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HORMATLY RAÝATLAR!

«Türkmen-türk» paýdarlar täjirçilik banky:

 ✓ ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, şol sanda hususy telekeçileri 
goldamak, ýurduň ykdysady taýdan kuwwatlanmagyny gazanmak, ilatyň 
durmuş taýdan üpjünçiligini ýokarlandyrmak maksady bilen, ýurdumyzyň 
işewür telekeçilerine paýly gurluşyk hem-de önümçilik bank karzlary;

 ✓ raýatlara melleginde (kömekçi hojalygynda, bölünip berlen ýer böleginde) 
ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek maksady bilen, oba hojalyk 
önümlerini öndürmek, esasy we dolanyşyk serişdelerini edinmek hem-de iri 
önümçilikler üçin zerur bolan ýerli çig mallary öndürmek maksadyna ýyllyk 
10 göterim bilen, üç ýyl möhlete 30 000 manada çenli berilýän kiçi göwrümli 
karzlary;

 ✓ durmuş guran ýaş maşgalalara zerur bolan öý goşlaryny we hojalyk  
harytlaryny satyn almak maksadyna ýyllyk 1 göterim bilen 3 ýyl ýeňillikli 
möhlete, umumy möçberi  6 müň manada çenli berilýän “Ýaş çatynjalar” karzy;

 ✓ gündelik durmuş we hojalyk harytlaryny satyn almak maksadyna ýyllyk 15 
göterim bilen üç ýyl möhlete umumy möçberi 50 müň manada çenli bolan 
sarp ediş karzy ýaly bank karzlarynyň giň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga 
çagyrýar.

 ✓ Şeýle hem, ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, 
raýatlarymyza amatly mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Altyn 
asyr», «Goýum bank karty», «Maşgala» bank kartlary, sanly ulgamda  
«Internet-bank», «Mobil-bank» we «Elektron söwda» hyzmatlary 
arkaly ýerine ýetirilýän nagt däl hasaplaşyklaryň ähli amatlyklaryndan 
peýdalanmaga çagyrýar.

“Altyn asyr” bank kartyňyza «Internet bank» hyzmatyny birikdirip,  
ýurdumyzyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlaryň töleglerini internet arkaly 
amala aşyryp bilersiňiz.

 ✓ bank hasaplarynyň galyndylaryny we hereketlerini görmek;
 ✓ ipoteka we beýleki bank karzlaryny hem-de olaryň göterimleriniň tölemek;
 ✓ “Altyn asyr” öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň hyzmatlarynyň töleglemek;
 ✓ şäher telefon ulgamynyň hyzmatlarynyň tölemek;
 ✓ IP-TV (AŞTU) hyzmatlarynyň tölemek;
 ✓ internet (AŞTU) hyzmatlarynyň töleglerini tölemek; 
 ✓ bank kart amallarynyň göçürmesini almak.

«Türkmen-türk» paýdarlar täjirçilik banky  
siziň hyzmatyňyzda!

HABARLAŞMAK ÜÇIN TELEFON BELGILERIMIZ:

Aşgabat şäheri  93-83-51, 93-24-78, 93-68-11, 93-68-02,   
 42-27-93, 42-27-94, 43-94-97, 43-94-98
Türkmenabat şäheri  800422 9-61-68, 9-54-99
Daşoguz şäheri  800322 2-42-51
Mary şäheri  800522 6-73-37, 6-74-73, 6-77-73
Kerki şäheri  800444 2-53-91/92

Doly maglumat almak üçin bankyň resmi  
internet sahypasy – turkmenturkbank.com.tm
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Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hemmeleri, şol sanda welaýat häkimlerini hem-de oba 
hojalyk toplumynyň ähli işgärlerini ýurdumyzda pile 
taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamanyň ýerine 
ýetirilip, ýokary hilli piläniň tabşyrylmagy bilen tüýs 
ýürekden gutlady. 

Milli Liderimiz tabşyrylan pile üçin pile öndürijiler 
bilen hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmegiň zerurdygyny 
aýtdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda 
ýüpekçiligi has-da ösdürmek üçin welaýatlarda tut 
nahallaryny ekmek işleriniň alnyp barlyşyna aýratyn üns 
bermek barada görkezme berdi. 

Döwlet Baştutanymyz Lebap we Mary welaýatlarynyň 
häkimlerine orak döwründe işiň üstünde bolup, işleriň 
talabalaýyk we guramaçylykly ýerine ýetirilmegini üpjün 
etmegi tabşyrdy. 

Milli Liderimiz Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň 
häkimlerine bolsa, anna güni, 11-nji iýunda hormatly 
ýaşulularyň gatnaşmagynda galla oragyna başlamak 
barada görkezme berdi. 

Iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary E.Orazgeldiýewiň, Ahal welaýatynyň hem-
de bu sebitiň etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda 
dowam etdi. 

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
galla oragynyň barşy bilen gyzyklandy. 

Habar berlişi ýaly, Ahal welaýaty boýunça şu ýyl 
195 müň gektar ýere bugdaý ekildi. Şonça gektardan 
Watan harmanyna 400 müň tonna guşgursak bugdaý 
hasylyny tabşyrmak maksat edinilýär. Häzire çenli galla 
meýdanlaryndan 100 müň tonna çenli hasyl ýygnalyp, 
bellenilen meýilnama 25 göterime golaý ýerine ýetirildi. 

Bäherden etrabynda şu ýyl 21 müň 100 gektar 
meýdana bugdaý ekildi. Orak möwsüminde galla orujy 
kombaýnlaryň 63-si, bugdaýy daşaýjy awtoulaglaryň 
315-si ulanylýar. Etrapda dänäni kabul ediş bölümleriň 
4-si işleýär. Şolarda gallany degişli derejede saklamak 
üçin zerur şertler döredildi. 

Şu ýyl 44 müň tonna möçberde taýýarlanylmaly 
bugdaýyň häzire çenli 11 müň tonna golaýy ýygnalyp, 
meýilnama 24,5 göterimden gowrak ýerine ýetirildi. 

Gökdepe etrabynda 21 müň 500 tonna guşgursak 
ak bugdaýy ýygnamak meýilleşdirilýär. Möwsümde 
kombaýnlaryň 35-siniň, ulaglaryň 175-siniň hyzmatyndan 
peýdalanylýar. Gündelik gazanylýan ösüş 7 göterimden 
gowrak bolup, häzire çenli önümçilik meýilnamasy 
26,6 göterim berjaý edildi. Meýdanlardan ýygnalyp 
alynýan galla hasylyny etrapda kabul ediş bölümleriň 
2-si bökdençsiz kabul edýär. 

Ak bugdaý etrabynda bugdaý ösdürip ýetişdirmek üçin 
bölünip berlen 28 müň 100 gektar meýdandan şu ýyl 62 
müň 550 tonna hasyl almak meýilleşdirilýär. Agrotehniki 
çäreleriň öz wagtynda geçirilmegi hem-de bu ugurda 
döwlet tarapyndan zerur şertleriň döredilmegi bereketli 
hasyly ýetişdirmegiň möhüm şertlerini üpjün etdi. 

Galla oragynda bugdaý orujy kombaýnlaryň 105-si, 
däne daşaýjy awtoulaglaryň 525-si ulanylýar. Etrapda 
galla kabul ediş bölümleriň 10-sy hereket edýär. 

Häzire çenli ýygnalyp alnan bugdaý hasylynyň 
mukdary 16 müň 683 tonna barabar bolup, bellenilen 
meýilnama 26,67 göterim ýerine ýetirildi. Gündelik 
gazanylýan ösüş bolsa, 7 göterime deňdir. 

Kaka etrabynda 41 müň gektara bugdaý ekildi. 
Döwlete tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamada 
bellenen wezipe 80 müň 500 tonna guşgursak dänäni 
taýýarlamakdan ybaratdyr. 

Etrabyň babadaýhanlary häzire çenli 20 müň 251 
tonna hasyl ýygnamagyň hötdesinden gelip, meýilnamany 

RESMI BÖLÜM 

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň 
Aşgabatdaky merkeziniň täze ýolbaşçysyny 
kabul etdi

8-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň 
täze bellenilen ýolbaşçysy Jon MakGregory kabul etdi. 
Ol özüniň wezipesini ýerine ýetirmege girişdi.

Söhbetdeşligiň barşynda hyzmatdaşlygyň geljegi 
barada pikir alşyldy. Dürli ulgamlarda bilelikdäki 
taslamalaryň ençemesiniň durmuşa geçirilmegi we häzirki 
wagtda hem amala aşyrylmagy şol hyzmatdaşlygyň 
netijesi bolup durýar. Sebit we dünýä ösüşiniň bar bolan 
kuwwatyndan we ileri tutulýan wezipelerinden ugur 
almak bilen, sanly ykdysadyýet, durnukly energetika we 
energiýa howpsuzlygy, ulag hem-de üstaşyr geçelgeleriň 
mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak, öňdebaryjy 
tehnologiýalary ornaşdyrmak we beýleki ugurlar aýratyn 
ähmiýete eýe bolýar. Ekologiýa, howanyň üýtgemegi, 
suw serişdelerini rejeli ulanmak, Aral bilen baglanyşykly 
meseleler özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlary bolup 
durýar.

Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanda amala 
aşyrylýan toplumlaýyn demokratik özgertmeleri, 
häzirki ýagdaýlaryň hem-de halkara hukugynyň umumy 
ykrar edilen kadalaryny ornaşdyrmagyň esasynda milli 
kanunçylygyň kämilleşdirilmegini nazara almak bilen, 
ynsanperwer ulgamda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga 
ýokary baha berildi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz 
bilen ÝHHG-niň ugurdaş düzümleriniň arasynda ýola 
goýlan hyzmatdaşlygyň, parlamentara gatnaşyklaryň 
netijeli häsiýete eýedigi bellenildi.

Şeýle hem sebit we halkara derejesinde häzirki döwrüň 
wehimlerine hem-de howplaryna garşy göreşmekde, 
şol sanda serhetýaka jenaýatçylyga, terrorçylyga, 
ekstremizme, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna 
garşy durmakda we kiberhowpsuzlygy üpjün etmekde 
tagallalary mundan beýläk-de birleşdirmegiň wajypdygy 
tassyklanyldy.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen Lideriniň şu ýyly 
Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan 
etmek, öňüni alyş diplomatiýasynyň gurallaryndan 
netijeli peýdalanmak, energetika we ulag diplomatiýasy, 
Owganystandaky ýagdaýy parahatçylykly ýol arkaly 
kadalaşdyrmak hem-de onuň durmuş-ykdysady taýdan 
ösmegini üpjün etmek boýunça başlangyçlarynyň 
wajypdygy bellenildi. 

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin 
oba hojalyk meseleleri boýunça iş 
maslahatyny geçirdi

9-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň 
hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş 
maslahatyny geçirdi. 

Döwlet Baştutanymyz maslahaty açyp, Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe 
söz berdi, ol giň gerimli döwlet goldawy netijesinde, 
ýurdumyzyň zähmetsöýer ýüpekçileri mukaddes 
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň baýram edilýän 
ýylynda Watan harmanyna 2 müň 100 tonnadan 
gowrak pile tabşyryp, öz üstlerine alan şertnamalaýyn 
borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler diýip aýtdy. 
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döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp 
maslahatlaşyldy. 

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa 
ýurdumyzyň kanunçykaryjy edarasynyň Türkmenistanda 
amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň hukuk 
binýadyny pugtalandyrmak boýunça alyp barýan işleri 
barada maglumat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Milli Geňeşiň Mejlisiniň Türkmen döwletiniň hukuk 
esaslaryny has-da kämilleşdirmek, onda hakyky 
demokratik däpleri pugtalandyrmak boýunça geçirýän 
işleriniň örän möhümdigini nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwrüň möhüm 
wezipelerini, şol sanda demokratiýa we hukuk, çaganyň 
hukuklaryny goramak, gender we beýleki düýpli 
meseleleri çözmekde iri halkara guramalary bilen özara 
gatnaşyklaryň oňyn tejribesini ulanmagyň wajypdygyna 
ünsi çekdi. 

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň 
orunbasary K.Babaýew milli parlamentiň ýokarky 
palatasynyň birinji mejlisiniň netijeleri hem-de geçirilýän 
wagyz işleri barada maglumat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Halk Maslahatynyň işini häzirki döwürde döwlet ösüşiniň 
ileri tutulýan ugurlaryny hem-de halkara hukugynyň 
umumy ykrar edilen kadalaryny nazara almak bilen, alyp 
barmagyň zerurdygyna ünsi çekdi. 

Şeýle  hem hormat ly  Prezident imiz ,  Halk 
Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň işini mundan beýläk-
de kämilleşdirmek maksady bilen, degişli resminamalara 
gol çekdi hem-de olary sanly ulgam arkaly K.Babaýewe 
iberdi. 

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri 
N.Amannepesow ýurdumyzda tomusky dynç alyş 
möwsüminiň guralyşy boýunça görülýän çäreler barada 
hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, tomus 
möwsüminde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda 
oňat dynç almagy üpjün etmek üçin öňüni alyş çärelerini 
görmegiň zerurdygyny nygtap, Keselleriň ýaýramagyna 
garşy göreşýän adatdan daşary topara ýolbaşçylyk edýän 
ministre degişli tabşyryklary berdi. 

Hususan-da, deňze dynç almaga gelýänlere 
hökmany sanjym geçirilişine, dynç alyş-sagaldyş 
merkezleriniň degişli  derejede saklanylyşyna 
we tomusky dynç alşyň saglyk üçin has peýdaly 
geçirilişine berk gözegçiligi üpjün etmek tabşyryldy. 
Şeý le  hem i l a tyň  a ra synda  sagdyn  durmuş 
ýörelgelerini wagyz etmek, dürli keselleriň öňüni 
alyş çärelerini güýçlendirmek boýunça toplumlaýyn 
işleri artdyrmagyň zerurdygy nygtaldy. 

Bilim ministri O.Gurbanow ýurdumyzda bilim 
özgertmelerini amala aşyrmak boýunça alnyp barylýan 
işler barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň 
ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglaryna hem-de täze 
okuw ýylyna düýpli taýýarlyk görmegiň wajypdygyna 
ünsi çekdi. Täze okuw ýylynyň başlanylmagyna çenli 
ähli mekdeplerde we okuw binalarynda abatlaýyş hem-de 
timarlaýyş işleri geçirilmelidir.

Milli Liderimiz bilim edaralarynyň işini döwrüň 
talabyna laýyk kämilleşdirmek, ýokary okuw mekdeplerini 
hojalyk hasaplaşygy usulyna geçirmek boýunça has anyk 
çäreleri görmegi tabşyrdy. 

Sport we ýaşlar syýasaty ministri G.Agamyradow 
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy 
mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilýän sport 

25,16 göterim berjaý etdiler. Etrapda gazanylýan gündelik 
ösüş 6 göterime deňdir. 

Möwsümde kombaýnlaryň 104-siniň we däne daşaýjy 
ulaglaryň 520-siniň hyzmatyndan netijeli peýdalanylýar. 
Bereketli hasyl galla kabul ediş bölümleriniň 8-sine 
daşalýar. 

Tejen etrabynda 42 müň 900 gektar meýdanda 
bugdaý ösdürilip ýetişdirildi. Taýýarlanylmaly bugdaýyň 
mukdary bolsa 86 müň tonna ak bugdaýy ýygnap 
almaga barabardyr. Häzire çenli 18 müň 658 tonna 
däne taýýarlanyp, meýilnama 21,7 göterim ýerine 
ýetirildi, gündelik gazanylýan ösüş bolsa 4,47 göterime 
barabardyr. 

Etrapda däne orujy kombaýnlaryň 119-sy, galla 
daşaýjy ulaglaryň 595-si netijeli işledilýär, ýygnalyp 
alnan hasyl galla kabul ediş bölümleriniň 9-syna daşalýar 
hem-de olaryň talabalaýyk derejede saklanylmagy üpjün 
edilýär, daýhanlaryň tabşyran hasyly üçin hasaplaşyklaryň 
öz wagtynda geçirilmegi ýola goýuldy. 

Babadaýhan etrabynda bugdaý ösdürip ýetişdirmek 
üçin 28 müň 700 gektar meýdana bugdaý ekildi. Şonça 
meýdandan 58 müň tonna ak bugdaý taýýarlamak maksat 
edinilýär. 

Galla oragynda bugdaý orujy kombaýnlaryň 82-
si, däne daşaýjy ulaglaryň 416-sy hem-de kabul ediş 
bölümleriniň 6-sy hereket edýär. Şu güne çenli 13 müň 
529 tonna bugdaý taýýarlanyp, şertnamalaýyn borçnama 
23,33 göterim ýerine ýetirildi. Gündelik ösüş bolsa 4,77 
göterime barabardyr. 

Sarahs etrabynda 22 müň 400 gektardan jemi 47 
müň 450 tonna ak bugdaý ýygnamak meýilleşdirilýär. 
Möwsümde kombaýnlaryň 65-siniň, awtoulaglaryň 
325-siniň hyzmatyndan peýdalanylýar. Işleriň 
guramaçylykly we sazlaşykly guralmagy netijesinde, 
gündelik gazanylýan ösüş 8 göterimden gowrak bolup, 
häzire çenli 13 müň 715 tonna bugdaý taýýarlanyldy. 
Munuň özi meýilnamanyň 28,9 göterim berjaý edilendigini 
habar berýär. Meýdanlardan ýygnalyp alynýan galla 
hasylyny etrapda kabul ediş bölümleriň 5-si bökdençsiz 
kabul edýär. 

Milli Liderimiz galla oragynyň depginlerini 
güýçlendirmek üçin ähli zerur çäreleri görmegi, galla 
oragynda däne ýygýan kombaýnlaryň we awtoulaglaryň 
doly güýjünde işledilmegini gazanmagy, şeýle hem 
galla kabul ediş nokatlarynda bugdaý hasylynyň önüm 
öndürijilerden bökdençsiz kabul edilmegini üpjün etmegi 
tabşyrdy. 

Döwlet Baştutanymyz bugdaý öndürijiler bilen, 
döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary öz 
wagtynda geçirmegi tabşyrdy hem-de bugdaý oragyndan 
boşan meýdanlarda sürüm işlerini öz wagtynda geçirmek 
we aralyk oba hojalyk ekinlerini ekmek boýunça degişli 
işleriň alnyp barylmalydygyny aýtdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşyjylara galla oragyny 
geçirmekde hem-de ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny 
üpjün etmekde uly üstünlikleri arzuw etdi we edermen 
ekerançylarymyzyň öz şertnamalaýyn borçnamalaryny 
ýerine ýetirjekdiklerine hem-de döwlet harmanyna 
bereketli bugdaý hasylyny tabşyrjakdyklaryna ynam 
bildirdi. 

Türkmenistanyň Ministrler  
Kabinetiniň mejlisi 

11-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly 
ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde 
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ýaryşlaryny guramak boýunça alnyp barylýan işler 
barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, köpçülikleýin 
bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de sportda ýokary 
gazanylanlary has-da ösdürmek, türkmenistanlylaryň 
ýaş neslini watançylyk ruhunda terbiýelemek boýunça 
işleriň netijeliligini ýokarlandyrmagyň zerurdygy barada 
görkezme berdi. Ýaşlar mähriban Watanymyza wepalylyk 
we söýgi ruhunda terbiýelenip ösmelidirler. 

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 hasabatlary diňläp, jemgyýetimiziň 
we döwletimiziň durmuşynda syýasy partiýalaryň 
hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň eýeleýän aýratyn 
ornuny belläp, bu düzümleriň ýolbaşçylaryna adamlaryň 
arasynda wagyz-nesihat işlerini işjeň ýola goýmak, 
Garaşsyz Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatyny 
giňden beýan etmek, “Döwlet adam üçindir!” diýen 
ýörelge esasynda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň 
mazmunyny düşündirmek hem-de aýratyn ähmiýetli 
jemgyýetçilik-syýasy çäreleri guramaçylykly geçirmek 
boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

Milli Liderimiz Hökümet mejlisiniň gün tertibine 
geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän 
ulgamynyň edaralarynda ýerine ýetirilýän işler barada 
hasabat berdi. 

Milli Liderimiziň garamagyna hususylaşdyrylmaga 
degişli bolan döwlet eýeçiligindäki kärhanalar we 
desgalar boýunça geçirilen seljermeleriň netijeleri 
boýunça taýýarlanan teklip hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn 
geçmegiň amala aşyrylýan döwlet strategiýasynyň ileri 
tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Şunda döwlet 
eýeçiligindäki desgalary tapgyrlaýyn hususylaşdyrmaga, 
hojalygy ýöretmegiň döwrebap usullaryny işjeň 
ornaşdyrmaga, kärhanalary dolandyrmak boýunça 
eýeçiligiň dürli düzümlerini döretmäge aýratyn ähmiýet 
berilýär. 

Milli Liderimiz hödürlenen teklipleri seljermegiň 
hem-de bu işleri bildirilýän talaplara laýyklykda geçirmek 
üçin zerur çäreleri görmegiň möhümdigini aýtdy. Şunuň 
bilen baglylykda, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklar 
berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklaryndaky işleriň 
ýagdaýy barada hasabat berdi. 

D ö w l e t  B a ş t u t a n y m y z y ň  g a r a m a g y n a 
«Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar 
toplumynyň çig nebiti satyn almagy hakyndaky» 
kararyň taslamasy hödürlenildi. Resminama laýyklykda, 
2021-nji ýylyň dowamynda Önümi paýlaşmak 
hakyndaky ylalaşyklary esasynda işleýän daşary ýurt 
kompaniýalaryndan 500 müň tonna çenli çig nebiti satyn 
almak göz öňünde tutulýar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan 
ösüşine saldamly goşant goşmaga gönükdirilen nebitgaz 
toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň bu gün 
möhüm wezipe bolup durýandygyny nygtady.

Milli Liderimiz degişli Karara gol çekip, ony sanly 
ulgam arkaly wise-premýere iberdi we şol resminamanyň 
düzgünleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün 
etmegi tabşyrdy. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga we 
dünýädäki iň iri “Galkynyş” gaz känini tapgyrlaýyn 
özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek 

üçin “Türkmengaz” döwlet konserni tarapyndan çekilen 
daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak meseleleri 
boýunça hasabat berdi. 

Häzirki wagtda bu bergiler doly gaýtaryldy. Bu barada 
Hytaýyň Döwlet ösüş bankynyň Sinzýan şahamçasy 
tarapyndan 2021-nji ýylyň 8-nji iýunynda resmi habar 
berildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly 
ýagdaýa garamazdan, görlen netijeli çäreleriň netijesinde, 
Türkmenistanyň öz ösüşiniň ýokary depginini, maliýe-
ykdysady durnuklylygyny saklap galýandygyny belledi. 

Tebigy gazyň gorlary boýunça Türkmenistan dünýäde 
dördünji orny eýeleýär. Häzir ol Merkezi Aziýa sebitinde 
“mawy ýangyjy” iberýän esasy döwletleriň hataryna 
girýär. Geosyýasy taýdan amatly ýerleşmegi hem-de 
uglewodorod serişdeleriniň baý gorlarynyň bolmagy 
netijesinde, ýurdumyz dürli ugurlar boýunça, şol sanda 
Ýewropanyň we Aziýanyň bazarlaryna gazyň eksportuny 
artdyrmak üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir. 

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň daşary 
ýurt karz serişdelerini öz wagtynda we doly möçberde 
gaýtarandygyny belledi. Munuň özi ýurdumyzyň 
ykdysady taýdan kuwwatly we gurply, öz üstüne alan 
borçnamalaryna ygrarly hem-de jogapkärli çemeleşýän 
döwletdigini görkezýär. 

Milli Liderimiz wise-premýere gaz ulgamynda bar 
bolan döwletara ylalaşyklaryny durmuşa geçirmäge, täze 
özara bähbitli bilelikdäki taslamalary amala aşyrmaga 
degişli birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
E.Orazgeldiýew ýurdumyzda suw üpjünçiligini 
gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada 
hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, giň gerimli suw hojalyk taslamalarynyň 
üstünlikli durmuşa geçirilmegi bugdaýyň, pagtanyň 
hem-de beýleki oba hojalyk önümleriniň öndürilişiniň 
möçberini artdyrmaga we ýurdumyzda azyk bolçulygyny 
üpjün etmäge, obasenagat ulgamynyň eksport kuwwatyny 
pugtalandyrmaga ýardam berýär. 

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere ekerançylyk 
meýdanlaryny ösüş suwy bilen üpjün etmek, tehniki 
binýady kämilleşdirmek, suwarymly ekerançylykda 
häzirki zamanyň suw tygşytlaýjy tehnologiýalaryny 
ornaşdyrmak, suw tehniki desgalaryny gurmak 
meselelerini üns merkezinde saklamak tabşyryldy. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew semendiň täze görnüşleriniň önümçiligini 
ýola goýmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat 
berdi. 

Milli Liderimiz pudagyň kuwwatyny yzygiderli 
artdyrmagyň hem-de ýurdumyzda we daşary ýurtlarda uly 
islegden peýdalanýan ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň 
öndürilişini köpeltmegiň möhümdigini nygtap, wise-
premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Öwezow gözegçilik edýän ulag-aragatnaşyk 
toplumynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, giň gerimli işleriň geçirilmegi hem-de iri 
taslamalaryň amala aşyrylmagy netijesinde, ýurdumyzda 
döwrebap düzüm döredildi. Munuň özi ulaglaryň ähli 
görnüşleri boýunça, şol sanda üstaşyr howa gatnawlary 
ulgamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli 
gatnaşyklary üçin giň mümkinçilikleri açýar. Milli 
Liderimiz bular barada aýtmak bilen, bu babatda wise-
premýere anyk tabşyryklary berdi. 
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ykdysady, ynsanperwer, hukuk we maglumat giňişliginde 
Türkmenistana mynasyp wekilçilik etmelidigini nygtady. 

Mill i  Liderimiz ýokary okuw mekdebinde 
talyplaryň häzirki zaman bilimlerini hem-de seçip 
alan hünärleri boýunça hünär tälimlerini, öňdebaryjy 
sanly tehnologiýalary özleşdirmekleri, bilimini 
ýokarlandyrmaklary, ugurdaş ylym bilen meşgullanmagy 
üçin ähli şertleriň üpjün edilmelidigini belledi. 

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklipleri makullap, 
wise-premýere, daşary işler ministrine ýurdumyzyň 
diplomatik gullugy üçin ýokary hünärli hünärmenleri 
taýýarlamak boýunça işleri yzygiderli dowam etdirmegi 
tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary 
gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow 
hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça şu ýylyň 
9-11-nji iýunynda Hökümet wekiliýetiniň Birleşen Arap 
Emirliklerine amala aşyran gulluk iş saparynyň netijeleri 
barada hasabat berdi. 

Saparyň çäklerinde bilelikdäki taslamalary 
durmuşa geçirmäge gönükdirilen birnäçe ikitaraplaýyn 
resminamalara gol çekildi. 

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, Birleşen Arap 
Emirlikleriniň Türkmenistanyň öňden gelýän hem-de 
iri söwda-ykdysady hyzmatdaşydygyny nygtady. Soňky 
ýyllarda netijeli döwletara gatnaşyklary täze hile we anyk 
mazmuna eýe bolup, yzygiderli ösdürilýär. 

Biziň ýurtlarymyz gazylyp alynýan peýdaly serişdeleriň 
gorlary boýunça dünýäniň iň baý döwletleriniň biri bolup 
durýarlar, bu bolsa dürli ugurlarda tagallalary netijeli 
birleşdirmek üçin zerur şertleri döredýär diýip, milli 
Liderimiz aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow türkmen-emirlikler gatnaşyklaryny 
pugtalandyrmagyň möhümdigini nygtap, özara eksport-
import mümkinçiligini artdyrmak, haryt dolanyşygynyň 
möçberini köpeltmek hem-de ykdysady hyzmatdaşlygy 
işjeňleşdirmek maksady bilen, iki ýurduň wekiliýetleriniň 
arasynda geňeşmeleri yzygiderli geçirmegi tabşyrdy. 

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň wekiliýetiniň 
BAE-e bolan gulluk iş saparynyň netijeleri boýunça gol 
çekilen ikitaraplaýyn resminamalaryň ähmiýetine ünsi 
çekip, wise-premýere, Ýokary gözegçilik edarasynyň 
başlygyna gazanylan hökümetara ylalaşyklarynyň 
durmuşa geçirilişine degişli meseleleri üns merkezinde 
saklamagy tabşyrdy. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow 
harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan hormatly 
Prezidentimiziň sanly ulgama geçmek meseleleri boýunça 
Kararlarynda kesgitlenen wezipeleriň ýerine ýetirilişi 
barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz bu ugurda göz öňünde 
tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirilişine berk 
gözegçiligi üpjün etmegiň zerurdygyna ünsi çekip, wise-
premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna 
birnäçe anyk tabşyryklary, şol sanda işgärler düzümini 
pugtalandyrmak hem-de bu edaralaryň işgärleriniň hünär 
derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly 
tabşyryklary berdi. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ertir, 
eziz Diýarymyzda Ylymlar gününiň dabaraly ýagdaýda 
bellenip geçiljekdigine ünsi çekmek bilen, hemmeleri 
dabaraly bellenýän Ylymlar güni bilen tüýs ýürekden 
gutlady. 

Jemgyýetimiziň we döwletimiziň ösüşiniň 
hereketlendirijisi hökmünde biz ýurdumyzda ylmyň we 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa öňümizdäki Medeniýet hepdeligine 
taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. 

Hepdelik Lebap welaýatynda geçiriler. Wise-
premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli 
maksatnamany hödürledi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, her ýyl geçirilýän döredijilik çäresiniň 
ähmiýetini nygtady we halkymyzyň özboluşly däp-
dessurlarynyň, jebisliginiň we Berkarar döwletimiziň 
bagtyýarlyk döwrüniň döredijilik güýjüniň aýdyň beýan 
edilmegi üçin Medeniýet hepdeliginiň, täze durmuş 
maksatly desgalaryň açylyş dabaralarynyň geçirilmeginiň 
ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. 

 Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjow «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň haly 
kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp 
barylýan işler barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz hödürlenilýän teklipleriň 
wajypdygyna ünsi çekip, ýokary hilli haly önümleriniň 
öndürilýän we eksport edilýän mukdaryny köpeltmek 
hem-de dünýä bazarlaryna çykarylyşyny işjeň öňe 
ilerletmek boýunça alnyp barylýan işleriň netijeliligini 
mundan beýläk-de artdyrmak barada wise-premýere anyk 
tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda 
ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda 
hasabat berdi. 

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ähli döwürlerde 
dünýäde bolup geçýän oňyn özgertmeleriň ählisiniň 
esasy bolup hyzmat eden ylmyň ösüşine aýratyn ähmiýet 
berilýändigini nygtady.

Häzirki döwrüň talaplaryny nazara almak bilen, 
ylym ulgamyny düýpli özgertmek işi başlandy. Şol 
özgertmeler bolsa ylmy işläp taýýarlamalaryň netijeliligini 
ýokarlandyrmaga, geljegi uly ugurlarda düýpli we amaly 
ylmy barlaglary işjeň geçirmäge, ýurdumyzyň ylmy-
barlag edaralarynyň hem-de ýokary okuw mekdepleriniň 
maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmaga 
gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
ýaşlaryň arasynda her ýyl geçirilýän ylmy işleriň 
bäsleşiginiň ýurdumyzyň ylmyny giňden wagyz etmäge, 
häzirki zaman jemgyýetinde onuň ornuny artdyrmaga 
ýardam edýändigini belläp, degişli karara gol çekdi we 
ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary 
işler ministri  R.Meredow DIM-iň Halkara gatnaşyklary 
institutynyň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan 
işler barada hasabat berdi. 

Hususan-da, iki basgançakly bakalawr we magistr 
bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw 
ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir 
ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda beýleki 
hünärler boýunça şu esasda okatmak hem-de instituty 
hojalyk hasaplaşygyna geçirmek göz öňünde tutulýar. 

Şunuň bilen birlikde, Halkara gatnaşyklary institutynyň 
düzümini kämilleşdirmek bilen baglylykda, täze okuw 
bölümlerini, şol sanda ýokary okuw mekdebiniň ýanynda 
ýaş diplomatlaryň mekdebini, strategik barlaglar boýunça 
ylmy merkezi açmak, şeýle hem sanly ulgamlar we 
kommunikasiýa bölümini döretmek maksada laýyk 
hasaplanylýar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, Halkara gatnaşyklary institutynyň 
taýýarlaýan ýaş hünärmenleriniň ýakyn geljekde daşary 
ýurtlarda, abraýly halkara guramalarynda, dünýäniň 
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tehnikanyň bitewi hem-de öňe gidýän ösüşini üpjün edýän 
ylmy-tehniki syýasatymyzy üstünlikli alyp barýarys. 
Ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary 
boýunça geçirilýän barlaglaryň netijelerini önümçilige 
ornaşdyrmak, döwrebap senagat kärhanalaryny döretmek, 
ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmek bilen, durnukly 
ykdysady ösüşi gazanýarys diýip, döwlet Baştutanymyz 
belledi. 

Ylymlar akademiýasynyň institutlarynda, pudaklaýyn 
ylmy-barlag edaralarynda we ýokary okuw mekdeplerinde 
nano, himiýa, kompýuter, häzirki zaman lukmançylyk we 
derman serişdelerini öndürmek tehnologiýalary, täze 
materiallary öwrenmek, energetika, biotehnologiýa, 
molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we 
genetika, maglumat we aragatnaşyk ulgamlary, 
innowasion ykdysadyýet, ynsanperwer ylymlary ýaly 
ileri tutulýan ugurlarda netijeli işler alnyp barylýar. 

Ylym pudagyna degişli döwlet maksatnamalarynyň 
tapgyrlaýyn amala aşyrylmagynyň netijesinde, häzirki 
zaman tehnologiýalaryna, sanly bilime, öňdebaryjy 
tejribä esaslanýan adam mümkinçiligi yzygiderli   
kämilleşdirildi, ekologiýa taýdan arassa we galyndysyz 
ykdysady-önümçilik düzümler – kuwwatly zawod-
fabrikler guruldy. Garagum sährasynyň hem-de Hazar 
deňziniň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň gymmatly 
görnüşlerini gorap saklamaga, «Altyn asyr» Türkmen 
kölüni we onuň şor suw akabalaryny oba hojalygynda 
peýdalanmaga, Aralyň tebigy heläkçiliginiň öňüni almaga 
gönükdirilen täze tehnologiýalar döredildi. 

Türkmen topragynyň köp dertlere em bolan mineral 
suwlaryny, bejeriş palçyklaryny we dermanlyk ösümliklerini 
ulanmagyň ylmy esaslary işlenilip taýýarlanyldy. Ýerli çig 
mallardan ýokary hilli derman serişdeleriniň öndürilmegi 
ýola goýuldy. Miwe, ir-iýmiş, gök, bakja ekinleriniň, 
dowarlaryň, gara mallaryň, düýeleriň, guşlaryň we 
balyklaryň täze tohumçylygy döredildi. 

Türkmen halkynyň emele gelşiniň we ösüşiniň 
gözbaşlary, gadymy, orta asyrlar, täze we iň täze 
taryhdaky türkmen döwletleriniň kemala geliş we 
ösüş taryhy, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän 
taryhy-medeni ýadygärliklerimiz, dilimiz, edebiýatymyz, 
medeniýetimiz we sungatymyz ylmy esasda yzygiderli 
öwrenilýär. 

Soňra milli Liderimiziň belleýşi ýaly, häzirki zaman 
bilimleriniň we ylymlarynyň dünýäniň ykdysady, medeni, 
innowasion ösüşlerine gönükdirilmegi parahatçylykly, 
dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklary ýola goýmagyň 
örän möhüm şerti bolup durýar. Şu nukdaýnazardan, 
Türkmenistan ylym, bilim we innowasion tehnologiýalar 
babatda Birleşen Milletler Guramasy, beýleki iri 
halkara guramalary hem-de daşary ýurt döwletleri bilen 
hyzmatdaşlygyny yzygiderli pugtalandyrýar. 

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

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 

	 Türkmenistanyň Prezidenti “Döwlet tarapyndan 
telekeçiligi maliýe taýdan goldamak hakyndaky” Karara 
gol çekdi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk 
boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-katar toparynyň 
Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.
	 Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol 

çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen 

Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky gyzyklanma 
bildirilýän ugurlardaky hyzmatdaşlygy we maýa goýum 
taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, 
ýurdumyzyň wekiliýeti 2021-nji ýylyň 9-11-nji iýuny 
aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi we 
Dubaý şäherlerinde gulluk iş saparynda boldy.
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi, 

Resminama laýyklykda ýaşlaryň 57-si Türkmenistanyň 
Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň 
Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi 
geňeşiniň 2021-nji ýylda ylmy işler boýunça bilelikde 
geçiren bäsleşiginiň ýeňijileri diýlip yglan edildi we 
baýraklar bilen sylaglanyldy. 

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-de 
gepleşikleri geçirdi

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 tabşyrmagy boýunça Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik 
edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň 
baştutanlygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti 
9-11-nji iýun aralygynda Birleşen Arap Emirliklerinde 
gulluk iş sapary bilen bolup, birnäçe duşuşyklary geçirdi. 

10-njy iýunda türkmen wekiliýetiniň BAE-niň 
Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiniň işleri 
boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan 
bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar 
energetika, ulag, maýa goýumlar, oba hojalygy ulgamlarynda 
we beýlekilerde gatnaşyklaryň geriminiň mundan beýläk-
de giňeldilmegi nukdaýnazaryndan,Türkmenistanyň 
hökümet wekiliýetiniň bu saparynyň ähmiýetini 
nygtadylar. 

Duşuşygyň barşynda Emirligiň işewürliginiň geljegi 
uly türkmen bazarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga 
gyzyklanmasynyň artýandygy bellenildi. Bu bolsa 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 
alyp barýan öňdengörüjilikli maýa goýum syýasaty, 
ýurdumyzda senagatlaşdyrmaga hem-de öňdebaryjy 
tehnologiýalary we işläp taýýarlamalary ornaşdyrmagyň 
esasynda diwersifikasiýalaşdyrylan döwrebap senagat 
düzümini kemala getirmäge gönükdirilen toplumlaýyn 
özgertmeler maksatnamalary bilen baglydyr. 

Söhbetdeşligiň barşynda Dubaý şäherinde geçirilmegi 
meýilleşdirilen nobatdaky «EKSPO» halkara sergisiniň 
hem ähmiýeti bellenildi. Şol sergä Türkmenistan işjeň 
gatnaşmaga taýýarlyk görýär.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar 
Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen 
wekiliýetiniň agzalary Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň 
baş direktory Mohammed Saif Al Suwaidi bilen duşuşdy.

Iki tarapyň hem mundan beýläk-de strategik 
hyzmatdaşlyk etmegine gyzyklanma bildirýändigi 
nygtaldy. Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň 
Ösüş gaznasynyň arasynda şu ýylyň fewralynda gol 
çekilen ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumy türkmen-
emirlikler söwda-ykdysady hem-de maýa goýum 
ulgamlaryndaky gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine 
gönükdirilendir.

Şeýle hem söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistanda 
emirlikler tarapynyň gatnaşmagynda amala aşyrmak 
meýilleşdirilýän gazhimiýa, maliýe we ulag ulgamlarynda 
taslamalary durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreler ara 
alnyp maslahatlaşyldy. 
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Döwlet Baştutanymyzyň folkloryň, şol sanda 
nakyllaryň, atalar sözleriniň parasatly pähimlerini 
döredijilikli, ussatlarça peýdalanmagy bu edebi eseriň 
ähmiýetini has-da artdyrýar, ol häzirki wagtda mundan 
ýüz ýyllyklar ozal hem dünýäniň beýleki halklary bilen 
dostluk hem-de özara düşünişmek gatnaşyklaryny ýola 
goýan türkmen halkynyň ruhy dünýäsine göz ýetirmegiň 
ygtybarly çeşmesi bolup hyzmat edýär. 

MASLAHATLAR 

Pandemiýa döwründe işewürlik gatnaşyklary 
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň 

Söwda-senagat edaralarynyň Ýolbaşçylar geňeşi hem-
de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan 
bilelikde guralan “Işewürligi kämilleşdirmek hem-de 
ösdürmek üçin şertler” atly onlaýn görnüşindäki maslahat 
geçirildi. 

ZOOM-yň meýdançasynda GDA gatnaşyjy 
döwletleriň milli söwda-senagat hem-de sebitleriň 
edaralarynyň, işewürlik düzümleriniň hem-de guramalaryň 
ýolbaşçylaryny we wekillerini bir ýere jemlän bu çäräniň 
maksady COVID-19 pandemiýasy zerarly emele gelen 
ykdysady şertlerde kiçi we orta telekeçiligiň ösmegine 
ýardam bermek boýunça tejribe alyşmakdan, häzirki 
ýagdaýy nazara alyp, iň gowy tejribelerini ara alyp 
maslahatlaşmakdan ybaratdyr. 

Maslahatyň gün tertibine söwda-senagat edaralarynyň 
işlerini höweslendirmek hem-de hususy işewürligi 
goldamak, ony sanlylaşdyrmak, Edaralaryň, ugurdaş 
guramalaryň we jemgyýetçilik düzümleriniň söwda-
ykdysady gatnaşyklar hem-de maýa goýum hyzmatdaşlygy 
ugry boýunça hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, telekeçileriň 
eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak bilen 
baglanyşykly meseleler girizildi. 

Onlaýn-forumyna gatnaşyjylar hususy bölegi 
ösdürmek boýunça Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan 
giň gerimli özgertmeler bilen tanyşdyryldy we daşary 
ýurtlaryň işewürler toparlary bilen netijeli hyzmatdaşlyk 
gatnaşyklaryny ösdürmek esasy wezipeleriň biridir.

OBASENAGAT TOPLUMYNYŇ TÄZELIKLERI 

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň 
gallaçylary bugdaý oragyna girişdiler

11-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň 
ekerançylary hem güýzlük bugdaý oragyna girişdiler. 

Oragyň başlanmagynyň öňüsyrasynda welaýat we 
etrap häkimlikleriniň wekilleriniň, tejribeli agronomlaryň, 
mehanizator laryň,  kärendeçi  gal laçylarynyň 
gatnaşmagynda önümçilik okuw-maslahatlary geçirildi. 
Okuw maslahatyna gatnaşanlaryň üns merkezinde orak 
möwsümine degişli derejede guramaçylygyň, galla 
oragyna gatnaşýan ähli düzümleriň işiniň takyk we 
sazlaşykly bolmagyny üpjün etmek baradaky meseleler 
ara alyp maslahatlaşyldy. 

Daşoguz welaýatynyň bugdaý ýetişdirilen meýdany 
145 müň gektara barabar bolup, şonça ýerden gallaçylar 
265 müň tonna däne taýýarlamagy maksat edinýärler. 
Galla oragynda bugdaý ýygýan kombaýnlaryň 439-sy, 
esasan ABŞ-nyň “John Deere” hem-de Germaniýanyň 
“CLASS” kompaniýalarynyň kombaýnlary sanly 
telemetriki ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. 

Meýdanlardan ýygnalyp alnan bugdaýyň kabul ediş 
bölümlerine daşalmagyny ýük awtoulaglarynyň 2195-si 

Duşuşygyň netijeleri boýunça bilelikdäki taslamalaryň 
durmuşa geçirilmegini kadalaşdyrýan ikitaraplaýyn 
resminamalaryň birnäçesine gol çekildi. 

BAE-e iş saparynyň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň 
başlygy Serdar Berdimuhamedow hem-de onuň 
ýolbaşçylyk edýän wekiliýetiniň agzalary Abu-Dabiniň 
Mirasdüşer Şazadasy, BAE-niň Ýaragly Güýçleriniň 
Belent Serkerdebaşysynyň orunbasary Şeýh Mohammed 
bin Zaýed Al Nahaýýan tarapyndan kabul edildi.

Taraplar netijeli ykdysady we işewür hyzmatdaşlygy 
giňeltmek üçin ägirt uly kuwwatyň bardygyny belläp, 
ýurdumyzda durmuşa geçirilýän geljegi uly gurluşyk 
taslamalary boýunça netijeli gatnaşyklary giňeltmäge 
özara gyzyklanma bildirýändiklerini beýan etdiler. Şol 
taslamalar durmuş-medeni we şähergurluşyk düzümleri, 
söwda-ykdysady, maýa goýumlary, ýangyç-energetika 
toplumy, ulag we aragatnaşyk, gaýtadan işleýän senagat 
we ykdysadyýetiň beýleki ugurlaryny öz içine alýar. 

Şeýle hem iş saparynyň çäklerinde türkmen wekiliýeti 
BAE-niň daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministri 
Şeýh Abdulla bin Zaýed Al Nahaýýan bilen gepleşikleri 
geçirdi.

Taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we 
medeni-ynsanperwer ulgamlarda türkmen-emirlikler 
gatnaşyklarynyň netijeli häsiýetini belläp, ähli ugurlar 
boýunça döwletara hyzmatdaşlygyny artdyrmaga 
taýýardyklaryny tassykladylar. 

JEMGYÝET 

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby 
italýan dilinde neşir edildi

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” 
kitaby italýan diline terjime edildi we çapdan çykdy.

Milli Liderimiziň giň okyjylar köpçüligine niýetlenilen 
meşhur edebi-filosofiýa eseri uly ruhy ähmiýete eýedir, 
sebäbi onda umumydünýä ösüşine uly goşant goşan 
türkmen halkynyň örän baý ruhy-ahlak mirasy wagyz 
edilýär.

Döwlet Baştutanymyzyň bu edebi eseri halk 
parasatlylygynyň özboluşly jemlenmesi bolmak bilen, 
häzirki we geljekki nesilleriň däp-dessurlarynyň hem-de 
ahlak ýörelgeleriniň dowamatlylygynyň subutnamasydyr.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
gadymyýetden gözbaş alýan halkymyzyň asylly ruhy 
çeşmelerine çuňňur sarpa goýmak bilen biziň günlerimize 
çenli gelip ýeten edebi we ylmy maglumatlary düýpli 
öwrenip, olary öz işlerinde ulgamlaşdyrdy hem-de 
umumylaşdyrdy, munuň özi dünýä jemgyýetçiliginde 
ägirt uly gyzyklanma döretdi. 

Türkmenleriň milli däp-dessurlarynda öz aýdyň 
beýanyny tapan ýokary ynsanperwer umumadamzat 
ýörelgeleri beýleki halklarda hem uly seslenme döredýär. 
Muňa, ilkinji nobatda, 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda 
neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň 
eýýäm dünýäniň köp dillerine, şol sanda hytaý, ýapon, 
rus, gruzin, ukrain hem-de azerbaýjan dillerine terjime 
edilendigi hem şaýatlyk edýär.

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 many-mazmuny hem-de beýan 
ediliş usuly boýunça örän gymmatly eseri täsin halk 
döredijiligini toplamak, içgin öwrenmek hem-de wagyz 
etmek boýunça milli Liderimiziň baştutanlygynda amala 
aşyrylýan giň gerimli, tutanýerli ylmy-edebi işleriň aýdyň 
subutnamasyna öwrüldi.
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üpjün eder. Guradylandan we deslapky arassalanandan 
soň dänäniň bir bölegi tohumlyk üçin goýlar, galan 
bugdaý bolsa un üçin gaýtadan işleniler, şeýle hem 
Görogly, Boldumsaz, S.Türkmenbaşy adyndaky we 
beýleki etraplardaky elewatorlarda saklanylmaga goýlar. 

Ba lkan  we laýa tynyň  ga l l a çy l a ry  ba rada 
aýdylanda bolsa, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, olaryň döwlet 
buýurmasy 80 müň tonna dänä barabardyr. Günbatar 
sebitde 50 müň gektar ýer, esasan, Serdar hem-de Bereket 
etraplarynyň daýhan birleşikleriniň ekerançylyk ýerleri 
güýzlük bugdaý üçin bölünip berildi. 

Asylly däbe görä, galla oragyna hormatly ýaşulularyň 
gatnaşmagynda badalga berildi. 

SENELER 

Ýurdumyzyň alymlary hünär baýramyny 
bellediler 

Ýurdumyzyň  Garaş syz lygynyň  şan ly  30 
ýyllygyna bagyşlanan “Ylym, tehnika we innowasion  
tehnologiýalaryň ösüşi” atly halkara ylmy maslahaty 
boldy. Ol Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar 
uniwersitetinde geçirildi. Bu ýerde täzeçil tehnologiýalaryň 
sergisi guraldy. Maslahata gatnaşyjylara ylmy-tehniki 
döredijiligiň, talyp ýaşlaryň gazanan üstünlikleri görkezildi. 

Maslahatyň umumy mejlisiniň dowamynda döwlet 
Baştutanymyzyň baştutanlygynda Türkmenistanda ylym-
bilim ulgamynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň netijeli 
häsiýeti bellenildi. 

Maslahata daşary ýurtly gatnaşyjylar möhüm 
ylmy-tehniki wezipeleri çözmek üçin amaly barlaglary 
geçirmek babatynda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine 
öz garaýyşlaryny beýan etdiler. 

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 ýurdumyzyň ylmy toparlarynyň 
wekilleriniň öňünde goýýan wezipelerini ýerine ýetirmek 
maksady bilen, ýurdumyzyň hünärmenleri milli ylmy 
hil taýdan täze derejä çykarmak ugrunda yhlas edýärler. 
Ylmy-barlaglar ulgamyndaky möhüm ugurlar akademiki, 
pudaklaýyn we ýokary okuw mekdepleriniň ylmy 
düzümleri bilen gatnaşyklary berkitmekde peýdalanylýar. 

Milli ylmy mynasyp dowam etdirijiler 
sylaglandy

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler 
boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak 
dabarasy asylly däbe görä Ylymlar güni mynasybetli 
guralýar. Ylymlar akademiýasy bilen Magtymguly 
adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň 
bilelikde guran bu çäresi şu gün Oguz han adyndaky 
Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde geçirildi.

Şu ýylda bu bäsleşige öz işläp taýýarlamalaryny, 
döredijilik gözleglerini we ylmyň hem-de tehnologiýanyň 
möhüm ugurlary boýunça barlaglaryny görkezýän ýaş 
alymlaryň we talyplaryň 1 müň 53-si gatnaşdy. 

Bäs leş ige  hödür lenen  i ş l e r iň  ha ta ryndan 
emin agzalary ýeňijileriň 57-sini kesgitlediler. 
Olaryň 32-si talyplar, 25-si bolsa ýaş alymlardyr. 

Hödürlenen taslamalarda we işlerde ylmy täzeçillik, 
onuň wajyplygy, iş ýüzünde durmuşa geçirmek 
nukdaýnazaryndan ähmiýeti hem-de taslamalary 
önümçilige ornaşdyrmagyň geljegi esasy talap 
hökmünde kesgitlendi. 

Ylmy bäsleşigiň ýeňijilerine döwlet Baştutanymyzyň 
adyndan diplomlar we sowgatlar gowşuryldy.

BILIM 

Ýokary hünärli harby gullukçylar 
Watanymyzyň ygtybarly daýanjy

Geçen hepdede Harby akademiýanyň, şeýle hem 
ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 
ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryny sarpalamak 
dabarasy boldy. 

Asylly däbe görä, bu çäre paýtagtymyzdaky 
Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada geçirildi. 

D a b a r a n y ň  ö ň ü s y r a s y n d a  ö m ü r  ý o l l a r y 
türkmenistanlylar üçin watansöýüjiligiň, hormat-
derejäniň nusgasyna öwrülen ussat mugallym, edermen 
esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň we 
içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly 
Berdimuhamedowyň ýadygärliklerine gül desseleri 
goýuldy. 

Ýaş serkerdeler harby kasama wepaly boljakdyklaryna, 
Watanymyza, halkymyza we hormatly Prezidentimize 
ak ýürekden gulluk etjekdiklerine kasam etdiler hem-
de şöhratly pederlerimiziň nusgalyk harby däplerini 
uly hormat bilen dowam etdirmäge taýýardyklaryny 
nygtadylar. 

   *** 
Balkan welaýatynda «Awaza» milli syýahatçylyk 

zolagyndaky Döwlet baýdagynyň meýdançasynda 
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz 
institutynyň uçurymlaryny hormatlamak dabarasy 
boldy. Onuň dowamynda uçurymlara serkerdelik 
şahsyýetnamalary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. 

BIRŽA TÄZELIKLERI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig 
mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 176-sy hasaba 
alyndy. 

Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýanyň 
telekeçileri “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen 
ECO-93 kysymly awtobenzini satyn aldylar. 

Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna Russiýa, 
Türkiýe, Azerbaýjan döwletleriniň wekillerine tüýjümek 
önümler we nah ýüplük ýerlenildi. Geleşikleriň bahasy 
ABŞ-nyň 2 million 252 müň dollaryndan gowrak boldy.

Birleşen Arap Emirlikleriniň we Türkiýäniň işewür 
toparlarynyň wekilleri bahasy 822 müň manatlykdan 
gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 
590 million manatlyga golaý Türkmenbaşydaky nebiti 
gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit 
koksuny, “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen 
ýokary dykyzlykdaky polietileni we polipropileni, şeýle-
de el halylary hem-de pagta süýümini satyn aldylar.
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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


