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Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyz 
boýunça iş saparyny amala aşyrdy

15-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
orunbasary Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyza 
iş saparyny amala aşyryp, ýurdumyzyň mukaddes 
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän 
günlerde Aşgabady hemmetaraplaýyn ösdürmek ugrunda 
alnyp barylýan giň möçberli işler bilen tanyşdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
paýtagtymyzyň günorta künjeginde Bitarap Türkmenistan 
we Arçabil şaýollarynyň çatrygynda taslamalar, täze 
binalaryň we desgalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary 
bilen tanyşdy. 

Wise-premýer Ş.Durdylyýew ýurdumyzyň baş 
şäheriniň çäginde gurulmagy we döwrebaplaşdyrylmagy 
meýilleşdirilýän ulag ýollarynyň, ugurdaş desgalaryň 
işlenip taýýarlanylan taslamalary hem-de ýerleşjek 
ýerleri we ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň bezeg 
aýratynlyklary barada hasabat berdi. 

Milli Liderimiziň garamagyna Bitarap Türkmenistan, 
Türkmenbaşy şaýollarynyň, N.Andalyp hem-de Bekrewe 
köçeleriniň Arçabil şaýoly bilen kesişýän ýerinde, şeýle hem 
Köpetdag şaýolunyň we Bekrewe köçesiniň çatrygynda 
ýerleşýän köprüleriň mozaika görnüşli bezeginiň teklip 
edilýän görnüşleriniň taslamalary hödürlenildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
görkezilen taslamalar we çyzgylar bilen içgin tanşyp, olara 
birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. 
Milli Liderimiz gurulýan ýol-ulag düzümine degişli 
desgalaryň, köprüleriň özboluşly bezeg aýratynlyklarynyň 
döredilmeginde we häzirki zaman dizaýn sungatynyň 
talaplaryna laýyk gelmeginde Türkmen döwlet binagärlik-
gurluşyk institutynyň hem-de Türkmenistanyň Döwlet 
çeperçilik akademiýasynyň talyplarynyň hem-de 
mugallymlarynyň garaýyşlarynyň we pikirleriniň 
öwrenilmelidigine ünsi çekdi. 

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedowyň garamagyna Bitarap Türkmenistan 
şaýolunyň günbatar tarapynda gurulmagy teklip 
edilýän döwrebap Döredijilik merkeziniň taslamasy, 
şonda çagalaryň hem-de uly adamlaryň wagtlaryny 
peýdaly geçirmegi, sungatyň we medeniýetiň dürli 
ugurlary, şol sanda nakgaşçylyk, dizaýn sungatlary 
bilen meşgullanmagy, bu ugurda hünär başarnyklaryny 
artdyrmagy üçin döredilmegi göz öňünde tutulýan 
desgalar, olaryň bezegleriniň çyzgylary hödürlenildi. 

M i l l i  L i d e r i m i z i ň  g a r a m a g y n a  “ N u s a ý ” 
myhmanhanasynyň gurulmagy teklip edilýän ýerleriniň 
çyzgylary hem-de binanyň baş meýilnamasy we oňa degişli 
birnäçe taslamalar, şeýle hem Aşgabat şäheriniň çäginde 
gurulmagy we döwrebaplaşdyrylmagy meýilleşdirilýän 
binalaryň, ýollaryň şekil taslamalary hem-de ýerleşjek 
ýerleriniň çyzgylary hödürlenildi. Şol bir wagtyň özünde 
paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde gurulmagy 
meýilleşdirilýän binalaryň we desgalaryň teklip edilýän 
şekil taslamalary barada hasabat berildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
taslamalar we çyzgylar bilen içgin tanşyp, täze gurulýan 
hem-de döwrebaplaşdyrylýan desgalaryň ýurdumyzyň baş 
şäheriniň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele 
getirmelidigini nygtady. Şol bir wagtyň özünde gurulýan 
ulag ýollarynda sürüjiler we pyýadalar üçin ähli amatly 
şertleriň döredilmegine hem-de hereket howpsuzlygynyň 
üpjün edilmegine aýratyn ähmiýet berilmelidir. 

Energetika ministri Ç.Purçekow paýtagtymyzyň 
Büzmeýin etrabynyň çäginde gurluşygy alnyp barylýan 
energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň 

RESMI BÖLÜM 

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin 
oba hojalyk işleriniň meseleleri boýunça  
iş maslahatyny geçirdi

14-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna 
gözegçilik edýän orunbasarynyň, Daşoguz welaýatynyň 
we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda iş 
maslahatyny geçirdi. Onda galla oragynyň barşy ara alnyp 
maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz ilki bilen Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berdi. 
Wise-premýer şu güne çenli ýurdumyz boýunça jemi 
591 müň 242 tonna bugdaý hasyly ýygnalyp, bu ugurda 
bellenilen meýilnamanyň ýerine ýetirilişi 42,23 göterime 
deň bolandygyny habar berdi. 

Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow 
sebitiň ak ekinli meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň 
ýagdaýy barada habar berdi. 

Welaýatda 145 müň gektar meýdanda bugdaýyň bol 
hasyly ýetişdirildi. Şu ýyl daşoguzly gallaçylar Watan 
harmanyna 265 müň tonna bugdaý hasylyny tabşyrmagy 
meýilleşdirýärler. 

Şu güne çenli Watan harmanyna 18 müň 756 gektar 
meýdandan 34 müň tonnadan gowrak däne ýygnaldy. 
Bu bolsa bellenilen meýilnamanyň 12,96 göterim ýerine 
ýetirilendigini, her gektaryň hasyllylygynyň 18,3 sentnere 
deň bolandygyny aňladýar.

Şu  möwsümde  ýokary  öndür i j i l ik l i  däne 
kombaýnlarynyň 439-sy bökdençsiz işledilýär, galla 
kabul ediş bölümleriniň 28-si hereket edýär.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, 
gallaçylara arakesme wagtynda meýdan düşelgelerinde 
göçme söwda we beýleki hyzmatlar ýola goýulýar hem-de 
artistleriň çykyşlary guralýar. 

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 demirgazyk sebitiniň ähli etraplanyň 
häkimleriniň hasabatlaryny diňläp, sanly ulgam arkaly 
welaýatyň Görogly etrabynda bugdaý oragynda işleýän 
kombaýnçy D.Kurtbaýew bilen söhbetdeş boldy. 
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 
ilki bilen kombaýnçynyň hal-ýagdaýy, öý-içerileri, oba 
adamlarynyň iş we durmuş şertleri, şeýle hem orak 
möwsüminiň depginleri, bu ýylky hasylyň derejesi bilen 
gyzyklandy. Mundan başga-da, milli Liderimiz orak 
möwsüminde işledilýän oba hojalyk tehnikalarynyň 
öndürijiligi bilen tanyşdy. Hormatly Prezidentimiz 
döwletimiziň oba hojalyk pudagyny hemmetaraplaýyn 
ösdürmek, oba adamlarynyň iş we durmuş şertlerini 
gowulandyrmak meselelerini hemişe üns merkezinde 
saklajakdygyny bellledi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
Daşoguz welaýatynyň hem-de onuň etraplarynyň 
häkimleriniň alyp barýan işleri barada hasabatlaryny 
jemläp, ösdürilip ýetişdirilen galla hasylyny gysga wagtda 
we ýitgisiz ýygnap almak, galla oragynda kombaýnlaryň 
we awtoulaglaryň doly güýjünde işledilmegini gazanmak, 
galla kabul ediş bölümlerinde hasylyň bökdençsiz kabul 
edilmegini guramak meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekdi. 

Milli Liderimiz sanly ulgam arkaly geçirilen 
iş maslahatyny jemläp, wise-premýere, Daşoguz 
welaýatynyň hem-de etraplarynyň häkimlerine orak 
möwsüminde alyp barýan işlerinde, ýurdumyzda azyk 
howpsuzlygyny üpjün etmekde uly üstünlikleri arzuw etdi. 
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aşyran iş saparynyň çäklerinde beren tabşyryklaryndan 
ugur alnyp, paýtagtymyzyň häkimligi degişli ýokary okuw 
mekdepleriniň talyplary bilen taýýarlanan taslamalaryň 
tanyşdyrylyşyny gurady. 

Türkmenistanyň Prezidenti Yslam 
Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sammitine 
gatnaşdy

16-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 
(YHG) sanly ulgam arkaly geçirilen ylym we tehnologiýalar 
boýunça ikinji Sammitine gatnaşdy. 

Türkmenistan 1992-nji ýyldan bäri Yslam Hyzmatdaşlyk 
Guramasynyň agzasy bolup durýar. Bu halkara 
guramasynyň 1969-njy ýylda esaslandyrylandygyny 
bellemek gerek. Onuň ştab-kwartirasy Saud Arabystany 
Patyşalygynyň Jidda şäherinde ýerleşýär. Şu güne çenli 
dünýäniň 57 döwleti bu guramanyň agzasy bolup durýar. 
Birnäçe ýurtlar we iri guramalar, şol sanda BMG, 
Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy, Goşulyşmazlyk 
hereketi guramanyň synçynyň derejesine eýedir. 

“Ylym, tehnologiýa we innowasiýalar: täze 
gözýetimler açylýar” atly onlaýn Sammitine birnäçe 
döwletleriň Baştutanlary, bu gurama agza ýurtlaryň 
ugurdaş minisrtlikleriniň we beýleki degişli düzümleriniň 
ýolbaşçylary gatnaşdylar. Forumyň gün tertibine ýokarda 
agzalan ugurlardaky gatnaşyklary mundan beýläk-de 
ösdürmegiň, 2026-njy ýyla çenli döwür üçin bu ugur 
boýunça YHG-niň Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň 
meseleleri girizildi. 

Milli Liderimiz forumda çykyş edip, Yslam 
Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agzalary bolan ähli döwletler 
üçin hakyky netijeleri berer ýaly bu hyzmatdaşlygyň ileri 
tutulýan ugurlaryny kesgitledi. 

Birinjiden, düýpli ylmy ösdürmek, netijeli ylmy 
çözgütleri bilelikde gözlemek, örän möhüm bolan barlag 
işleriniň netijelerini, aýratyn-da, lukmançylyk we saglygy 
goraýyş babatda alyşmak üçin usullary döretmek boýunça 
gatnaşyklary ýola goýmaly. 

Bu ýerde gürrüň, hususan-da, yslam dünýäsiniň 
umumy ylmy-tehnologiki kuwwatyny döretmek üçin 
YHG-niň Ylmy-barlaglar merkezleriniň ulgamyny 
emele getirmek barada barýar. Şonuň esasynda biziň 
ýurtlarymyzyň alymlar birleşiginiň içinde maglumatlary 
çalt hem-de utgaşdyryp alyşmak wezipesi durýar diýip, 
döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. 

Ikinjiden, YHG-niň giňişliginde suw, azyk we ekologiýa 
howpsuzlygynyň ýeke-täk konsepsiýasyny ýa-da esasy 
kadalaryny emele getirmek boýunça işleri güýçlendirmegi 
teklip edýäris. Bu barada 2026-njy ýyla çenli ylmy-tehniki 
hyzmatdaşlyk maksatnamasynda anyk aýdylýar. 

Bu ileri tutulýan ugurda aýratyn konseptual 
resminamalaryň ýokdugy bize suw serişdeleri, möhüm 
azyk harytlary bilen barabar üpjünçilik hem-de şol 
bir wagtda howanyň üýtgemeginiň we ekologiýa 
heläkçiliginiň ýaramaz netijelerini ýeňip geçmek boýunça 
bar bolan çylşyrymly soraglary yzygiderli esasda çözmäge 
mümkinçilik bermeýär diýip, hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Üçünjiden, biz «uly maglumatlar» ulgamyny we 
howpsuz sanly ykdysadyýetiň bilelikdäki gurluşyny 
döretmek boýunça ozal kesgitlenen wezipeleriň ähmiýetini 
bellemek bilen, şu maksatlara ýetmekde üstünlikli 
işimizi üpjün edýän iki sany aýrylmaz meseläni aýratyn 
nygtaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow belledi.

Anyk aýdylanda, olar aýry-aýry ýurtlarda, uly 
sebitlerde ygtybarly fiziki üpjünçilik ulgamlaryny gurmak 

baş meýilnamasy, toplumda gurulmagy göz öňünde tutulýan 
desgalaryň taslamalary we merkeziň ýerleşjek ýerleriniň 
çyzgylary barada hasabat berdi. Umumy eýeleýän meýdany 
29 müň inedördül metrden gowrak bolan bu merkeziň işe 
girizilmegi bilen täze iş orunlary dörär. 

Şeýle hem hasabatyň çäklerinde Türkmenistan-
Owganystan-Pakistan elektrik geçirijisiniň şekil 
taslamalary, daşary ýurtlara iberilýän elektrik 
energiýasynyň mukdaryny artdyrmak boýunça alnyp 
barylýan işler barada maglumat berildi. 

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyzyň 
garamagyna “Altyn asyr” Türkmen kölüniň çäginde 10 
megawatt kuwwaty bolan utgaşdyrylan gün we ýel elektrik 
bekediniň şekil taslamalary, Ahal hem-de Daşoguz döwlet 
elektrik beketlerini utgaşykly dolanyşyga geçirmek boýunça 
alnyp barylýan işleriň meýilnamasy hödürlenildi. Şeýle hem 
türkmen elektrik energiýasyny goňşy döwletlere ibermek 
boýunça geçirilýän işler barada giňişleýin maglumat berildi 
we degişli taslamalar görkezildi. 

Bellenilişi ýaly, bu işiň geçirilmegi bilen, elektrik 
energiýasyny öndürmegiň netijeliligi 34 göterimden 52 
göterime çenli ýokarlanar. 

“Altyn asyr” Türkmen kölüniň sebitini 2019-2025-
nji ýyllarda özleşdirmegiň Konsepsiýasyny amala 
aşyrmak boýunça geçirilmeli çäreleriň maksatnamasyna 
laýyklykda, kuwwatlylygy 10 megawatt bolan gün 
we ýel elektrik bekedini gurmak boýunça taslama 
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň ylmy-
önümçilik merkezi tarapyndan taýýarlanyldy. Utgaşykly 
dolanyşykda işleýän elektrik beketleri goşmaça tebigy 
gazy sarp etmezden, öndürilýän elektrik energiýasynyň 
möçberini artdyrmaga, daşky gurşawa zyňylýan zyýanly 
galyndylaryň mukdaryny birnäçe esse azaltmaga 
mümkinçilik berer. 

Senagat  we gur luşyk önümçi l ig i  minis t r i 
B.Annamämmedow şu günler ministrlige degişli 
düzümlerde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, Bäherden we 
Köýtendag sement zawodlarynyň ikinji nobatdakysynyň 
gurluşygynyň batly depginde alnyp barylýandygy, ozal 
bar bolan sement zawodlaryny häzirki döwrüň talaplaryna 
laýyk derejede döwrebaplaşdyrmak boýunça ýerine 
ýetirilýän işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
ýurdumyzda öndürilýän sementiň hiline hem-de döwrüň 
talabyna laýyk görnüşleriniň önümçiligine möhüm ähmiýet 
bermegi tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, Diýarymyzyň 
çäginde bar bolan tebigy baýlyklaryň, gurluşyk ulgamyna 
degişli dürli serişdeleriň gaýtadan işlenilmegi, şolardan ýokary 
hilli önümleriň öndürilmegi bilen baglanyşykly meselelere 
örän jogapkärçilikli we ylmy esasda çemeleşilmelidir diýip, 
döwlet Baştutanymyz belledi. 

 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
iş saparynyň jemini jemläp, ýaýbaňlandyrylan 
şähergurluşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmekde 
işleriň hil babatda halkara ölçeglerine gabat gelmeginiň, 
binalaryň daşky we içki bezeginde milli bezeg 
ýörelgeleriniň giňden ulanylmagynyň, şäherde amatly 
ekologiýa ýagdaýyny saklamagyň esasy talapdygyny 
ýene-de bir gezek belledi. Döwlet Baştutanymyz 
hemmelere öňde goýlan wezipeleri çözmekde üstünlikleri 
arzuw edip, bu ýerden ugrady. 

   ***
 Şol gün Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk 

institutynyň hem-de Döwlet çeperçilik akademiýasynyň 
talyplary paýtagtymyzyň günorta künjeginde bolup, 
bu ýerleriniň binagärlik özboluşlylygy, şähergurluşyk 
maksatnamasynyň çäklerinde gurlan desgalaryň sazlaşygy 
bilen tanyşdylar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň Aşgabat şäheri boýunça amala 
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hem-de sebitara derejede musulman ýurtlarynyň üpjünçilik 
ulgamlarynyň goşulyşmagydyr. Şeýle hem Ylym we 
tehnologiýalar boýunça hemişelik komitetiň teklip eden 
YHG gatnaşýan ýurtlaryň çäklerinde ýokary öndürijilikli 
kompýuter merkezleriniň binýadynda maglumatlaryň 
bitewi sanawlarynyň nusgalaryny döretmekdir. 

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan şeýle 
merkezleri ýerleşdirmek we olaryň işlemegi üçin milli 
şertleri peýdalanmak boýunça mümkinçiliklere garamaga 
taýýardyr diýip, milli Liderimiz belledi.

H o r m a t l y  P r e z i d e n t i m i z  G u r b a n g u l y 
Berdimuhamedowyň çykyşy uly üns bilen diňlenildi.

Şeýlelikde, Bitarap Türkmenistan özüniň milli Lideriniň 
ýolbaşçylygynda sebit we ählumumy möçberdäki, şol 
sanda abraýly halkara guramalarynyň çäklerindäki işjeň 
hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny ýene bir ýola tassyklady. 
Şeýle hem ýurdumyz häzirki döwrüň wajyp wezipeleriniň 
deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamakda, tutuş dünýäde 
parahatçylygyň, howpsuzlygyň we abadançylygyň üpjün 
edilmeginde, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmeginde 
işjeň orun eýeleýändigini aýan etdi. 

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan 
welaýatynda orak möwsüminiň meseleleri 
boýunça iş maslahatyny geçirdi 

17-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 
oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň 
hem-de Balkan welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň 
gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. 
Onuň gün tertibine möwsümleýin oba hojalyk işleriniň 
geçirilişi, hususan-da, galla oragy bilen bagly meseleler 
girizildi. 

Döwlet Baştutanymyz maslahaty açyp, Ministrler 
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe 
söz berdi. Wise-premýer galla oragynyň alnyp barlyşy, 
ýetişdirilen hasyly bellenen möhletlerde we ýitgisiz 
ýygnap almak maksady bilen görülýän çäreler barada 
hasabat berdi. 

Häzire çenli ýurdumyz boýunça 734 müň 45 tonna 
bugdaý hasyly ýygnalyp, bu babatdaky meýilnama 52,43 
göterim ýerine ýetirildi. Ýurdumyzyň welaýatlarynda 
galla oragynda işledilýän däne ýygýan kombaýnlary 
we bugdaý daşaýan awtoulaglary doly güýjünde 
işletmek hem-de ýygnalan bugdaý hasylyny kabul ediş 
bölümlerinde bökdençsiz kabul etmek boýunça hemme 
zerur çäreler görülýär. 

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew şu ýyl 
welaýatyň babadaýhanlary tarapyndan 50 müň gektar 
meýdanda ýetişdirilen bugdaý hasylyny gysga wagtda 
we ýitgisiz ýygnap almak boýunça zerur işleriň dowam 
edýändigi barada hasabat berdi. 

Orak möwsüminde welaýat boýunça däne ýygýan 
kombaýnlaryň 162-si we galla daşaýan ýük awtoulaglarynyň 
810-sy işledilýär. Möwsümde galla kabul ediş bölümleriniň 
4-sinde ýygnalýan bugdaý hasylynyň bökdençsiz kabul 
edilmegi ýola goýuldy. Şu güne çenli Watan harmanyna 
26 müň 312 tonnadan gowrak bugdaý hasyly tabşyrylyp, 
bellenilen meýilnama 32,89 göterim ýerine ýetirildi. 

Hormatly Prezidentimiz günbatar sebitiniň ähli 
etraplarynyň ýolbaşçylarynyň galla oragy baradaky 
hasabatlaryny diňläp, häkimlere gallaçy-kärendeçileriň 
ýetişdiren hasylyny ýitgisiz ýygnamak maksady bilen, 
galla oragy möwsüminiň depginini has-da güýçlendirmek 
üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. 

Soňra milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
sanly ulgam arkaly welaýatyň Serdar etrabynda bugdaý 

hasylyny daşaýan awtoulagyň sürüjisi E.Çalow bilen 
söhbetdeş boldy. 

Döwlet Baştutanymyz oba adamlarynyň iş we durmuş 
şertleri, şeýle hem söhbetdeşiniň näçe wagt bäri sürüji 
bolup işleýändigi, awtoulagyň tehniki häsiýetnamalary 
bilen gyzyklandy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
babadaýhanlaryň tutanýerli zähmeti bilen ýetişdirilen, 
halkymyzyň baýlygy bolan galla hasylyny öz wagtynda, 
zaýa etmän ýygnap almagyň hem-de ammarlara 
tabşyrmagyň uly wezipe bolup durýandygyny nygtady. 
Şoňa görä-de, ýygnalan galla hasylyny bökdençsiz, 
ýitgisiz daşamakda yhlas bilen işlemegiň möhüm wezipe 
bolup durýandygyny belläp, sürüjä berk jan saglyk, işinde 
we durmuşynda uly üstünlik arzuw etdi. 

Soňra döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly 
geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, birnäçe 
tabşyryklary berdi. 

Döwlet Baştutanymyz halkymyzyň rysgal-berekedi 
hem-de ýurdumyzyň azyk üpjünçiliginiň kepili bolan 
galla hasylynyň ammarlarda we elewatorlarda talabalaýyk 
saklanmagyny üpjün etmegiň hem möhüm wezipeleriň 
hatarynda durýandygyna ünsi çekdi. 

Mundan başga-da, welaýatyň bugdaý öndürijileri 
bilen döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz 
wagtynda geçirilmegi üpjün edilmelidir. 

Bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işlerini 
öz wagtynda geçirmek we ýerleri ekiş möwsümine 
taýýarlamak üçin zerur çäreler görülmelidir, sürümde 
traktorlar doly güýjünde işledilmelidir. 

Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly iş 
maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine zähmet 
üstünliklerini arzuw etdi. 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 
mejlisi 

18-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam 
arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. 

Hormatly Prezidentimiz ilki bilen Milli Geňeşiň 
Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowany we Milli Geňeşiň 
Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewi 
göni aragatnaşyga çagyrdy. Ol ýurdumyzyň kanunçylyk-
hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alyp barýan 
işi barada maglumat berdi.

Milli Liderimiz ilatyň arasynda geçirilýän wagyz-
nesihat çäreleriniň işjeňleşdirilmelidigine ünsi çekip, 
Halk Maslahatynyň agzalarynyň ýaşlaryň watansöýüjilik 
ruhunda terbiýelenilmegi, halkymyzyň sagdyn durmuş 
ýörelgelerine işjeň çekilmegi we adamlaryň bedenterbiýe 
hem-de sport bilen meşgullanmagy bilen baglanyşykly 
meselelere möhüm ähmiýet bermelidigini aýtdy.

Energetika ministri Ç.Purçekow içerki sarp edijileri 
elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmek hem-de 
pudagyň eksport kuwwatyny artdyrmak boýunça öňde 
goýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, energetika ulgamynyň önümçilik düzümini 
mundan beýläk-de ösdürmek boýunça taslamalaryň 
durmuşa geçirilişine, şol sanda Lebap welaýatynda 
ýaponiýaly hyzmatdaşlar bilen bilelikde gurulýan täze 
elektrik bekediniň hem-de “Ahal-Balkan” we “Balkan-
Daşoguz” ýokary woltly elektrik geçiriji ulgamlaryň 
gurluşygyna berk gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy. 

Türkmenistan energetika ulgamynda sebit we halkara 
ähmiýetli iri taslamalary durmuşa geçirmek bilen, 
daşky gurşawy goramak meselesine örän jogapkärli 
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Döwlet Baştutanymyz nebitgaz toplumynyň öňünde 
durýan möhüm wezipeler barada aýdyp, täze uglewodorod 
ýataklarynyň, şol sanda dünýäde tebigy gazyň gorlary 
boýunça iri hasaplanylýan “Galkynyş” gaz käniniň senagat 
taýdan özleşdirilmegi we döwrebaplaşdyrylmagy boýunça 
durmuşa geçirilýän çäreleriň işjeňleşdirilmelidigini belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryE.
Orazgeldiýew ýurdumyzda atçylygy we atçylyk sportuny 
ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, ýurdumyzda at çapyşyklaryny, milli at 
üstündäki oýunlary, päsgelçiliklerden böküp geçmek, 
uzak aralyga çapyşyklary we atçylyk sportunyň beýleki 
görnüşlerini ösdürmek, olary halkara ölçeglerine laýyk 
getirmek boýunça ähli zerur şertleriň döredilýändigini 
belledi. Bu bolsa ýaşlary asylly halk däplerini dowam 
etmäge, olary atçylyk sporty bilen meşgullanmaga 
ruhlandyrýar.

Döwlet Baştutanymyz “Halkara ahalteke atçylyk 
sport toplumynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek 
hakyndaky” Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly 
wise-premýere iberdi we onda göz öňünde tutulan işleri 
ýokary hilli hem-de öz wagtynda ýerine ýetirmek babatda 
anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Durdylyýew ýurdumyzyň himiýa we nebitgaz 
senagatynyň, saglygy goraýyş hem-de agyz suwy 
kärhanalarynyň önümçilikleri üçin zerur bolan suwuk 
hlory satyn almak meselesi barada hasabat berdi. 

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu ugurda 
alnyp barylýan işlere talabalaýyk gözegçiligi üpjün 
etmek hem-de ýurdumyzda öndürilýän, sarp edijileriň uly 
isleglerden peýdalanýan himiýa önümleriniň öndürilýän 
mukdaryny we görnüşlerini artdyrmak boýunça öňde 
goýlan wezipeler bilen baglylykda himiýa senagatyny 
ösdürmäge aýratyn üns berilmelidigine ünsi çekip, bu 
babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
B.Öwezow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp 
barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, degişli ministrlikler 
we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde 
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky 
möhüm maglumat düzümleriniň desgalarynyň döwlet 
sanawyny döretmek, olaryň sazlaşykly hereketini we 
kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça alnyp barylýan 
işler barada hasabat berdi. 

Wise-premýer hasabatyň dowamynda häzirki döwürde 
ýurdumyzda öňdebaryjy ylmy-tehnologiýalary giňden 
ornaşdyrmak, şol sanda kosmos pudagyny ösdürmek 
boýunça zerur işleriň alnyp barylýandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz, ýurdumyzda kosmos pudagyny 
ösdürmek wezipeleriniň bu ugurdaky işi mundan beýläk-
de kämilleşdirmegiň, ylmy-barlaglary işjeňleşdirmegiň, 
ugurdaş düzümleri döwrebaplaşdyrmagyň, ýokary hünärli 
işgärleri taýýarlamagyň wajypdygyny belledi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ç.Gylyjow gaýtadan işlenilýän kagyz galyndylarynyň 
ýurduň daşyna çykarylmagyny düzgünleşdirmek boýunça 
ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, bu meseleleri 
içgin öwrenmegiň we ony degişli derejede taýýarlamagyň 
zerurdygyny belledi hem-de onuň ekologiýa ugruna 
möhüm üns bermegi tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Mämmedowa häzirki wagtda Lebap welaýatynda 
geçiriljek Medeniýet günleriniň ýokary guramaçylyk 
derejesini üpjün etmek we 2022-nji ýylda Mary 
welaýatynda Medeniýet hepdeligini geçirmäge görülýän 
taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. 

çemeleşýändigini görkezýär. Bu ulgamda ekologiýa taýdan 
arassa innowasion tehnologiýalar, iň täze ylmy-tehniki işläp 
taýýarlamalar işjeň ornaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiz 
Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, 
Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda kuwwatlylygy 10 
megawatt bolan gün we ýel elektrik bekedini gurmak 
barada taslamany mysal getirdi. Milli Liderimiz bu bekediň 
ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň 
başlangyjyna öwrüljekdigini, bu ýerde dünýäde iň soňky 
gazanylan öňdebaryjy tehnologiýalaryň we nou-haularyň 
ornaşdyryljakdygyny aýtdy.

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň başlygy 
D.Saburow ýolbaşçylyk edýän pudagynda alnyp barylýan 
işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, Türkmenistanyň çäk taýdan amatly 
ýerleşmeginiň onuň Ýewraziýa yklymynyň möhüm ulag-
üstaşyr geçelgesi hökmündäki derejesini berkidýändigini 
belledi. 

Döwlet Baştutanymyz Jebel şäherçesinde ähli babatda 
dünýäniň öňdebaryjy tejribesi hem-de iň soňky gazanylan 
tehnologiýalara we nou-haulara esaslanýan döwrebap 
howa menzil toplumyny gurmak hakyndaky Karara 
gol çekilmeginiň wajyp ähmiýete eýedigini belledi we 
ýokarda agzalan taslamany durmuşa geçirmek boýunça 
halkara bäsleşigi yglan etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Hökümetiň sanly ulgam 
arkaly geçirilýän mejlisiniň gün tertibini yglan edip, ilki 
bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
G.Müşşikowy göni aragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer 
halkara maliýe bazarlaryndan amatly şertlerde karz 
serişdelerini hem-de daşary ýurt maýa goýumlaryny 
çekmek, ýerli önüm öndürijileri goldamak, kiçi we orta 
telekeçileriň taslamalaryny maliýeleşdirmek boýunça 
görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. 

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň garamagyna 
“Kiçi we orta telekeçiligiň taslamalaryny maliýeleşdirmek 
üçin Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen 
Hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasynyň 
arasynda maliýe ylalaşygyny baglaşmak hakyndaky”, 
“Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde howa menzil 
toplumynyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakyndaky”, 
“Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda köpugurly elektrik 
stansiýasynyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakyndaky” 
Kararlaryň taslamalary hödürlenildi. 

Milli Liderimiz hödürlenen Kararlaryň taslamalaryny 
makullap we olara gol çekip, resminamalary sanly 
ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bellenen 
meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik 
etmegi tabşyrdy. 

Soňra wise-premýer ýurdumyzyň bank edaralarynyň 
işini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan çäreler 
barada hasabat berdi. 

Milli Liderimiz “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankyny 
açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek baradaky 
teklibi makullap, göz öňünde tutulýan işleri bellenen 
möhletde hem-de ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy. 

Soňra wise-premýer Maliýe we ykdysadyýet hem-
de Bilim ministrlikleri tarapyndan 2021-2022-nji okuw 
ýyllarynda ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesini 
hojalyk hasaplaşygyna geçirmek boýunça amala aşyrylan 
işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz döwrüň talabyna laýyklykda, 
ýokary okuw mekdepleriniň işini kämilleşdirmegiň 
ähmiýetini nygtap, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
Ş.Abdrahmanow “Galkynyş” gaz käninde täze guýulary 
önümçilige girizmek boýunça alnyp barylýan işler barada 
hasabat berdi. 
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Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, milli mirasy wagyz etmekde hem-de 
döredijilik işgärleriniň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmakda 
we döredijilik kuwwatyny artdyrmakda Medeniýet 
hepdeliginiň aýratyn ähmiýete eýedigini nygtap, ýurdumyzda 
geçirilýän medeni-köpçülikleýin çäreleriň türkmen 
sungatyna hem-de halkymyzyň baý döredijilik däplerine doly 
derejede wekilçilik etmelidigini, olaryň dowamatlylygyny 
hem-de ösüşini üpjün etmäge ýardam bermelidigini belledi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary 
M.Geldinyýazow Türkmenistanda Eneleriň we çagalaryň 
saglygyny goramak boýunça “Sagdyn ene – sagdyn çaga 
– sagdyn geljek” atly 2021-2025-nji ýyllar üçin Milli 
strategiýany taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler 
barada hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, eneleriň we çagalaryň saglygy, olaryň 
abadan we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegi 
hakyndaky aladanyň döwlet syýasatynyň möhüm 
ugurlarydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, 
çagalaryň durmuşynyň ähli tapgyrlarynda saglygyny 
goramaga, ýaş nesilleriň arasynda saglyk babatda 
sowatlylygy ýokarlandyrmaga, ilatyň ýokary hilli sanly 
we täzeçil tehnologiýalara, dünýäniň häzirki zaman 
lukmançylyk ylmynyň gazananlaryna, öňdebaryjy 
milli tejribä esaslanýan lukmançylyk hyzmatlarynyň 
elýeterliligini üpjün etmäge gönükdirilen täze milli 
strategiýanyň örän ähmiýetlidigi bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, 
ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we bu 
resminamadan gelip çykýan wezipeleri degişli derejede 
ýerine ýetirmek hem-de şu ugurda alnyp barylýan işleri 
yzygiderli gözegçilikde saklamak babatda birnäçe 
tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow Ykdysady Hyzmatdaşlyk 
Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV 
sammitine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

YHG-niň XIV sammitinde ýurdumyz bu gurama 
başlyklygy kabul etdi. Şunuň bilen baglylykda, degişli 
Konsepsiýa işlenip taýýarlanyldy. 

28-nji noýabrda Aşgabatda YHG-niň XV sammitini 
geçirmek meýilleşdirilýär. Bu wajyp foruma taýýarlyk 
meseleleri 16-njy iýunda Ykdysady Hyzmatdaşlyk 
Guramasynyň baş sekretary bilen bolan duşuşykda ara 
alnyp maslahatlaşyldy. 

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň YHG-da 
başlyklyk etmek bilen, umumy abadançylygyň bähbidine 
laýyk gelýän gatnaşyklaryň ägirt uly mümkinçiliklerini 
durmuşa geçirmäge hemmetaraplaýyn goldaw 
berýändigini belledi hem-de Ykdysady Hyzmatdaşlyk 
Guramasynyň öňde boljak XV sammitine, şeýle hem 
beýleki meýilleşdirilen çärelere taýýarlygyň ýokary 
guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri hasabatyny dowam edip, milli 
Liderimiziň garamagyna söwda-ykdysady, ylmy-tehniki 
we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara 
türkmen-gyrgyz toparynyň türkmen tarapynyň düzümini 
tassyklamak hakyndaky kararyň taslamasyny hödürledi. 

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-
premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna we beýleki degişli 
ýolbaşçylara döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-
de ösdürmek, onuň şertnamalaýyn-hukuk binýadyny 
pugtalandyrmak we bilelikdäki çäreleri taýýarlamak 
boýunça anyk tabşyryklary berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň fewral 
aýynda döwlet Baştutanymyzyň gol çeken Karary bilen 

tassyklanan Türkmenistanyň 2021-2030-njy ýyllar üçin 
Daşary söwda strategiýasyny amala aşyrmak boýunça 
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

Milli Liderimiz ähli gyzyklanma bildirýän daşary 
ýurt hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmekde 
ýokarda agzalan Strategiýanyň ähmiýeti barada aýdyp, 
Türkmenistanyň eksporty doly amala aşyrmak, daşary 
söwda dolanyşygynyň möçberini ýokarlandyrmak, 
ýurdumyzyň maýa goýum işjeňligini artdyrmak, häzirki 
zamanyň dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyndaky 
ornuny pugtalandyrmak boýunça zerur çäreleriň 
görülmelidigini belledi. 

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklibi makullap, 
wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna bu ugurdaky 
degişli işleri ulgamlaýyn we toplumlaýyn esasda dowam 
etmegi tabşyrdy.  

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet 
howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow döwletimiziň 
gümrük gullugynyň işini kämilleşdirmek boýunça 
görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

Milli Liderimiz halkara ýük daşamalarynyň  kadalaşdyryjy-
hukuk binýadyna goşulmagyň hem-de söwda işini 
ýönekeýleşdirmek üçin dürli sanly ulgamlary we gurallary 
ulanmagyň bu babatda gaýragoýulmasyz wezipelerdigini 
nygtap, Türkmenistanyň konteýner ýük daşamalary boýunça 
tassyklan resminamalaryny durmuşa geçirmek meselelerini 
hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
gümrük edaralarynyň işiniň ileri tutulýan ugurlary barada 
aýdyp, şahsy düzümiň taýýarlygynyň derejesini yzygiderli 
ýokarlandyrmagy, logistika ulgamyna innowasiýalary işjeň 
ornaşdyrmagy, ygtybarly gümrük gözegçiligini guramagy 
şol wezipeleriň hatarynda görkezdi. Döwlet Baştutanymyz 
daşary söwda amallarynda ýurdumyzyň raýatlarynyň 
hukuklaryny we bähbitlerini goramagyň zerurdygyny 
aýtdy we wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 
sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.  

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, 
Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow 
türkmen-ýapon ykdysady hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan 
taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan 
işler barada hasabat berdi.

Hökümetara derejesinde gol çekilen we ýangyç-
energetika toplumynda, ulag, gurluşyk, logistika 
ugurlarynda, tehnologiýalary alyşmakda özara 
gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine gönükdirilen ikitaraplaýyn 
resminamalaýyn netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine 
itergi berendigi bellenildi. Bu gün Türkmenistanda 
ýurdumyzyň öňden gelýän işewür hyzmatdaşlary bolan 
Ýaponiýanyň iri kompaniýalary üstünlikli işleýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
hasabaty diňläp, Netijeli hyzmatdaşlygyň köpýyllyk 
tejribesi dürli pudaklarda täze taslamalary durmuşa 
geçirmek üçin ýapon korporasiýalarynyň tejribesini we 
tehnologiýalaryny çekmäge bolan gyzyklanmalaryny 
artdyrýar diýip, milli Liderimiz belledi we wise-premýer, 
Ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçysyna türkmen-
ýapon komitetiniň başlygy hökmünde gazanylan 
ylalaşyklary iş ýüzünde amala aşyrmak bilen baglanyşykly 
meseleleri hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşynyň başga-da birnäçe möhüm 
meselelerine garaldy we degişli çözgütler kabul edildi. 

Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna 
garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň 
mejlisi

18-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Keselleriň 
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Milli Liderimiz dünýä döwletlerindäki epidemiologiki 
ýagdaýlary yzygiderli seljerip durmagyň, şeýle hem bu 
ugurda dünýä döwletleri we halkara guramalary bilen 
hyzmatdaşlygy dowam etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. 

COVID-19 ýokanjynyň öňüni almak boýunça saglygy 
goraýyş işgärleriniň arasynda okuw sapaklaryny geçirmek 
öňde durýan möhüm wezipeleriň biridir diýip, hormatly 
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. 

Milli Liderimiz ýurdumyzyň ähli ministrlikleriniň 
we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de 
eýeçiligiň görnüşine garamazdan, ähli edara-kärhanalaryň 
Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän 
adatdan daşary toparynyň çözgütlerini gyşarnyksyz berjaý 
etmelidigini aýdyp, bu mesele boýunça yzygiderli hasabat 
berip durmagy tabşyrdy. 

Maliýe we ykdysadyýet ministrligine ýurdumyzyň ähli 
ilaty üçin zerur bolan sanjymlary satyn almak üçin gerek 
bolan serişdeleri bermek tabşyryldy. 

Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy 
göreşýän adatdan daşary toparynyň mejlisinde başga-
da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça 
degişli çözgütler kabul edildi. 

PERMANLARYŇ WE KARARLARYŇ BEÝANY 

	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 
Resminama laýyklykda, Döwlet daşary ykdysady 
iş bankyna kiçi we orta telekeçiligiň taslamalaryny 
maliýeleşdirmek, Hususy ulgamy ösdürmek boýunça 
Yslam korporasiýasy bilen 3 ýyllyk SWAP derejesine 
goşmaça ýyllyk 4,5 göterimli, 6 aýa çenli ýeňillikli döwri 
bolan 3 ýyla çenli möhlete maliýe ylalaşygyny baglaşmaga 
we onuň güýje girmegi bilen bagly işleri amala aşyrmaga 
ygtyýar berildi. 
	 Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda kuwwaty 

10 megawatt bolan köpugurly elektrik stansiýasynyň 
taslamasyny maliýeleşdirmek hakyndaky Karz ylalaşygyny 
ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň 
Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 
Döwlet daşary ykdysady iş bankyna Türkmenistanyň 
Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda 
ýyllyk 4 göterimli, 3 ýyl ýeňillikli döwür bilen 15 ýyl 
möhletine baglaşylan Karz ylalaşygynyň güýje girmegi 
we dolandyrylmagy bilen bagly işleri amala aşyrmaga 
ygtyýar berildi. 
	 Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde 

howa menzil toplumynyň gurluşygynyň taslamasyny 
maliýeleşdirmek hakyndaky Karz ylalaşygyny ýerine 
ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 
Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Döwlet daşary 
ykdysady iş bankyna Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-
Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda ýyllyk 4 göterimli, 3 
ýyl ýeňillikli döwri bilen 15 ýyl möhletine baglaşylan 
Karz ylalaşygyň güýje girmegi we dolandyrylmagy bilen 
bagly işleri amala aşyrmaga ygtyýar berildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, “Türkmen atlary” döwlet 
birleşigine Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda 
düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek barada “Nur bina 
gurluşyk” hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga 
ygtyýar berildi. Düýpli abatlaýyş işlerine 2021-nji ýylyň 
iýun aýynda başlamak we bu işleri 2021-nji ýylyň sentýabr 
aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi. 
	 Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Türkmenistanda eneleriň we 
çagalaryň saglygyny goramak boýunça “Sagdyn ene-
sagdyn çaga-sagdyn geljek” atly 2021-2025-nji ýyllar 
üçin Milli strategiýa hem-de şu strategiýany amala 

ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň 
mejlisini geçirdi. 

Milli Liderimiz mejlisi açyp, dünýäde koronawirus 
keseli bilen bagly ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy zerarly, 
şu gün Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy 
göreşýän adatdan daşary toparynyň mejlisini geçirmek 
barada karara gelnendigini belledi. Häzirki wagtda 
dünýäde koronawirus keseliniň täze-täze görnüşleri ýüze 
çykýar. Aýry-aýry ýurtlarda onuň eýýäm 14 müňden 
gowrak görnüşi hasaba alyndy. 

Raýatlarymyzyň saglygyny we ömrüni goramak, şeýle 
hem howpsuzlygyny üpjün etmek döwlet syýasatynyň 
esasy maksady bolup durýar. Biziň döwletimiz munuň 
üçin ähli tagallalary edýär diýip, döwlet Baştutanymyz 
nygtady. Şunuň bilen baglylykda, “Saglyk” döwlet 
maksatnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň saglygy 
goraýyş ulgamynyň döwrüň talaplaryna görä döwrebap 
ýagdaýa getirilýändigi, şeýle hem, dürli ýokanç keselleriň 
öňüni almak, olary ýüze çykarmak we bejermek boýunça 
alnyp barylýan işleriň kämilleşdirilýändigi bellenildi. 

Türkmenistan bu ugurda beýleki ýurtlar bilen hemişe 
tejribe alşyp durýar. Birleşen Milletler Guramasy, onuň 
ýöriteleşdirilen agentlikleri hem-de Bütindünýä Saglygy 
Goraýyş Guramasy bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk 
edýär. Saglygy goraýyş boýunça geçirilýän ähli halkara 
çärelerine işjeň gatnaşýar. 

Dünýäde ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň ýüze 
çykyp başlan ilkinji günlerinden başlap, Türkmenistanyň 
Hökümeti bu howply kesele garşy aýratyn jogapkärçilikli 
we hemmetaraplaýyn oýlanyşykly çemeleşdi diýip, 
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 
sözüni dowam etdi.

Ýurdumyzda ýiti öýken sowuklama keseliniň ýüze 
çykmagynyň we ýaýramagynyň öňüni almak maksady 
bilen, möhüm çözgütler kabul edildi, bu ýokanjyň öňüni 
almak boýunça öz wagtynda toplumlaýyn çäreler görüldi, 
zerur sanjymlar satyn alnyp, ilaty tapgyrlaýyn sanjym 
etmek işleri geçirilýär. Häzirki döwürde geçirilen örän uly 
işleriň netijesinde, ýurdumyzda koronawirus ýokanjynyň 
ýüze çykarylmandygyny aýdyp bileris. Ýöne, biz heniz 
arkaýynlaşmaly däldiris diýip, milli Liderimiz aýtdy. 

Soňra  döwle t  Baş tu tanymyz  Gurbangu ly 
Berdimuhamedow saglygy goraýyş we derman senagaty 
ministri, Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna 
garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygy 
N.Amannepesowa söz berdi. Ol COVID-19-yň 
ýurdumyzyň çägine aralaşmagynyň we ýaýramagynyň 
öňüni almak boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat 
berdi. 

Ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça alnyp barylýan 
işleri güýçlendirmegiň nobatdaky çärelerini geçirmek 
maksady bilen, milli Liderimiz gaýragoýulmasyz 
wezipeleriň birnäçesini kesgitledi. 

Ilki bilen, döwlet Baştutanymyz daşary ýurtlardan 
gelýän raýatlary hökmany 21 gün karantin gözegçiliginde 
saklamagyň we soňra öý şertlerinde gözegçiligi dowam 
etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şonuň bilen birlikde, 
ilatyň arasynda COVID-19 ýokanjyna garşy sanjym 
etmegi hem-de daşary ýurtlardan COVID-19 ýokanjyna 
garşy sanjymlary satyn almagy dowam etmeli diýip, milli 
Liderimiz aýtdy. 

Serhet geçelgelerinde alnyp barylýan gözegçilik 
işlerini has-da güýçlendirmek, ilatymyzyň arasynda 
keselleriň öňüni almak boýunça alnyp barylýan wagyz-
nesihat işlerini güýçli depginlerde dowam etmek, 
keselleriň öňüni almak üçin zerur bolan derman, sarp ediş, 
anyklaýyş we zyýansyzlandyryş serişdeleriniň ätiýaçlyk 
goruny döredip, onuň üstüni yzygiderli dolduryp durmak, 
ileri tutulýan çäreleriň hatarynda görkezildi. 

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



8

aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy 
tassyklanyldy. Şeýle hem resminama laýyklykda, şu Milli 
strategiýany amala aşyrmak boýunça Pudagara utgaşdyryjy 
topar döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. 

   ***
Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki 
we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara 
türkmen-gyrgyz toparynyň Türkmen böleginiň düzümi 
tassyklanyldy. 

HALKARA HYZMATDAŞLYGY 

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen 
wideoduşuşyklar 

   *** 
Zenan telekeçiligini goldamak, gender deňligini üpjün 

etmek hem-de zähmet çekmek üçin deň şertleri döretmek 
«Merkezi Aziýada we Owganystanda zenanlaryň 
ykdysady hukuklarynyň hem-de mümkinçilikleriniň 
ösdürilmegi» atly halkara onlaýn-forumynda ara alnyp 
maslahatlaşylan esasy mesele boldy. Bu çäre  Özbegistan 
Respublikasynyň Oliý Mažlisi we BMG-niň Ösüş 
Maksatnamasy tarapyndan guraldy. 

Merkezi Aziýanyň zenan ýolbaşçylarynyň Dialogynyň 
howandarlygynda geçýän köptaraply duşuşyga türkmen 
tarapyndan Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy hem-de 
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar. 

Forumyň çäklerinde Merkezi Aziýanyň we 
Owganystanyň telekeçi zenanlarynyň arasynda durnukly 
ösüş ulgamynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça 
“ýol kartasy” ylalaşyldy we kabul edildi. Şeýle hem 
Jemleýji resminama – Bilelikdäki beýannama kabul 
edildi. Onda foruma gatnaşyjylar meýilleşdirilen çäreleriň 
durmuşa geçirilmeginiň zenan telekeçiligini ösdürmäge, 
sebitiň zenan telekeçileriniň arasynda özara bähbitli 
hyzmatdaşlygy we işewür gatnaşyklary mundan beýläk-
de pugtalandyrmaga ýardam etjekdigine ynam bildirdiler. 

   *** 
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekilleri 

Parlamentara Bileleşiginiň (IPU) guramagynda onlaýn 
görnüşinde geçirilen Elektron parlament boýunça 9-njy 
Bütindünýä maslahatyna gatnaşdylar. 

Parlamentarileriň uzak aralykdan işlemegi üçin 
mümkinçilikleri döretmek, sanly ulgama geçmek we onuň 
artykmaçlyklary, parlamentara duşuşyklary koronawirus 
pandemiýasy döwründe giňden peýdalanylýan wirtual 
görnüşde guramak, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek hem-
de beýleki meseleler gyzyklanma bildirilip ara alnyp 
maslahatlaşyldy.

JEMGYÝET 

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw 
toparlary täzeden döredilýär

2016-njy ýylyň iýun aýynda döredilen welaýat, Aşgabat 
şäher saýlaw toparlarynyň bäş ýyllyk ygtyýarlyk möhletiniň 
tamamlanýandygy sebäpli, bu saýlaw toparlaryny täzeden 
döretmek işleri Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine 
laýyklykda we Merkezi saýlaw toparynyň tassyklan 
meýilnamasynyň esasynda olaryň täze düzümini döretmek 
boýunça zerur işler amala aşyrylýar. 

Mälim bolşy ýaly, bu düzümler Merkezi saýlaw topary 
tarapyndan 9-13 agzadan ybarat düzümde döredilýär. 
Olaryň saýlawlary köppartiýalylyk ýörelgeleri esasynda 
geçirilýär. Saýlaw kodeksiniň 18-nji maddasyna 
laýyklykda, welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň 

düzümine wekiller syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik 
guramalarynyň welaýat, etrap, şäher guramalarynyň 
mejlislerinde, şeýle hem raýatlar toparlarynyň 
ýygnaklarynda hödürlenilýär.

Mejlislerde we ýygnaklarda saýlaw toparlarynyň 
düzümine hödürlenýänleriň çäklendirilmedik sany ara 
alnyp maslahatlaşylyp, her mejlisde we ýygnakda welaýat, 
Aşgabat şäher saýlaw toparynyň düzümine diňe bir wekil 
hödürlenilip bilinýär.

OBASENAGAT TOPLUMYNYŇ TÄZELIKLERI

Galla oragynyň ýokary depginleri
20-nji iýunda birbada alty etrap döwlete galla 

tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine 
ýetirendikleri barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly 
Berdimuhamedowyň adyna hoş habar iberdiler. 

Galla oragynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý 
etrabynyň ekerançylary öňde barýarlar. Meşhur türkmen 
bugdaýynyň taryhy watanynda şu möwsümde 62 müň 550 
tonnadan gowrak galla öndürildi. 

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda bolsa, 21 müň 
500 tonnadan gowrak bugdaý hasyly ýygnaldy. 

Bu welaýatda hem beýleki sebitlerde bolşy ýaly, galla 
oragyna hemmetaraplaýyn taýýarlyk görüldi. Göçme 
abatlaýyş toparlary gallaçylara gije-gündiziň dowamynda 
hyzmat edip, olary zerur bolan ähli zatlar – ýangyç, 
ýangyç-çalgy serişdeleri, tehnikalar üçin ätiýaçlyk şaýlary 
bilen üpjün edýärler.

Mehanizatorlar, sürüjiler we möwsüme gatnaşýan 
beýleki işgärler üçin meýdan düşelgelerinde degişli 
derejede ýaşaýyş şertleri döredildi, medeniýet işgärleriniň 
çykyşlary guraldy, göçme söwda nokatlary hereket edýär. 

Lebap welaýatynyň ekerançylary hem uly netijeler 
gazandylar. Köýtendag etrabynyň gallaçylary 17 müň 600 
tonnadan gowrak, Hojambaz etrabynyň ekerançylary bolsa 
21 müň 200 tonnadan gowrak bugdaý hasylyny öndürip, 
şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý etdiler. 

Mary welaýatynyň daýhan birleşiklerinde hem 
galla oragy güýçli depginde dowam edýär, welaýatyň 
Tagtabazar we Ýolöten etraplary hem döwlet tabşyrygyny 
berjaý etdiler. Bu etraplar degişlilikde döwlet harmanyna 
şu güne çenli 17 müň 300 tonnadan gowrak hem-de 25 
müň 200 tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyrdylar. 

BIRŽA TÄZELIKLERI 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig 
mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 29-sy hasaba 
alyndy. 

Daşary ýurt walýutasyna Türkiýäniň, Owganystanyň 
we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşydaky 
nebiti  gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 
öndürilen gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny we 
suwuklandyrylan gazy satyn aldylar.

Bulardan başga-da, Ukrainanyň, Gyrgyzystanyň, 
Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt 
puluna nah matany we ýüplügi, tekiz boýalan we tüýjümek 
žakkard önümlerini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy 
ABŞ-nyň 8 million 27 müň dollaryndan gowrak boldy. 

Nah ýüplük Russiýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, 
Türkiýäniň, Gazagystanyň işewürler toparlarynyň 
wekillerine ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy 20 million 
774 müň manatlykdan gowrak boldy. 

Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin bahasy 12 
million 178 müň manatlykdan gowrak polimer külkesini, 
polipropilen we gaplamak üçin ulanylýan plýonkany 
satyn aldylar.
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