn we işjeň durmuş, daşky 
gurşawa aýawly garamak ýörelgelerini pugtalandyrmak 
maksady bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow ajaýyp başlangyçlaryň birnäçesiniň 
we şonuň bilen birlikde, peýdaly däpleriň, şol sanda 
watandaşlarymyzyň müňlerçesini – ähli ýaşdaky we 
hünärdäki wekilleri birleşdirýän welosipedli ýörişleri 
yzygiderli geçirmek däbiniň başyny başlady. 

Ine, bu gezek hem milli Liderimiz Bütindünýä 
welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli 
ýörişe gatnaşdy. 

Daň säherde welosipedli ýörişiň badalga alýan 
ýerinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, harby 
we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de 
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, paýtagtymyzyň 
häkimliginiň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, 
jemgyýetç i l ik  guramalarynyň,  ýokary  okuw 
mekdepleriniň ýolbaşçylary, şeýle hem Milli parlamentiň 
iki palatasynyň wekilleri, talyp ýaşlar, halk hojalygynyň 
dürli pudaklarynyň işgärleri ýygnandylar. Welosipedli 
ýörişe gatnaşyjylaryň arasynda döwlet Baştutanymyzyň 
sowgat beren welosipedlerine erk edýän Döwletliler 
köşgünde terbiýelenýänler hem bar. 

Hormatly Prezidentimiz köpçülikleýin welosipedli 
ýörişe badalga berip, oňa gatnaşyjylaryň kerweniniň 
öňüni çekdi. Döwlet Baştutanymyzyň yzysüre hemmeler 
paýtagtymyzyň şaýollary boýunça agzybirlik bilen 
herekete başladylar. 

Welosipedli ýörişiň dowamynda milli Liderimiz ýol 
ugra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza 
gözegçilik edýän orunbasary Ş.Durdylyýewe hem-
de Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowa şäheriň 
ekologiýasyny gowulandyrmaga hem-de bagy-bossanlyga 
öwürmäge, seýilgähleri hem-de seýilbaglary kadaly 
ýagdaýda saklamaga, şäherlileriň ýaşaýyş derejesini 
mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga degişli meseleleri 
hemişe üns merkezinde saklamagyň wajypdygyny belledi 
hem-de paýtagtymyzyň ekologiýa abadançylygyny 
mundan beýläk-de üpjün etmek bilen baglanyşykly anyk 
tabşyryklary berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Hökümet binasynyň ýanyna gelip, welosipedli ýörişi 
tamamlady. Milli Liderimiz bellenen ýoly ussatlyk bilen 
geçip, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagyň 
saglyk hem-de hemmetaraplaýyn kämilleşmek üçin uly 
ähmiýete eýedigini ýene-de bir gezek aýdyňlyk bilen 
görkezdi. 

Köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşyjylar 
hereketini dowam edip, Magtymguly şaýolunyň ugrunda 
ýerleşen “Ak şäherim Aşgabat” binasynyň ýanynda ýörişi 
tamamladylar. 

   *** 
Bütindünýä welosiped güni mynasybetli welosipedli 

ýörişler ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda hem geçirildi. 

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň 
Ahalteke atçylyk toplumyna bardy 

6-njy iýunda mil l i  Liderimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel 
künjekleriň birinde ýerleşýän Türkmenistanyň 
Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda bolup, ynsan 
gylykly bedewleri bilen didarlaşdy. 

Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy 
Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň aprel aýynyň soňky 
ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen 
Türkmen alabaýynyň baýramynyň bilelikde bellenilen 
pursatlarynda ýurdumyzyň atşynaslarynyň adyndan 
Arkadag Prezidentimize şanly sene mynasybetli sowgat 
berlen, 2018-nji ýylda doglan Hankerwen atly bedewi hem-
de toý lybaslaryny  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowa uly hormat bilen gowşurdy.  

Bu gün ýurdumyzyň dürli künjeklerinde hereket edýän 
atçylyk  toplumlarynda, aýlawlarda zähmet çekýän ussat 
seýisler, yhlasly atbakarlar ganatly bedewlerimiziň şöhratly 
taryhynyň döwrebap derejede dowam etdirilmegine 
saldamly goşant goşýarlar. Munuň özi milli atşynaslyk 
däpleriniň gadymy ýörelgeleriniň häzirki zamanyň ruhuna 
laýyklykda ösdürilýändiginiň aýdyň beýanydyr.  

Bu görnüşler ynsan bilen bedewiň aýrylmaz 
arabaglanyşygyny, milletiň buýsanjyna öwrülen ajaýyp 
bedewleriň Diýarymyzda giňden tutulýan toý-baýramlaryň 
esasy bezegleridigini alamatlandyrdy. Türkmenistanyň 
ösüşleriň we beýik ýeňişleriň belentliklerine tarap batly 
gadamlary bedew badyna meňzedilýär. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Hankerwen diýen sözüň aňyrsynda türkmen ilinde 
mukaddeslik derejesine göterilen dowamat bar. Kerwen 
hatarlarynyň uzap gidişi ýaly, bu ugurda bar bolan asylly 
ýörelgeler taryhyň dowamynda nesilden-nesle geçip, 
dowam bolsun diýip belledi. 

Milli Liderimiz Serdar Berdimuhamedowyň 
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara 
“Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň ýolbaşçysy 
hökmünde bu ajaýyp bedewe özleriniň eýe çykmagynyň 
dogry boljakdygyny aýdyp, atşynaslarymyzyň behişdi 
bedewlerimiziň dünýä ýüzündäki abraýynyň mundan 
beýläk-de belende galmagynyň bähbidine zerur tagallalary 
etjekdiklerine ynam bildirdi. 

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz, 
“Atyň aýagy batly bolsun, bili kuwwatly bolsun, bedew 
şöhratly bolsun!” diýen ganatly jümleleri aýdyp, iň gowy 
arzuw-umytlar bilen bedewi Serdar Berdimuhamedowa 
gowşurdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz bu ýerde idedilýän 
Hanbeg atly bedewde, Serdar Berdimuhamedow bolsa, 
Şapolat atly bedewde çapuw ýodasynda gezim etdiler. 

Munuň özi peder-perzent mekdebiniň asyrlar aşyp 
gelýän asylly ýörelgeleriniň bu gün mynasyp derejede 
dowamata atarylýandygynyň, milli atşynaslyk däpleriniň 
täze mazmun bilen ösdürilýändiginiň aýdyň beýanydyr.  

Ata-babalarymyzyň tutanýerli zähmeti bilen mukaddes 
türkmen topragynda ýetişdirilen  we ajaýyplygy, 
syratlylygy hem-de ýyndamlygy bilen şan-şöhrata eýe 
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bolan behişdi bedewler halkymyzyň milli gymmatlygydyr,  
olar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň toý-
baýramlarynyň, şanly seneleriniň esasy bezegidir.  

Häzir ýurdumyzda atçylygy ösdürmek we ahalteke 
bedewleriniň tutuş dünýädäki şan-şöhratyny artdyrmak 
boýunça netijeli çäreler geçirilýär. Atçylyk pudagyny 
ylmy taýdan ösdürmek, bu ugurdaky amala aşyrylýan 
işleri yzygiderli kämilleşdirmek üçin niýetlenen döwrebap 
atçylyk - sport toplumlaryny gurmak meselelerine aýratyn 
ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz hem-de Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň 
başlygy Serdar Berdimuhamedow atly gezelenjiň 
dowamynda eziz Diýarymyzy durmuş-ykdysady taýdan 
ösdürmek boýunça maksatnamada kesgitlenen wezipeleri 
üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleri,  
ýurdumyzyň gündelik durmuşynyň wajyp meselelerini 
ara alyp maslahatlaşdylar.  

Döwlet Baştutanymyz häzir ýurdumyzda amala 
aşyrylýan giň gerimli  özgertmeleriň üstünlikli durmuşa 
geçirilmeginde her bir adamyň mynasyp goşandynyň 
bolmalydygyny aýdyp, bu ugur boýunça durmuşa 
geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmek babatda atalyk 
pentlerini, degişli tabşyryklaryny berdi. Aýratyn-
da, halkymyzyň bagtyýar durmuşy, ýurdumyzyň 
hemmetaraplaýyn ösüşi, şöhratly pederlerimiziň 
döreden milli gymmatlyklarynyň dowamata atarylmagy 
bilen baglanyşykly meseleler hemişe üns merkezinde 
saklanylmalydyr. 

Bu gün ýurdumyzda atçylyk pudagynyň okgunly 
ösdürilmegine  itergi bermäge, at çapyşyklarynda, atly 
sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlarda, hususan-
da, konkur hem-de at üstündäki milli oýunlar boýunça 
bäsleşiklerde üstünlikli çykyş etmäge ukyply türgenleri 
taýýarlamaga uly üns berilýär. Bu bolsa, milli atşynaslyk 
däpleriniň döwrebap derejede ösdürilýändiginiň misilsiz 
subutnamasydyr.   

Arassa ganly ahalteke bedewlerini köpeltmäge, bu 
tohumy kämilleşdirmäge hem-de ajaýyp tohumçylyk 
häsiýetlerini ösdürmäge ýöriteleşdirilen dürli ýurtlaryň 
atşynaslarynyň duşuşyklary hem-de özara gatnaşyklary 
üçin netijeli gurama öwrülen  Halkara ahalteke atçylyk 
assosiasiýasynyň giň gerimli işi behişdi bedewleriň tutuş 
dünýäde şan-şöhratyny artdyrmaga ýardam edýär.  

TÜRKMENISTAN – RUSSIÝA 

Türkmenistanyň wekiliýeti ХХIV Peterburg 
halkara ykdysady forumyň işine gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň  Başlygynyň 
orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy 
Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky 
wekiliýet şu ýylyň 3-4-nji iýuny aralygynda Russiýa 
Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde iş saparynda 
boldy, ol ýerde ХХIV Peterburg halkara ykdysady 
forumyň işine gatnaşdy.

Serdar Berdimuhamedow forumyň mowzuklaýyn 
mejlisinde eden çykyşynda maslahata gatnaşyjylary 
ýurdumyzda amala aşyrylýan toplumlaýyn şähergurluşyk 
konsepsiýasynyň  maksatlary we esasy ugurlary bilen 
tanyşdyrdy. 

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda şäherleriň 
ösüşine we şäher ilatynyň düzüminiň sazlaşykly 
bolmagyna möhüm ähmiýetiň berilýändigi bellenildi. 
Aşgabatda täze “akylly şäher” ýörelgesine eýerýän 

şäheriň döredilmegini mysal hökmünde görkezmek bolar. 
Bu adamlaryň ýaşamagy we işlemegi üçin amatly şertleriň 
üpjün edilmegini aňladýar.

Gürrüň, ilkinji nobatda, amatly, ekologiýa taýdan 
arassa we abadan ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagy 
barada barýar. Täze şäherde aýratyn zolaklar, durmuş 
maksatly desgalar döredilýär. Olar çagalar baglaryndan, 
mekdeplerden  we hassahanalardan ybaratdyr. Şunda, 
ýaşaýyş toplumlary we durmuş maksatly desgalar 
köp gatnawly ulag ýollaryndan uzakda ýerleşdirilýär. 
Aşgabadyň çäklerinde we töwereklerinde ozalky senagat 
zolaklarynda sanlylaşdyrmak işleri geçirilýär. Bu bolsa, 
dolandyryşyň köneçil usullaryna täzeden garamagy, işiň 
täze ugurlaryna şahsy garaýyşlary işläp taýýarlamagy 
talap edýär. Bu usul herekete  girizildi we özüniň oňyn 
netijelerini berýär. 

Täze şäherde telekeçilige goldaw bermek üçin oňyn 
şertler kemala gelýär. Bu ýerde hyzmatlaryň we dynç 
alşyň köp ugurlary ýola goýlar. Şeýle hem durmuş 
ulgamyna degişli desgalaryň, bedenterbiýe we sport 
bilen meşgullanmak üçin sport toplumlarynyň gurluşygy 
alnyp barylýar. 

Işewür taslamalary höweslendirmek üçin işewür 
merkezler we halkara hyzmatdaşlygyna gönükdirilen 
desgalar gurlar. Şeýle hem şäheriň ekologiýa derejesine,  
daşky gurşawyň goralmagyna, seýilgäh zolaklarynyň 
döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär. 

Şu ýylyň 25-nji  maýynda Türkmenistanyň 
Prezidentiniň gatnaşmagynda täze, iri ýaşaýyş toplumy 
bolan “Aşgabat-sitiniň” gurluşygynyň düýbüni tutmak 
dabarasy boldy. Ýakyn ýyllarda umumy meýdany 744 
gektar bolan çäkde dürli maksatly 200-den gowrak 
desgalary özünde jemleýän taslama amala aşyrylar. Onda 
adamlaryň amatly ýaşamagy we dynç almagy üçin ähli 
zerur  şertler üpjün ediler. 

Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy çykyşyny 
tamamlap, foruma gatnaşmaga döredilen mümkinçilik 
üçin hoşallyk bildirdi we hemmelere üstünlikleri arzuw 
etdi. 

Foruma gatnaşmagynyň çäklerinde ýurdumyzyň 
wekiliýeti wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasynyň 
başlygy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda 
birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi. 

Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysynyň Sankt-
Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglow bilen 
duşuşygynyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň, 
şol sanda senagat ulgamynda gatnaşyklary ösdürmek 
meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Forumyň dowamynda Türkmenistanyň Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik 
edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň 
“Obýedinýonnaýa sudostroitelnaýa korporasiýa” 
paýdarlar jemgyýetiň müdiriýetiniň başlygy, baş direktory 
Alekseý Rahmanow bilen hem duşuşygy boldy. Onuň 
dowamynda ýurdumyzyň ulag ulgamynda, şol sanda 
deňiz flotuny döwrebaplaşdyrmak babatda durmuşa 
geçirýän strategiýasynyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň 
geljekki ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Peterburg halkara ykdysady forumyň çäklerinde 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy 
Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň 
Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary, ykdysady 
hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara rus-türkmen 
toparyna başlyklyk ediji Alekseý Owerçuk bilen-de 
duşuşyk geçirdi.

Onuň dowamynda iki ýurduň ähli ugurlar boýunça 
möhüm gatnaşyklary  mundan beýläk-de ösdürmäge 
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üýtgewsiz gyzyklanmalary beýan edildi. Şunuň bilen 
baglylykda, türkmen-rus hyzmatdaşlygyny ösdürmekde 
Hökümetara toparyna hem-de onuň çäklerinde hereket 
edýän söwda we maýa goýuma goldaw bermek boýunça 
ýokary derejeli Topara möhüm ornuň degişlidigi bellenildi.

Şeýle hem ulag, energetika, senagat, maliýe ýaly özara 
gyzyklanma bildirilýän ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň 
meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Däp bolan ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygyň, 
bilim, ylym we medeniýet, saglygy goraýyş ugurlary 
boýunça gatnaşyklaryň berkidilmegine möhüm ähmiýet 
berilýär.

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-
ýapon komitetiniň başlyklarynyň duşuşygy 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-
ýapon komitetiniň türkmen tarapynyň başlygy 
Serdar Berdimuhamedowyň bu komitetiň ýapon 
tarapynyň başlygy, Ýaponiýanyň «Itochu Corporation» 
kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Hiroýuki Subaý 
bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. 

Ik i  döwlet iň  söwda-ykdysady ulgamdaky 
hyzmatdaşlygyna aýratyn üns berildi. Taraplar häzirki 
wagtda amala aşyrylýan taslamalary seljerdiler hem-
de nebitgaz pudagyndaky, ulag hem-de beýleki 
ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny ara 
alyp maslahatlaşdylar.

Şunuň bilen baglylykda, ýapon kompaniýalarynyň 
gatnaşmagynda Türkmenistanda üstünlikli amala 
aşyrylan taslamalar, hususan-da, Gyýanly şäherçesindäki 
gazhimiýa toplumy, Mary şäherindäki ammiak we 
karbamid öndürýän zawody, Garabogaz şäherindäki 
karbamid zawody, Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan 
benzin öndürýän zawody bellenilip geçildi. Şeýle hem 
Lebap welaýatynda döwrebap gaz turbinaly elektrik 
bekediniň gurluşygyny dowam etdirmäge iki tarapyň hem 
gyzyklanma bildirýändigi beýan edildi.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen 
wideoduşuşyklar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekiliýeti 
Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Parlament 
assambleýasynyň ikinji Baş maslahatyna gatnaşdy.  Bu 
maslahat utgaşykly görnüşde Pakistanyň Yslamabat 
şäherinde öz işine başlady. 

Maslahata gatnaşyjylaryň ara alyp maslahatlaşmagyna 
şeýle hem sebit gün tertibini ilerletmekde zenanlaryň 
orny,  COVID-19  pandemiýasynyň durnukly ösüşe 
täsiri, YHG ýurtlarynda söwdany höweslendirmekde 
we  syýahatçylygy ilerletmekde parlamentleriň orny ýaly 
meseleler hödürlenildi. 

PARLAMENT  

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk 
Maslahatynyň mejlisi

Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk 
Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi 
geçirildi. 

Gün tertibine hem-de “Türkmenistanyň Milli Geňeşi 
hakynda” Kanunyň 18-nji maddasyna laýyklykda, 

Halk Maslahatynyň agzalarynyň makullamagy 
üçin  22-nji maýda geçirilen Türkmenistanyň Milli 
Geňeşiniň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on dördünji 
maslahatynda kabul edilen kanunlar hödürlenildi. 

Mejlisiň dowamynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 
Başlygynyň orunbasarynyň hem-de komitetleriň 
ýolbaşçylarynyň çykyşlary diňlenildi hem-de kanunçylyk 
namalarynyň her biri boýunça netijenamalar berildi.  

“Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna” atly 
Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda” 
hem-de “Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy” atly 
Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda” 
Türkmenistanyň Kanunlarynda türkmen jemgyýetiniň 
gymmatlyklary – watançylyk, zähmetsöýerlik, Garaşsyz, 
Bitarap Watanymyzyň ösüşiniň özeninde duran belent 
maksatlara wepalylyk duýgulary öz beýanyny tapýar.  

Mejlise gatnaşyjylar “Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy 
hakynda” Kanunyň wajypdygyny bellediler, bu resminama 
milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
ýurdumyzyň hususy işewürligini goldamak, milli 
ykdysadyýetimizi ösdürmäge bazar gurallaryny 
ornaşdyrmak boýunça maksada gönükdirilen syýasatynyň 
netijesidir.  

Milli Geňeşiň Mejlisi tarapyndan taýýarlanylan 
we kabul edilen “Bilim hakynda” Kanunyň rejelenen 
görnüşiniň ähmiýeti bellenildi. Resminama bu möhüm 
ulgamda gatnaşyklaryň hukuk binýadyny düzgünleşdirýär 
hem-de döwlet syýasatynyň ýörelgelerini we bilim 
ulgamynyň maksatlaryny, wezipelerini hem-de işini 
dolandyrmagyň guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär. 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň 
makullamagyna “Firma atlary hakynda” Kanun 
hödürlenildi. Bu Kanun firma atlary dakylanda bildirilýän 
talaplary kesgitleýär, olaryň hukuklaryny goramakda ýüze 
çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär.

Mejlise gatnaşyjylar “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”, “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”, “Salgytlar hakynda” 
Türkmenistanyň bitewi  Kanunyna üýtgetmeleri we 
goşmaçalary 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” Kanunlar 
barada hem pikirlerini beýan etdiler. 

Mejlisde “Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk 
Maslahatynyň Dessuryny tassyklamak hakynda”, 
“Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 
Diwanyny guramagyň we onuň işiniň tertibi hakynda 
Düzgünnamany tassyklamak barada” Türkmenistanyň 
Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Kararlarynyň 
taslamalary tassyklanyldy.
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Mill i  Geňeşiň  Halk Maslahatynyň bir inj i 
çagyrylyşynyň birinji mejlisiniň gün tertibine girizilen 
kanunlar biragyzdan makullanyldy hem-de degişli 
Kararlar bilen berkidildi.

MASLAHATLAR 

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni 
mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi  

Oba hojalyk toplumynyň edara binasynyň mejlisler 
zalynda  Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy 
hem-de Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni 
mynasybetli “Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň 
ýurdumyzda daşky gurşawy goramak we ekologiýa 
abadançylygyny üpjün etmek boýunça döwlet syýasaty: 
ýetilen sepgitler we wezipeler” atly ylmy-amaly maslahat 
geçirildi. 

Bu foruma, şol sanda wideoaragatnaşyk arkaly 
ýurdumyzyň tebigaty goraýyş düzümleriniň hem-de 
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, 
Milli Geňeşiň, ylmy jemgyýetçiligiň, ýokary okuw 
mekdepleriniň we jemgyýetçilik guramalarynyň, abraýly 
halkara hem-de sebit guramalarynyň–BMG-niň Ösüş 
maksatnamasynyň, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin 
Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň, 
BMG-niň daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň, 
BMG-niň Çagalar gaznasynyň, BMG-niň Azyk we oba 
hojalyk guramasynyň, Araly halas etmegiň Halkara 
gaznasynyň, Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiýa 
meseleleri boýunça merkeziniň, Germaniýanyň 
halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň wekilleri 
gatnaşdylar. 

Maslahatda edilen çykyşlarda ýurdumyzyň ekologiýa 
abadançylygyny üpjün etmek, baý tebigy serişdelerini 
netijeli peýdalanmak we artdyrmak, ata Watanymyzy 
gülläp ösýän mekana öwürmek boýunça Türkmenistanda 
alnyp barylýan köptaraply işler hemmetaraplaýyn beýan 
edildi.

Biziň ýurdumyz bu möhüm ugurda halkara 
gatnaşyklaryna işjeň goşulmak bilen, gyzyklanma 
bildirýän ähli hyzmatdaşlar ozaly bilen, Birleşen 
Milletler Guramasy, beýleki abraýly halkara düzümleri 
bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistan 
häzire çenli daşky gurşawy goramak boýunça ekologiýa 
konwensiýalarynyň we halkara ylalaşyklarynyň 20-den 
gowragyny tassyklady.  

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 BMG-niň Baş Assambleýasynyň 
mejlislerinde we beýleki iri maslahatlarda beýan eden 
netijeli başlangyçlary dünýäde giň goldawa eýe boldy. 
Olar häzirki döwrüň möhüm wezipelerini çözmegiň 
bähbidine umumy tagallalary birleşdirmäge ýardam 
edýär. 

BMG-niň agza-döwletleriniň kabul eden Durnukly 
ösüşiň maksatlarynyň üstünlikli amala aşyrylmagy munuň 
aýdyň subutnamasydyr. 

Türkmenistanyň suw diplomatiýasy maslahatyň esasy 
meseleleriniň biri boldy, onda hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler 
Guramasynyň “Suw strategiýasyny” işläp taýýarlamak 
hakynda başlangyjyny ilerletmek esasy wezipeleriň biri 
bolup durýar. 

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda ylmyň 
gazananlaryny, döwrebap, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary 
giňden ornaşdyrmagyň hasabyna suwuň oýlanyşykly 
ulanylmagyna aýratyn ähmiýetiň berilýändigi bellenildi. 
Bu, öz nobatynda, ekologiýa abadançylygyny aýawly 

saklamak bilen berk baglydyr. Ýerleriň melioratiw 
ýagdaýyny gowulandyrmak, ilaty arassa agyz suwy bilen 
üpjün etmek maksady bilen netijeli çäreler görülýär. 
Suw hojalygy pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýady 
maksadalaýyk pugtalandyrylýar, ähli sebitlerde täze suw 
howdanlary, beýleki gidrotehniki desgalar ulanmaga 
berilýär. 

Türkmenistan 2019-njy ýyldan bäri Bütindünýä 
suw geňeşiniň (WWC) agzasy bolup durýar. Bu geňeş 
dünýäde suw meselelerini çözmek üçin hünärmenleri 
hem-de halkara hökümet we hökümet däl guramalary 
birleşdirýär. 

Bu ugurda Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň 
çäklerinde hem-de BMG-niň Ösüş maksatnamasy, BMG-
niň Merkezi Aziýa üçin Önüni alyş diplomatiýasy boýunça 
Sebit merkezi, Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk 
boýunça jemgyýeti we beýlekiler bilen bilelikde uly işler 
geçirilýär. 

Maslahatda Türkmenistanyň halkara guramalary bilen 
netijeli hyzmatdaşlygynyň dürli ugurlary boýunça bu 
çärä daşary ýurtly gatnaşyjylaryň çykyşlary diňlenildi. 
Bilelikdäki tebigaty goraýyş maksatnamalarynyň hem-
de taslamalarynyň, hususan-da, çölleşmä we ýerleriň 
zaýalanmagyna garşy göreş, howanyň üýtgemegine 
uýgunlaşmak, bioköpdürlüligi gorap saklamak babatdaky 
gatnaşyklar barada aýdyldy. 

Ýurdumyzyň ekologiýa syýasatynyň netijeliligi hem-de 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
daşky gurşawy goramak ulgamynda möhüm wezipeleriň 
oňyn çözülmegine gönükdirilen başlangyçlarynyň 
ähmiýeti aýratyn nygtaldy.

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk 
uniwers i te t inde  “Türkmenis tanda  ekologiýa 
abadançylygyny üpjün etmekde bilim we ylym 
ulgamynyň ähmiýeti” atly mowzuklaýyn maslahat ara 
alnyp maslahatlaşyldy.

 Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalyk 
institutynda “Hazarýaka sebitiniň ekologiýa ýagdaýyny 
gowulandyrmagyň meseleleri” atly maslahat geçirildi. 

DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda hem-de 
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde 
“Türkmenistanyň ekologiýa diplomatiýasy” boýunça 
çykyşlar guraldy. 

OBASENAGAT TOPLUMYNYŇ TÄZELIKLERI 

Türkmenistanda galla oragyna badalga 
berildi

Ýurdumyzda 4-nji iýunda galla oragyna badalga 
berildi.  Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň ak pata bermeginde Ahal, Lebap 
we Mary welaýatlarynyň babadaýhanlary galla oragyna 
girişdiler. Balkan we Daşoguz welaýatynyň gallaçylary 
bolsa olara 11-nji iýunda goşular.

Şu ýyl ýurdumyzyň gallaçylary 690 müň gektar 
meýdandan 1 million 400 müň tonna däne ýygnamagy 
meýilleşdirýärler. Ahal welaýatynda 400 müň tonna, 
Mary welaýatynda 345 müň tonna, Lebap welaýatynda  
310 müň tonna, Daşoguz welaýatynda 265 müň tonna 
we Balkan welaýatynda 80 müň tonna bugdaý ýygnalar. 

Umuman, ýurdumyz boýunça 2021-nji ýylyň 
galla oragy möwsüminde “СLAAS”, “John Deere”, 
“Сase”, “New Holland” ýaly ýokary öndürijilikli galla 
ýygnaýan kombaýnlaryň 2 müň 111 sanysy işlediler. 
Işler iki çalşykda gije-gündiz esasda alnyp barlar. 
Ýokary öndürijilikli tehnikalaryň bökdençsiz işledilmegi 
ýetişdirilen hasyly ýitgisiz ýygnap almaga ýardam berer.
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Ýygnalan hasyly 156 sany kabul ediş bölümlerine, 
ammarlara hem-de elewatorlara daşamakda ministrlikler 
we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan 
berlen ýük ulaglarynyň 11 müňe golaýy işlediler. Galla 
oragynyň başlanýan döwrüne çenli degişli barlaghanalar 
taýýarlanyp, şolarda “Türkmenstandartlary” Baş döwlet 
gullugynyň hünärmenleri dänäniň hilini kesgitlär.

Tabşyrylan hasyl üçin gallaçylar bilen öz wagtynda 
hasaplaşyk işleri “Daýhanbank” döwlet täjirçilik 
bankynyň ýerlerdäki bölümleri tarapyndan amala 
aşyrylar. 

Galla oragynyň başlamagy mynasybetli welaýatlarda 
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, 
welaýatlaryň hem-de etraplaryň häkimlikleriniň, 
“Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugynyň, 
“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň wekilleriniň, 
daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň, tejribeli 
agronomlaryň, mehanizatorlaryň, gallaçy kärendeçileriň, 
hormatly ýaşulularyň gatnaşmagynda önümçilik 
maslahatlary geçirildi.

Çäreleriň barşynda galla oragyny guramaçylykly 
geçirmek we däne orujy kombaýnlaryň sazlaşykly işini 
üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleleriň toplumy ara 
alnyp maslahatlaşyldy. 

SENELER 

Çagalary goramagyň halkara güni 
mynasybetli dabaralar 

Paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda Çagalary 
goramagyň halkara güni mynasybetli guralan hem-de 
Türkmenistanda ösüp gelýän nesliň hemmetaraplaýyn 
alada bilen gurşalyp alnandygyny aýdyň görkezýän 
baýramçylyk çäreleri geçirildi. 

Ýaş raýatlaryň abadan we bagtyýar durmuşyny 
üpjün etmek,  olaryň saglygyny berkitmek, ýokary 
hilli bilim almak üçin mümkinçilikleri döretmek milli 
Liderimiziň baştutanlygynda yzygiderli durmuşa 
geçirilýän Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy 
ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. 

Aşgabat şäherindäki Sagaldyş okuw-terbiýeçilik 
t o p l u m y n d a  t e r b i ý e l e n ý ä n l e r e  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç 
çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat 
gaznasynyň adyndan baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy. 
Ynsanperwerlik çäresine şu Gaznanyň Saglygy goraýyş we 
derman senagaty, Bilim ministrlikleriniň, jemgyýetçilik 
guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň 
ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle hem BMG-niň Çagalar 
gaznasynyň (UNISEF) Türkmenistandaky wekili 
gatnaşdylar. 

Soňra dabaralar paýtagtymyzdaky Döwletliler 
köşgünde dowam etdi. Şanly waka mynasybetli 
bu ýerde terbiýelenýänler aýdym-sazly çykyşlary 
taýýarladylar. Hormatly Prezidentimiziň hem-de 
Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga 
mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat 
gaznasynyň adyndan Döwletliler köşgündäki çagalara 
sowgatlar gowşuryldy. 

Şol gün paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynyň çäginde 
ýerleşýän ugurdaş mekdep-internatda  hem baýramçylyk 
çäresi geçirildi. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky 
Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek 
boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň adyndan olara 
ýörite sowgatlaryň gowşurylmagy mekdep-internatda 
terbiýelenýänler üçin şatlykly we ýatdan çykmajak 
pursatlar boldy. 

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli şeýle 
dabaralar ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda hem geçirildi. 

JEMGYÝET 

Türkmenistanda çagalaryň dynç alyş 
möwsüminiň birinji tapgyryna badalga 
berildi 

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinden gelen mekdep 
okuwçylary tomusky dynç alyş möwsüminde ajaýyp 
Gökdere jülgesinde ýerleşýän dynç alyş-sagaldyş 
merkezlerine ugradylar. 

Owadan bezelen awtobuslaryň  kerweni ajaýyp dynç 
alyş öýlerine tarap ýola düşdi. Şol ýerde ýurdumyzyň 
ähli welaýatlaryndan gelen çagalara mähirli kabul edişlik, 
baýramçylyk  naz-nygmatlary hem-de dynç alyş çäreleri 
garaşýar. 

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 boýunça çagalaryň 
tomusky dynç alşyny guramaga  ýurdumyzyň Bilim, 
Medeniýet, Saglygy goraýyş we derman senagaty, 
Sport we ýaşlar syýasaty  ministrlikleriniň hem-de  
jemgyýetçilik guramalarynyň hünärmenleri  taýýarlyk 
gördüler. 

Dynç alyş merkezlerinde dürli ýaşdaky  çagalar üçin 
medeni-dynç alyş, döredijilik çäreleri hem-de sport 
ýaryşlary guralar.

Mundan başga-da, okuwçylar ýokary hünärli 
mugallymlaryň ýolbaşçylygynda   gurnaklara gatnaşarlar, 
kompýuter programmalaryny öwrenerler hem-de daşary 
ýurt dillerini özleşdirerler, muzeýlere we teatrlara baryp 
görerler, sahna çykyşlaryny goýarlar, edebi okaýyşlary 
geçirerler.    

BIRŽA TÄZELIKLERI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal 
biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy. 

Daşary ýurt walýutasyna Owganystanyň, Maltanyň 
we beýleki ýurtlaryň telekeçileri “Türkmengaz” döwlet 
konserninde öndürilen ECO-93 kysymly awtobenzini, 
Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Seýdiniň 
nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen agyr 
wakuum gazoýlyny satyn aldylar. 

Bulardan başga-da, gazagystanly, gyrgyzystanly 
telekeçiler daşary ýurt puluna  gazbeton böleklerini we 
boýalan tüýjümek önümleri satyn aldylar. Geleşikleriň 
jemi bahasy ABŞ-nyň 9 million 807 müň dollaryndan 
gowrak boldy. 

Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri bahasy 10 
million 250 müň manatlyk nah ýüplügini satyn aldylar. 
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