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Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti
Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistanyň Baş metjidinde berlen
agzaçar sadakasynda

SÖZLÄN SÖZI
(Aşgabat, 2021-nji ýylyň 29-njy apreli)
Hormatly Gurbanguly 
Mälikgulyýewiç!
Gadyrdan dostum!
Eziz türkmen doganlar!
Horm
 a t l y G u r b a n g u l y
Mälikgulyýewiç, ilki bilen, Size, ähli
Türkmenistanyň halkyna türkmen ili
niň hormatly ýaşulusy Mälikguly ata
nyň aradan çykandygy sebäpli, öz
adymdan we halkymyzyň adyndan
çuňňur gynanç bildirýärin.
Bu agyr ýitgi bizi-de gaýga batyrdy.
Ynha, bu gün mukaddes Oraza
aýynda bu beýik ynsany hormat bilen
ýatlaýarys. Mälikguly atanyň ruhuny
şatlandyrmak niýetinde bu günki ag
zaçar sadakasyna gatnaşmak biziň
üçin uly hormatdyr.
Özbek we türkmen halklary ga
dymdan birek-birege egindeş bolup,
dostlukly ýaşap gelýärler.
Beýik akyldar Magtymgulynyň:
— Pyragynyň iki gözi bar,
Biri türkmen bolsa, biri özbegim
— diýen mizemez setirleri-de muny
tassyklaýar.
Bu günki hatyra dessury-da, ynha,
şu ozaldan gelýän dostluk-doganly
gyň aýdyň subutnamasydyr.
Bu gün Mälikguly atanyň göreldeli

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ
WE BAHREÝNIŇ PATYŞASYNYŇ
ARASYNDA TELEFON ARKALY
SÖHBETDEŞLIK
AŞG AB AT, 30-njy apr el (TDH). Şu
gün horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy
Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda telefon
arkaly söhbetdeşlik boldy.
Söhbetdeşligiň başynda dostlukly ýurduň Baş
tutany döwlet Baştutanymyza kakasy Mälikguly
Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly,
çuňňur gynanç bildirip, tüýs ýürekden duýgudaş
lyk sözlerini ýene-de bir gezek beýan etdi hemde şu agyr günlerde milli Liderimize, maşgala ag
zalaryna güýç-kuwwat we durnuklylyk arzuw etdi.
H o r m a t l y P r e z
 i d e n t i m i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow duýgudaşlyk sözleri we hoş
niýetli arzuwlary üçin Bahreýniň Patyşasyna
minnetdarlyk bildirip, agyr ýitgi zerarly, şu kyn
günlerde ýakyn dostuň bildirýän uly goldawy
nyň möhümdigini belledi.
Söhbetdeşler telefon arkaly gürrüňdeşligiň

dowamynda özara bähbitlilik we uzak möhlet
leýinlik esasynda ýola goýulýan türkmen-bah
reýn hyzmatdaşlygynyň wajyp meselelerini ara
alyp maslahatlaşdylar. Taraplar döwletara gat
naşyklaryň häzirki derejesine kanagatlanma
bildirip, ähli ugurlar boýunça netijeli hyzmat
daşlygy mundan beýläk-de berkitmäge taýýar
dyklaryny tassykladylar.
Iki dostlukly ýurduň Liderleri pursatdan peý
dalanyp, bütin musulman dünýäsi üçin mukad
des bolan Oraza aýy mynasybetli ýene-de bir
gezek birek-birege gutlaglaryny we iň oňat ar
zuwlaryny aýtdylar.
Söhbetdeşligiň ahyrynda Türkmenistanyň
Baştutany goldaw beriji mähirli sözleri üçin Pa
tyşa Hamad bin Isa Al Halifa ýene-de bir gezek
minnetdarlyk bildirip, berk jan saglygyny, abadan
çylyk hem-de uly üstünlikleri, Bahreýniň halkyna
bolsa parahatçylyk we gülläp ösüş arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti
Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

(TDH).

RESM I HAB ARL AR
welaýatlarynyň etraplarynda
önümçiligi we ekin dolanyşy
gyny agrotehnikanyň talapla
ryna laýyklykda ylmy esasda
ýola goýmak bilen, gant şu
gundyrynyň ýokary hasylynyň
öndürilmegini üpjün etmek
tabşyryldy.
***
Türkmenistanyň halkara we
sebit guramalary bilen hyzmat
daşlygyny ulgamlaýyn esasda
ösdürmek we berkitmek, şeýle
hem Türkmenistanyň öňe sü
ren halkara başlangyçlaryny
yzygiderli durmuşa geçirmek
maksady bilen, Türkmenis

Hormatly ýaşula gojalyga ýetip,
perzentleriniň bagtyny görmek mi
ýesser etdi. Garaşsyz we Bitarap
Türkmenistanyň Altyn asyr zamana
syna şaýat boldy.
Mälikguly atanyň mynasyp per
zendi bolan gadyrdan dostum, hor
matly Gurbanguly Mälikgulyýewiçiň
baştutanlygynda bu gün Türkmenis
tan barha rowaçlanýar.
Türkmen halkynyň şeýle uly üs
tünlikleri bizi — Özbegistanyň halky
ny örän begendirýär.
Biz Gurbanguly Mälikgulyýewiçe
bütin durmuşyny türkmen iliniň pa
rahatçylygyny we eşretliligini üpjün
etmäge, Türkmenistanyň halkara
giňişlikdäki abraýyny pugtalandyr
maga bagyşlan görnükli döwlet we
syýasy işgär, özbek halkynyň ýakyn
dosty hökmünde hormat goýýarys.
Horm
 a t l y T ü r k m
 en
 i s t a n y ň
Pre z identiniň akylly-başly we ne
tijeli syýasaty Türkmenistanyň ähli
ugurlardaky uly üstünliklerine pugta
esas bolup hyzmat edýär.
Biz Gurbanguly Mälikgulyýewiçiň
döwletler im iz iň we halklar ym yz yň
arasyndaky strategik aragatnaşykla
ryny, dostluk we hyzmatdaşlyk gat

naşyklaryny berkitmäge hut özüniň
goşant goşýandygyny çuňňur hor
matlaýarys.
Pursatdan peýdalanyp, Türkme
nistanyň ýolbaşçylygy tarapyndan
öňe sürülýän, sebitimizde hem-de
tutuş dünýäde parahatçylygy we dur
nuklylygy pugtalandyrmaga gönükdi
rilen başlangyçlary doly goldaýandy
gymyzy ýene bir gezek nygtaýaryn.
Gadyrdan dostum Gurbanguly
Mälikgulyýewiç, şu synagly günlerde
Size, hormatly Ogulabat enemize,
maşgala agzalaryňyza we ähli ýa
kynlaryňyza Beýik Biribardan sabyrtakat we çydamlylyk dileýäris.
Hormatly ataňyz Mälikguly ata
ömrüniň dowamynda kän gowy işleri
etdi we özünden ýagşy at galdyrdy.
Beýik ynsan, türkmen iliniň gaýratly
perzendi Mälikguly atanyň aýdyň haty
rasy kalbymyzda müdimi saklanar.
Biz Beýik Biribardan merhumyň
ýatan ýerini ýagty, ahyrýetini abat et
megini tüýs ýürekden dileýäris.
Haýyrly arzuwlarymyzyň amala
aşýan mukaddes Oraza günlerinde
halklarymyzyň dostlugynyň we do
ganlygynyň ebedi bolmagyny dileg
edýäris.

MILLI LIDERIMIZIŇ
“TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI” KITABY
ÖZBEK DILINDE NEŞIR EDILDI
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döw
letlilik ýörelgesi” kitabynyň özbek dilinde çapdan çykmagy Türkmenistan bilen
Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky däp bolan dost-doganlyk gatnaşykla
rynyň täze alamaty boldy. Bu neşir iki goňşy halky birleşdirýän, asyrlaryň dowa
mynda taryhy we medeni taýdan ýola goýlan özara hoşniýetli erke esaslanan
netijeli döwletara gatnaşyklaryň özboluşly nyşanyna öwrüldi.
Häzirki döwürde türkmen-özbek
hyzmatdaşlygy giň gerimli ugurlary
özünde jemläp, many taýdan has-da
baýlaşdy. Şunda Türkmenistanyň we
Özbegistanyň Prezidentleriniň ara
synda emele gelen ikitaraplaýyn ta
gallalara we şahsy ynanyşmak gatna
şyklaryna aýratyn orun degişlidir.
Dostlugy pugtalandyrmagyň, ýurt
laryň we halklaryň arasynda özara
düşünişmegiň, hormat goýmagyň,
umumy abadançylygyň hem-de gül
läp ösüşiň maksatlaryna kybap gelýän
doly derejeli hyzmatdaşlyk üçin has
oňaýly şertleri kemala getirmekde yn
sanperwer gatnaşyklara möhüm orun
degişlidir.
Türkmenleriň milli däp-dessurlaryn
daky belent ynsanperwer umumadam

zat ýörelgeleri hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň köp
taraply edebi döredijiliginde beýany
ny tapýar. Döwlet Baştutanymyzyň
dünýäniň dürli dillerine terjime edilen
eserleri halkara jemgyýetçilikde örän
uly gyzyklanma döredýär.
Bu gün birnäçe ýüzýyllyklar ozal
bolşy ýaly, türkmen we özbek halkla
ry ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň hemde özara doganlyk goldawyny bermek
däpleriniň umumylygyna, ata-babala
ryň parasatly wesýetlerine ygrarlydy
gyny görkezýärler.
Munuň şeýledigine hormatly Preziden
timiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
29-njy apr eld e, muk add es Oraz a
aýynda Gypjakdaky Türkmenistanyň
Baş metjidinde beren agzaçar sada

kasyna Prezident Şawkat Mirziýoýe
wiň ýolbaşçylygyndaky Özbegistan
Respublikasynyň wekiliýetiniň gatnaş
magy şaýatlyk etdi. Bu sadaka milli
Liderimiziň çuňňur hormatlanylýan ka
kasynyň aradan çykmagynyň ýedisin

den soň birinji anna agşamy sadakasy
boldy.
Ikitaraplaýyn medeni-ynsanperwer
hyzmatdaşlyk baradaky gürrüňi do
wam edip, häzir onuň döredijilik intel
ligensiýasynyň wekilleriniň yzygiderli
gatnaşyklarynda, dürli çäreleriň, özara
Medeniýet günleriniň geçirilmeginde
ýüze çykýandygyny bellemek gerek.
Şonuň bilen birlikde, däp bolan bilim
we ylym gatnaşyklary ösdürilýär, beýik
türkmen we özbek alymlarynyň, akyl
darlarynyň, şahyrlarynyň mirasyny
öwrenmek hem-de wagyz etmek bo
ýunça bilelikdäki işler alnyp barylýar.
Täze neşiriň çapdan çykmagy ýylýyldan berkeýän türkmen-özbek hoş
niýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň
taryhynda ähmiýetli waka, Türkmenis
tanyň Baştutanyna goýulýan çuňňur
hormat, täze taryhy eýýamda döwleta
ra hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine mil
li Liderimiziň goşýan uly goşandynyň
ykrar edilmegi bolup durýar.

(TDH).

DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI — NESILLERE GÖRELDE

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Şwesiýanyň Patyşasy Karl XVI
Gustawa 75 ýaş toýy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň hoşniýetli arzuwlaryny iberdi.
Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutanymyz Onuň Alyjenaby Karl XVI
Gustawa berk jan saglygyny, uzak ömür, bagtyýarlyk, şeýle hem Şwesiýa Patyşalygynyň
dostlukly halkynyň öňe gitmegine hem-de gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlaryn
da we maksatlarynda uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.

Berkarar döwletimiziň bag
tyýarlyk döwründe ýurdumyz
da oba hojalygyny ösdürmek
boýunça öňde goýlan wezi
peleri üstünlikli durmuşa ge
çirmek, oba hojalyk we azyk
önümleriniň öndürilýän möç
berlerini mundan beýläk-de
artdyrmak hem-de ygtybarly
azyk bolçulygyny döretmek
maksady bilen, Türkmenis
tanyň Prezidenti Karara gol
çekdi. Resminama laýyklykda,
Oba hojalyk we daşky gurşa
wy goramak ministrligine, Bal
kan we Mary welaýatlarynyň
häkimliklerine Balkan we Mary

durmuşyny, onuň sogaply işlerini ýat
lamagymyz tebigydyr, elbetde.
Ählimiz Allatagaladan merhumyň
ýatan ýeriniň ýagty bolmagyny dileg
edýäris.
Ol ynsanyň köp ýyllaryň dowa
mynda Türkmenistanyň hukuk go
raýjy edaralarynda, bilim we döw
let dolandyryşy ugurlarynda netijeli
zähmet çekendigini, parahatçylygy
hem-de asudalygy saklamaga, hal
kyň maddy hal-ýagdaýyny gowulan
dyrmaga uly goşant goşandygyny
biz gowy bilýäris.
Mälikguly atanyň mazmunly dur
muş ýoly, zähmetsöýüjiligi hem-de
mertligi, ata Watanyna bolan çäksiz
söýgüsi we wepalylygy, adamkärçi
ligi, hemmeler üçin, ilkinji nobatda,
ýaş nesil üçin görelde nusgasydyr.
Hakykatdan hem, parahatçylygyň
goragçysy, halypa-mugallym bolmak
bagtdyr we şeýle ynsanlar elmyda
ma hormata mynasypdyr.
Mälikguly ata mähriban ýanýol
daşy Ogulabat eje bilen bile il-ýur
duna wepaly, mert, edermen we kä
mil perzentleri, agtyklary terbiýeläp
ýetişdirendigi bilen hem uly hormata
mynasypdyr.

tanyň Prezidenti Karara gol
çekdi. Resminama laýyklykda,
Türkmenistanyň halkara gura
malar bilen hyzmatdaşlyk et
mek boýunça 2021 — 2023-nji
ýyllar üçin Meýilnamasy tas
syklanyldy.
Ministrliklere we pudakla
ýyn dolandyryş edaralaryna
Meýilnamada bellenilen çäre
leriň amala aşyrylmagyny üp
jün etmek tabşyryldy.
Daşary işler ministrligi Me
ýilnamany amala aşyrmak bo
ýunça utgaşdyryjy edara diýlip
kesgitlenildi.

(TDH).

AŞGABAT, 30-njy aprel (TDH).
Şu gün paýtagtymyzdaky Masla
hat köşgünde “Hormatly Arkadag
Prezidentimiziň döwletlilik ýörelgesi
— nesillere görelde” atly maslahat
geçirildi. Maslahata Türkmenista
nyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başly
gy, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň
Başlyg yn yň orunb as ar y, Min istrler
Kab in etiniň Başlygynyň käbir orun
bas arlar y, pud aklaý yn düz ümler iň,
syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik
guramalarynyň ýolbaşçylary, döredi
jilik intelligensiýasynyň, köpçülikleýin
habar beriş serişdeleriniň wekilleri,
paýtagtymyzdaky ýokary okuw mek
depleriniň mugallymlary hem-de ta
lyplary gatnaşdylar.
Maslahatyň dowamynda hormatly
Prezidentimiziň “Türkmeniň döwlet
lilik ýörelgesi” kitabynyň özbek diline
neşir edilmegi, iki goňşy ýurduň döw
let Baştutanlarynyň yzygiderli tagal
lasy netijesinde ösýän türkmen-öz
bek gatnaşyklarynyň hil taýdan täze
derejä çykmagy bilen baglanyşykly
meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Bellenilişi ýaly, bu ugurlar ýaşlaryň

watansöýüjilik, ynsanperwerlik ruhun
da terbiýelenmeginde aýratyn ähmi
ýetlidir.
Hormatly Prezidentimiziň “Türk
meniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň
özbek dilindäki neşiri türkmen-özbek
gatnaşyklarynyň ösdürilýändiginiň köp
sanly subutnamalarynyň biridir. Şol
gatnaşyklar iki dostlukly döwletiň Baş
tutanlarynyň tagallalary hem-de päk
niýetli şahsy gatnaşyklary netijesin
de, hil taýdan täze depgine we ma
ny-mazmuna eýe boldy. Bularyň ählisi
ýaşlary watançylyk we ynsanperwerlik
ruhunda terbiýelemekde aýratyn äh
miýete eýedir.
M ä l i m b o l ş
 y ý a l y, h o r m a t l y
Prezidentimiziň mähriban kyblasynyň
anna agşamy mynasybetli Gypjakda
beren agzaçar sadakasyna Özbegis
tan Respublikasynyň Prezidenti Şaw
kat Mirziýoýewiň ýolbaşçylygyndaky
wekiliýet gatnaşdy.
Hormatly Prezidentimiz agzaçar
sadakasynda toý bilen ýasyň bile gel
ýändigini aýtdy. Bu ähmiýetli çäräniň
mukaddes Oraza aýynda geçirilmegin
de aýratyn many bar. Türkmen halky

asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgelere, şol
sanda Oraza aýynda amala aşyrylýan
sogap işlere, aýratyn-da, iň ýakyn hos
sarlara bolan gatnaşyklara gadyr goý
ýar. Munuň özi ata-babalarymyzdan mi
ras galan nusgalyk däp-dessurlaryň şu
günki nesiller tarapyndan mynasyp do
wam etdirilýändiginiň mysaly boldy, şol
gün türkmen baharyna mahsus öýlän
çiniň gelip, ýurdumyzyň sähralarynyň,
ýaýlalarynyň ýaz ýagşy bilen suwaryl
magy bolsa bu dessurlaryň asmandan
inen nur bilen utgaşýandygynyň beýa
nyna öwrüldi.
Çykyş edenleriň nygtaýşy ýaly, tu
tuş musulman dünýäsi üçin ähmiýetli
bolan agzaçar sadakasyna iki döw
letiň Baştutanlarynyň bilelikde gat
naşmagy iki ýurduň dost-doganlyk
ýörelgelerine esaslanan hyzmatdaş
lygynyň yzygiderli ösdürilýändiginiň
aýdyň sub utn am as y bold y. Özb ek
Lid er in iň hormatly Prezidentimiziň
mähriban kakasy Mälikguly aganyň
aradan çykandygy zerarly aýdan me
det beriji we duýgudaşlyk sözleri tu
tuş türkmen halky üçin goldaw bolup,
iki goňşy halkyň gatnaşyklarynyň aý

ratyn ynanyşmak häsiýetini ýüze çy
kardy.
M a s l a h a t d
 a çyk
 y ş e d e n l e r
Gahryman Arkadagymyzyň her bir
işde türkmeniň aňyrdan gelýän ýö
relgelerine daýanýandygyny, her bir
işlerinde türkmeniň edep-ekramynyň
jemlenendigini, her bir giň gerim
li başlangyjynyň ilimizi, ýurdumyzy,
dünýäni beýgeldýändigini bellediler.
Şeýle hem halkymyzyň Arkadagynyň
ogullyk borjuny ýerine ýetirip, geçen
anna agşamy halkymyza bir kemsiz
gulluk eden, il-gün, ýaş nesiller üçin
görelde bolan Mälikguly agany ýatlap
berlen sadakasynyň, onda okalan
aýat-töwirleriň ýaşlarda halkymyzyň
däp-dessurlaryna bolan beýik söý
gini döredýändigi bilen ähmiýetlidigi
bellenip geçildi.
Mukaddes Oraza aýynda halk bi
len agzybirlikde berlen sadakajemgy
ýetimiziň jebisliginiň aýdyň nyşanyna
öwrülendigi, milli Liderimiziň mähriban
halkymyzyň gadymy, belent ruhy däp
lerine eýerýändigini görkezdi.
(Dowamy 2-nji sahypada).
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2021-nji ýylyò 1-nji maýy, şenbe.

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
AŞGABAT, 30-njy aprel (TDH). Şu
gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň
sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini ge
çirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli wa
jyp meseleleriň birnäçesi ara alnyp mas
lahatlaşyldy, milli ykdysadyýetimiziň esasy
pudaklaryny has-da ösdürmäge gönükdiri
len resminamalaryň birnäçesiniň taslama
laryna garaldy.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň
sanly ulgam arkaly mejlisine, ilki bilen,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň
Başlygy G.Mämmedowany we Türkmenis
tanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň
Başlygynyň orunbasary K.Babaýewi gö
ni wideoaragatnaşyga çagyryp, mähriban
halkymyzyň gadymdan gelýän däp-des
surlaryny ösdürmek we ýaşlaryň arasynda
wagyz etmek boýunça alnyp barylýan işler
barada pikir alyşdy.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Özbe
gistanda “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi”
kitabynyň özbek dilinde neşir edilmeginiň
halkymyz üçin uly hormatdygyny belledi.
Munuň özi, ilkinji nobatda, iki ýurduň we
doganlyk halklaryň arasyndaky dostlukly
gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin uly äh
miýete eýedir.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow özbek halkynyň mäh
riban halkymyzyň milli däp-dessurlaryna
çuňňur hormat-sarpa goýýandygyny we
munuň bizi — ähli türkmenistanlylary buý
sandyrýandygyny nygtady.
Türkmenistanda özbek halkynyň we
Özbegistanda türkmen halkynyň agzybir
likde ýaşap gelýändikleri toý günüňde şat
lygyňy paýlaşmak, ýas günüňde hasratyňy
çekişmek ýaly asylly ýörelgeleri aýratyn
bellenilmäge mynasypdyr. Hut şunuň özi
hem iki halkyň özara ynanyşmaga we hor
mat goýmaga daýanýan gatnaşyklaryna
güwä geçýär.
Milli Liderimiz ýaşlarda belent ynsan
perwerlik duýgularyny terbiýelemegiň ze
rurdygyny belläp, şol duýgulary nesildennesle geçirip, wagyz etmegiň wajypdygyny
nygtady.
Döwlet Baştutanymyz goňşy ýurtlaryň
ýaşlarynyň arasynda ruhy-ahlak esasla
rynyň many-mazmunyny düşündirmek
boýunça birnäçe teklipleri aýdyp, milli däpdessurlarymyzyň täze many-mazmun bi
len yzygiderli baýlaşdyrylyp durulmalydy
gyny belledi.
Soňra geçirilen Hökümetiň mejlisiniň bar
şynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow, ilki bilen, Ministrler Ka
binetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müş
şikowy göni aragatnaşyga çagyrdy. Wi
se-premýer gözegçilik edýän düzümleriniň
alyp barýan işleri, býujet-salgyt ulgamynyň
işini halkara tejribelere laýyklykda kämil
leşdirmek, maliýe hasabatlylygynyň milli
we halkara standartlaryny ýurdumyzda or
naşdyrmak hem-de salgytlardyr hökmany
tölegler boýunça kanunçylyk namalaryny
döwrebaplaşdyrmakda yzygiderli durmuşa
geçirilýän işler barada hasabat berdi.
Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer
hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk nama
laryny, hususan-da, “Buhgalterçilik hasa
ba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakyn
da” Türkmenistanyň Kanunyny hem-de
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji
ýylyň 10-njy fewralyndaky degişli Karary
ny seljermegiň we olary amala aşyrmagyň
netijeleri barada habar berdi. Geçirilen iş
leriň jemleri boýunça milli Liderimiziň gara
magyna Türkmenistanyň Salgyt kodeksine
goşmaçalary we üýtgetmeleri girizmek ha
kynda teklip hödürlenildi.
Salgyt maksatlary üçin esasy serişdele
re hasaplanýan ulanyş tutumlarynyň anyk
möçberleriniň bellenilmegi edara-kärhana
larda çykdajylaryň we peýdanyň ýoýulmaz
lygyna, şunuň bilen birlikde, salgyt özeniniň
artmagyna mümkinçilikleri döreder.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döw
rüň talaplaryna hem-de umumy kabul
edilen halkara standartlara kybap gelýän
hukuk binýadynyň türkmen ykdysadyýe
tinde oňyn görkezijileri gazanmagyň esasy
şertidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda,
maliýe ulgamynyň, salgyt-býujet we nyrh
strategiýasynyň ösüşini düzgünleşdirýän
kanunçylygyň kämilleşdirilmegine uly üns
berilýär.
Döwrebap ulgamy döretmäge gönükdi
rilen salgyt syýasaty milli baýlyklarymyzy
toplamagy we netijeli ulanmagy höwes
lendirmäge gönükdirilendir diýip, döwlet
Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Şunuň
bilen baglylykda, soňky birnäçe ýylyň do
wamynda ýurdumyzda ykdysady konsep
siýanyň guraly hökmünde salgyt salmagyň
orny ep-esli giňeldi. Munuň özi öňdebaryjy
tejribäni we halkara ölçegleri nazara almak
bilen, kadalaşdyryjy hukuk namalaryny
yzygiderli kämilleşdirmegi talap edýär.
M i l l i L i d e r i m i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow degişli düzümler bilen
bu ugurda bilelikde işleri dowam etmegiň
möhümdigine ünsi çekip, wise-premýere
birnäçe anyk görkezmeleri berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözeg
çilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy,
ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ös
dürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin
maksatnamasyny amala aşyrmagyň bar
şy barada hasabat berdi.

Hasabatyň çäklerinde Türkmenbaşyda
ky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplu
mynyň kuwwatlylygyny doly ulanmak ar
kaly nebiti gaýtadan işlemegiň möçberini
artdyrmak, toplum tarapyndan daşary ýurt
kompaniýalaryndan çig nebiti satyn alyp,
gaýtadan işlemek we daşarky bazarlara
ibermek bilen bagly meseleleriň birnäçesi
beýan edildi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diň
läp, Türkmenistanyň energetika strategi
ýasyny durmuşa geçirmegiň esasy ugurla
ryna ünsi çekdi. Bu strategiýa öňdebaryjy
innowasion tehnologiýalary ornaşdyrma
gyň esasynda ýurdumyzyň nebitgaz puda
gyny ösdürmäge we döwrebaplaşdyrma
ga, ygtybarly daşary ýurtly hyzmatdaşlar
bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňelt
mäge gönükdirilendir.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ilkinji nobat
da, pudagyň edara-kärhanalarynyň önüm
çilik meýilnamalaryny gyşarnyksyz ýerine
ýetirmegine, maliýe-ykdysady görkezijileri
niň okgunly ösüşiniň hem-de önümleriň ýo
kary düşewüntliliginiň üpjün edilmegine üns
bermek zerurdyr.
Döwlet Baştutanymyz bu ugurda öňde
goýlan ähli wezipeleri çözmäge oýlanyşyk
ly, toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigi
ni belläp, bu babatda wise-premýere de
gişli tabşyryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary Ş.Durdylyýew ýurdumy
zyň energiýa ulgamynyň kuwwatlyklaryny
artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler
barada hasabat berdi.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe hormatly Prezidentimiziň baştutan
lygynda içerki sarp edijileriň elektrik ener
giýasy bilen üpjünçiligini gowulandyrmak
hem-de türkmen elektrik energiýasynyň da
şary ýurtlara iberilýän mukdaryny yzygiderli
artdyrmak boýunça uly işler alnyp barylýar.
Döwletimizde gaz turbinaly elektrik be
ketleriniň gurulmagy ýurdumyzyň energoul
gamynyň bellenen kuwwatyny artdyrmaga,
sarp edijileriniň elektrik üpjünçiliginiň hilini
düýpgöter gowulandyrmaga, daşary ýurt
lara, şol sanda Owganystan Yslam Res
publikasyna iberilýän elektrik energiýasy
nyň mukdaryny we ugurlaryny köpeltmäge
mümkinçilik berer.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp,
ýurdumyzyň elektrik energetikasy puda
gynyň kuwwatyny artdyrmak, içerki sarp
edijileriň elektrik energiýasy bilen ygtybar
ly we bökdençsiz üpjün edilmegini gazan
mak hem-de öndürilýän elektrik energiýa
synyň eksportynyň mukdaryny artdyrmak
boýunça amala aşyrylýan işleriň örän wa
jypdygyny nygtady.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow elektrik energetika
sy pudagynyň düzümini giňeltmegiň we
döwrebaplaşdyrmagyň tutuş ýurdumyzyň
durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegi ba
batda göz öňünde tutulan meýilnamalaryň
we maksatnamalaryň ählisiniň üstünlikli
durmuşa geçirilmegine ýardam etjekdigi
ni belläp, wise-premýere bu ugurda alnyp
barylýan işleriň berk gözegçilikde sakla
nylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary E.Orazgeldiýew ýurdumyzda azyk
üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça al
nyp barylýan işler barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna
şu ýyl gant şugundyrynyň 224 müň tonna
syny öndürmek boýunça kararyň taslama
sy hödürlenildi. Şunuň bilen baglylykda,
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky
gurşawy goramak ministrligi tarapyndan
gant şugundyryny öndürijiler bilen bel
lenilen tertipde şertnamalaryň baglaşyl
magyny hem-de hasylyň şertnamalaýyn
nyrhlardan satyn alynmagyny, daýhanlary
gant şugundyrynyň ýokary hilli tohumlary,
suwaryş suwy we dökünler bilen üpjün et
mek, onuň ekiljek ýerlerini ekişe taýýarla
mak boýunça möwsümleýin işleri belleni
len möhletlerde geçirmek meýilleşdirilýär.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
halkymyzy özümizde öndürilen dürli oba
hojalyk önümleri bilen üpjün etmegiň oba
senagat toplumynyň esasy wezipeleriniň
biridigini belledi. Döwlet Baştutanymyz wi
se-premýere ýazky ekin işlerinde, ozaly bi
len, bugdaýa ideg etmekde, gowaça ekişini
ýokary hilli we öz wagtynda geçirmekde,
galla oragyna taýýarlyk görmekde agroteh
nikanyň kadalarynyň berk berjaý edilmegi
babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Ekerançylykda zerur agrotehniki kada
laryň berjaý edilmegine, suw serişdeleri
niň rejeli peýdalanylmagyna, tehnikalaryň
netijeli ulanylmagyna gözegçilik etmegiň
täsirli ulgamyny ýola goýmak meseleleri
babatda anyk görkezmeler berildi.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow «Türkmenistanda 2021nji ýylda gant şugundyryny öndürmek ha
kynda» Karara gol çekip, ony sanly ulgam
arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu ba
batda degişli görkezmeleri berdi.
Soňra wise-premýer ýurdumyzda suw
üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça al
nyp barylýan işler barada hasabat bermek
bilen, “Düýeboýun” suw howdanynyň Sol
tan Sanjar bendini berkitmek boýunça iş
lere degişli Buýrugyň taslamasyny döwlet
Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.
Şeýle hem Türkmenistanyň Suw hojaly
gy baradaky döwlet komitetiniň başlygy
G.Baýjanowa “Türkmenistanyň Hökümeti
bilen Özbegistan Respublikasynyň Hökü

metiniň arasyndaky ýerden muzdly peýda
lanmak hakyndaky Ylalaşyga” Goşmaça
Ylalaşyga türkmen tarapyndan gol çekmä
ge ygtyýar bermek hakyndaky Buýrugyň
taslamasy hödürlenildi.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, hal
kymyzyň “Suw damjasy — altyn dänesi”
diýen parasatly jümlesinden ugur alyp,
ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmegiň
gözbaşy bolan, ekerançylykdan bol hasyl
almagyň girewi hasaplanýan suwdan re
jeli peýdalanmagyň möhümdigine hem-de
oba hojalygyna suw tygşytlaýjy döwrebap
tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmagyň wa
jypdygyna ünsi çekdi.
Milli Liderimiz hödürlenen resminama
lary makullap, olara gol çekdi hem-de san
ly ulgam arkaly wise-premýere iberip, bu
resminamalardan gelip çykýan wezipele
riň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmek
barada görkezmeleri berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary B.Öwezow demir ýol ulaglary
pudagynda edilýän hyzmatlary sanly ulga
ma geçirmek boýunça alnyp barylýan işler
barada hasabat berdi.
Wise-premýer “Türkmenistanda 2019
— 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýe
ti ösdürmegiň Konsepsiýasyny” durmuşa
geçirmek maksady bilen, “Türkmendemir
ýollary” agentligi tarapyndan ýolagçylara
edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak
üçin “elektron petekler” programma üp
jünçiliginiň işe girizilendigini, munuň bolsa
internet saýtynyň ýa-da mobil goşundysy
nyň üsti bilen petekleriň satuwyny nagt däl
hasaplaşyk arkaly guramaga mümkinçilik
berýändigini habar berdi.
Ýurdumyzyň demirýol ulaglary pudagy
nyň ulag-logistika düzümini döwrebaplaş
dyrmak, pudagyň işinde elektron hyzmat
laryň sanyny artdyrmak maksady bilen,
ýükleri daşamak işlerini sanly ulgam arkaly
dolandyrmak üçin täze, döwrebap prog
ramma üpjünçiliginiň taslamasy işlenilip
taýýarlanyldy we onuň synag işleri geçirildi.
Demir ýollaryň ýük gatnawlaryndan
peýdalanýan müşderiler hem-de Türkme
nistanyň çäklerinde eksport-import söwda
gatnaşyklaryny we üstaşyr ýükleriň daşal
magyny guraýan kärhanalar onlaýn usul
da, “şahsy otaglaryň” üsti bilen, dünýäniň
islendik künjeginden ýüztutma arzalaryny
berip bilerler.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diň
läp, häzir ýurdumyzda halk hojalygynyň
ähli toplumlaryny, şol sanda ulag ulgamy
ny sanlylaşdyrmak boýunça maksatlaýyn
işleriň alnyp barylýandygyny, munuň bolsa
pudagyň işlerini döwrüň talabyna laýyklyk
da döwrebaplaşdyrmakda aýratyn ähmi
ýete eýedigini nygtady.
Ýurdumyzyň ulag-üstaşyr geçirmek
mümkinçiliklerini ösdürmek üçin demir ýol
düzüminiň häzirki zaman desgalarynyň
kuwwatyny doly derejede peýdalanmak
hem-de demir ýollar arkaly ýük daşalyşy
nyň mukdarynyň mundan beýläk-de artdy
rylmagyny gazanmak zerurdyr.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ka
nunçylyk namalarynyň birnäçesine hemde döwlet edaralarynyň işiniň tertibine de
gişli üýtgeşmeleri girizmegiň zerurdygyny
nygtady. Şolar öz nobatynda, ýük daşa
mak ulgamynda işleriň sanly ulgam arkaly
dolandyrylmagyna üýtgedilmegine taýýar
bolmalydyr.
Demir ýol ulaglary arkaly gatnawlary
artdyrmak we hyzmatlaryň hilini ýokarlan
dyrmak maksady bilen, internet hyzmatla
ryny giňden ornaşdyrmak boýunça işleri
dowam etmek zerurdyr. Şunuň bilen bag
lylykda, “Türkmendemirýollary” agentligi
niň işlerine ünsi çekip hem-de hödürlenen
programma üpjünçiliginiň taslamasy bilen
tanşyp, döwlet Baştutanymyz birnäçe tek
liplerini aýtdy we bu ugurda alnyp barylýan
işleri dowam etmegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary Ç.Gylyjow hususy önüm öndürijile
re goldaw bermek boýunça alnyp barylýan
işler barada hasabat berdi.
Wise-premýeriň habar berşi ýaly, döw
let Baştutanymyzyň yzygiderli goldaw ber
megi netijesinde, ýurdumyzda Senagatçy
lar we telekeçiler birleşmesiniň önümçilik
desgalarynyň sany barha artýar.
Diýarymyzyň telekeçileri towuk etini
we ýumurtga, süýji-köke, et hem-de şöh
lat önümlerini, şireli içgileri, ösümlik ýagy
ny, çörek, gök-bakja, süýt we beýleki azyk
önümleri öndürýärler hem-de içerki bazary
doly üpjün edýärler. Şunuň bilen baglylyk
da, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň garamagyna bu ugur
da alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokar
landyrmak barada birnäçe teklipler hödür
lenildi.
Milli Liderimiz hasabaty diňläp, wisepremýerler Ç.Gylyjowa we G.Müşşikowa
halkyň sarp edýän harytlarynyň öndürilişini
artdyrmak, özümiziň öndürip biljek harytla
rymyzyň daşary ýurtlardan getirilişini azalt
mak boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz Dokma senagaty
ministrliginiň işi bilen baglylykda, döwre
bap, ýylyň dürli möwsümlerine laýyk gelýän
aýakgaplary hem-de egin-eşikleri öndür
mek maksady bilen, alyjylaryň isleglerini
içgin öwrenmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.
Ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ös
dürmegi höweslendirmek maksady bilen,
ykdysadyýetiň hususy pudagyna döwlet
goldawyny bermek boýunça teklipler taýýar

lanylmalydyr. Kiçi we orta telekeçilige maliýe
hem-de maddy-enjamlaýyn taýdan kömek
berilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz mu
nuň ýurdumyzyň eksport kuwwatyny hem,
ilatymyzyň hal-ýagdaýyny hem ýokarlandyr
maga mümkinçilik berjekdigini belledi.
Bu çäreler, ilki bilen, telekeçileriň we ra
ýatlaryň işewürligini höweslendirmek arkaly
bar bolan iş ýerlerini saklap galmaga we tä
ze iş orunlaryny döretmäge gönükdirilmelidir.
Hormatly Prezidentimiz dünýä ykdy
sadyýetinde emele gelen ýagdaýlar bilen
baglylykda, azyk harytlarynyň özümizde
öndürilişini artdyrmagyň dowam etdirilme
lidigini, içerki bazarlarymyzyň azyk önüm
leri hem-de, ilkinji nobatda, zerur bolan
harytlar bilen üpjünçiliginiň gowulandyr
malydygyny aýdyp, wise-premýerler Ç.Gy
lyjowa we E.Orazgeldiýewe degişli gör
kezmeleri berdi. Şunuň bilen baglylykda,
milli Liderimiz ýurdumyzyň bazarlarynda
azyk bolçulygyny döretmek boýunça ze
rur işleriň geçirilmeginiň berk gözegçilikde
saklanylmalydygyny aýtdy.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ilata
edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak
hem-de görnüşlerini giňeltmek arkaly, pu
daga sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen, ähli
ýerde elektron söwda we alyjylara harytla
ry eltip bermek işiniň ýola goýulmalydygy
na ünsi çekip, wise-premýerler Ç.Gylyjowa
we B.Öwezowa birnäçe tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary M.Mämmedowa şu ýylyň maý aýyn
da geçiriljek esasy çäreleriň we medenidurmuş maksatly binalary açyp, ulanmaga
bermegiň tertibi barada hasabat berdi.
Döwlet im iz iň muk add es Gar aşs yz
lygynyň şanly 30 ýyllygy, 2021-nji ýylyň
“Türkmenistan — parahatçylygyň we yna
nyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi,
Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli mede
ni çäreleriň ençemesi guralar. Maý aýynyň
dowamynda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Be
ýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni, Türk
menistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet
baýdagynyň güni, Türkmen halysynyň baý
ramy, Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli
dürli konsertleri, “tegelek stoluň” başynda
ky söhbetdeşlikleri, sergileri, döredijilik du
şuşyklaryny, şygryýet çeper okaýyşlaryny
hem-de wagyz-nesihat çärelerini geçirmek
meýilleşdirilýär.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diň
läp, meýilleşdirilen çäreleriň ählisiniň ýo
kary guramaçylyk derejesinde geçirilme
gini üpjün etmegi tabşyrdy. Şol çäreleriň
her biri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwrüniň dabaralaryna mahsus derejede
milli däplere laýyklykda, hakyky türkmen
toýy görnüşinde giňden hem-de ruhube
lentlik bilen guralmalydyr.
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň
mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýylly
gyna we Aşgabadyň 140 ýyllygyna hem-de
maý aýynda bellenilýän döwlet baýramçy
lyklaryna ykjam taýýarlyk görmegiň zerur
dygyny nygtady. Möhüm taryhy wakalara
we senelere bagyşlanan çäreleriň ählisi
ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilip,
Türkmen döwletiniň amala aşyrýan, umu
madamzat ynsanperwerlik ýörelgelerine
esaslanýan parahatçylyk döredijilikli syýa
satynyň many-mazmunyny beýan etmelidir
diýip, milli Liderimiz nygtady we bu babatda
wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän
ulgamynda ýerine ýetirilýän işler barada
hasabat berip, döwlet Baştutanymyzyň ga
ramagyna ýurdumyzyň käbir ýokary okuw
mekdeplerini hojalyk hasaplaşygyna geçir
mek baradaky teklibi hödürledi.
Döwlet Baştutanymyzyň tölegli esasda
okadylýan ýokary okuw mekdepleriniň ma
liýe-ykdysady ýagdaýyny mundan beýläkde gowulandyrmak, bilim ulgamynda hal
kara hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek we
giňeltmek üçin, olary doly hojalyk hasapla
şygyna tapgyrlaýyn geçirmek barada beren
tabşyrygyna laýyklykda, şeýle hem ýurdu
myzyň ýokary okuw mekdeplerini 2024nji ýyla çenli halkara derejeli ýokary okuw
mekdepleriniň sanawyna goşmak boýunça
geçirilmeli çäreleriň meýilnamasyny ýerine
ýetirmek maksady bilen, Bilim hem-de Mali
ýe we ykdysadyýet ministrlikleri tarapyndan
degişli işleriň geçirilýändigi bellenildi.
Milli ykdysadyýetiň dürli pudaklaryna yl
myň gazananlaryny ornaşdyrmak, innowa
sion täzelikleri girizmek we dürli tejribeleriň
esasynda ylmy-barlag işlerini ýerine ýetir
mek bilen baglanyşykly amala aşyrylýan
işler bilim ulgamynda täze mümkinçilikleri
döredýär.
Döwlet Baştutanymyzyň garamagy
na 2021-2022-nji okuw ýylyndan başlap,
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş
uniwersitetini, Telekommunikasiýalar we
informatika institutyny doly hojalyk hasap
laşygyna geçirmek baradaky teklip hödür
lenildi. Şeýle hem dürli ulgamlara, şol san
da saglygy goraýyş ulgamyna täze, zerur
hünärleri girizmek boýunça alnyp barylýan
işler barada hem hasabat berildi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diň
läp, ylym-bilim işini ösdürmek hem-de iş
jeňleşdirmek, döwrebap işläp taýýarlama
lary we innowasion tehnologiýalary tejribä
ornaşdyrmak, ählumumy bähbitlere la
ýyklykda, giň halkara hyzmatdaşlygy ýola
goýmak maksady bilen, milli bilim ulgamy
ny kämilleşdirmegiň wajypdygyny nygtady.
(Dowamy 3-nji sahypada).

Siziň Alyhezretiňiz!
Ysraýyl Döwletiniň we halkynyň adyndan Siziň kakaňyz Mälikguly
Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly gynanç sözlerini beýan edýä
rin. Merhumyň jaýy jennetden bolsun!
Şu gaýgyly döwürde Siziň göwnüňiziň kakaňyzyň röwşen mirasyndan, onuň
asylly işlerinden hem-de Siz bilen hasrat çekýän adamlaryň hakydasyndan te
selli tapmagyny dileýärin.
Çuňňur gynançlarymyzy we dileglerimizi kabul ediň!

Reuwen RIWLIN,
Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti.

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Hormatly jenap Prezident!
Mukaddes Oraza aýy mynasybetli iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin, Be
ýik Biribaryň rehim-şepagatyny dileýärin.
Goý, Beýik Alla bu mukaddes aýy mynasyp geçirmäge ýardam etsin!
Biziň ýurtlarymyza we halklarymyza parahatçylyk we abadançylyk arzuw ed
ýärin. Goý, Gudraty Güýçli Biribar doga-dileglerimizi kabul etsin!
Hormatlamak bilen,

R.KADYROW,
Russiýa Federasiýasynyň Çeçen Respublikasynyň Baştutany.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar
Türkm en ist anyň Prez id ent in iň
adyna mähriban kyblasy Mälikguly
Berdimuhamedowyň aradan çykma
gy zerarly gynanç hatlarynyň gelme
gi dowam edýär.
Milli Liderimize Ykdysady Hyz
matdaşlyk Guramasynyň baş sek
retary Hadi Soleýmanpur, BMG-niň
Baş sekretarynyň syýasy meseleler
boýunça kömekçisi Miroslaw Ýença,
Nemes-türkmen forumynyň başlygy
Andreas Ýan, “Pferde Mensch” ne
mes atçylyk jemgyýetiniň tälimçisi
we Halkara ahalteke atçylyk asso
siasiýasynyň agzasy Katarina Ýakob,
German ykdysadyýetiniň Gündogar
komitetiniň müdiriýetiniň başlygy Oli
wer Germes, Katar Döwletiniň Şeýh
ler maşgalasynyň agzasy Ali bin Ab
dulla bin Tani Al Tani goldaw we tüýs
ýürekden çykýan duýgudaşlyk sözle
rini beýan etdiler.
Şeýle hem Türkmenistanyň Prezi
denti Gurbanguly Berdimuhamedowa
“Boeing” kompaniýasynyň Russiýa
Federasiýasynda we Garaşsyz Döw
letleriň Arkalaşygynda söwda we mar
keting boýunça wise-prezidenti Monte

D.Frazier, Türk howaýollary toparynyň
baş müdiri we dolandyryjylar geňeşi
niň agzasy Bilal Ekşi, “AIRBUS” kom
paniýasynyň baş direktory Gilýom
Fori, German ykdysadyýetiniň Gün
dogar komitetiniň dolandyryjy direk
tory Mihael Harms, “CLASS Global
Sales GmbH” kompaniýasynyň Gün
dogar Ýewropa boýunça sebitleýin
direktory Piter Andersson, “CLASS”
konserniniň müdiriýetiniň agzasy,
“CLASS” konserniniň ýerlemek we
hyzmat etmek ugry boýunça ýolbaş
çysy Kristian Radons, “IHC Merwede
Holding B.V.” kompaniýasynyň baş
lygy Gerben Eggink, Germaniýanyň
kiçi we orta telekeçilik assosiasiýasy
nyň (BVMW) ýerine ýetiriji direktory
Markus Ýerger, “Huawei Technolo
gies Co.,LTD” kompaniýasynyň Ýew
raziýa sebiti boýunça baş ýerine ýe
tiriji direktory Çžan Çžiszýan çuňňur
gynanç sözleri beýan edilen hatlaryny
ýolladylar.
Watanyň wepaly ogly Mälikguly
Berdimuhamedowyň ady biz iň ýü
reklerimizde hemişelik saklanar diýlip,
gynanç hatlarynda bellenilýär.

(TDH).

DÖWLETLILIK
ÝÖRELGESI —
NESILLERE GÖRELDE
(Başlangyjy 1-nji sahypada).
Maslahatda Garaşsyz Watany
myzyň ösüşine hem-de onuň häzir
ki döwürdäki gazanan üstünliklerine
Mälikguly aganyň örän uly goşant go
şandygy bellenildi.
Döwlet Baştutanymyzyň zehinin
den dörän “Türkmeniň döwletlilik ýö
relgesi” kitabynyň özbek dilinde neşir
edilmegi doganlyk özbek halkynyň bu
eseriň ynsanperwerlik mazmunyna uly
gyzyklanma bildirýändigini şöhlelen
dirdi. Özbegistanyň Prezidentiniň bel
leýşi ýaly, türkmen we özbek halklary
gadymy döwürlerden bäri hoşniýetli
goňşuçylykda, agzybirlikde ýaşady
lar, bir derýanyň suwundan bilelikde
peýdalanyp gelýärler. Umumy taryhy,
däp-dessurlary bolan halklaryň şeýle
özara gatnaşyklary häzirki tapgyrda
türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ýyg
jamlaşmagyny şertlendirdi.
Çykyş edenler ata-babalarymyzyň
türkmenleriň öz goňşularyna hormat
bilen garaýandygy baradaky para
satly sözleriniň möhümdigini belle
diler. Şol parasatly sözlerden hor
matly Prezidentimiz Gypjakda beren
agzaçar sadakasynda “Ilim-günüm
bolmasa, Aýym-Günüm dogmasyn”,
«Agzybire Taňry biýr» we “Kyýamat
güni goňşudan” ýaly jümleleri mysal
getirdi.
Çykyş edenler 2021-nji ýylyň «Hal
kara parahatçylyk we ynanyşmak ýy
ly» diýlip yglan edilmeginiň hem dün
ýäde doly goldanylýandygyny belläp
geçmek bilen, ynanyşmak gatnaşyk
larynyň dost-doganlygyň has-da pug
talanmagyna hyzmat edýändigini nyg
tadylar.
Şeýle hem Gahryman Arkadagy
myzyň baştutanlygynda biziň halky
myzyň döwletlilik ýörelgeleriniň bütin
dünýäniň ýörelgesine öwrülýändiginiň
şaýady bolýandygy buýsançly belle
nip geçildi. Ynanyşmagyň maksady
dost, dogan bolmakdyr. Muny bolsa
hormatly Prezidentimiziň beren agza
çar sadakasy subut etdi.
Maslahatda hormatly Prezidentimi
ziň Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam
arkaly geçirilen mejlisiniň başynda
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mej

lis in iň Başlyg y G.Mämm ed ow an y
we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň
Başlygynyň orunbasary K.Babaýewi
çagyryp, olar bilen halkymyzyň asyr
laryň jümmüşinden gelýän milli däpdessurlaryna hormat goýmak, olary
döwrebap derejede ösdürmek hem-de
ýaşlaryň arasynda wagyz etmek me
selelerini ara alyp maslahatlaşandygy
barada habar berildi.
Döwlet Baştutanymyz “Türkme
niň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň
özbek diline terjime edilmeginiň hal
kymyz tarapyndan uly hormat hök
münde kabul edilýändigini belledi.
Ýakyn goňşularyň birek-birege hor
mat goýmaga esaslanan hyzmatdaş
lygy halklaryň abadan durmuşynyň
kepili bolup durýar. Bu bolsa, öz no
batynda, tejribe alyşmaga, iki ýurduň
gazanan üstünlikleri bilen tanyşdyr
maga, döwletlerimiziň ýaşlarynyň
dostlukly gatnaşyklaryny ösdürmäge
ýardam berýär.
Türkmenistanda özbekleriň, goňşy
Özbegistanda bolsa türkmenleriň köp
sanlysynyň agzybirlikde we ylalaşyk
ly ýaşap zähmet çekýändikleri hem
iki ýurduň hoşniýetli gatnaşyklarynyň
giňeldilýändigine aýdyň şaýatlyk ed
ýär.
Maslahata gatnaşyjylar türkmenözbek hyzmatdaşlygynda ynsanper
wer ugruň möhüm orun eýeleýändigini
bellediler. Munuň özi Türkmenistanyň
Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik döw
let syýasatynyň ileri tutulýan ugurla
rynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda,
edep-terbiýe bermegiň milli däplerini
wagyz etmek maksady bilen, bu gat
naşyklary ýaşlaryň arasynda işjeňleş
dirmegiň zerurdygy nygtaldy.
Bu ýer e ýygn an anlar med en i-yn
sanp erw er gatn aş yklar y ösd ürm ek
hem-de seb it iň ýurtlar y bilen hyz
matd aşlyg y giňeltm ek işin e goş
ýan uly şahs y goş and y üçin hor
matly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň adyna hoşallyk
sözlerini aýtdylar hem-de milli Lide
rimiziň ösüşlere beslenen parahatçy
lyk döredijilik başlangyçlaryny amala
aşyrmak, halkara hyzmatdaşlygy ös
dürmek üçin tagallalaryny gaýgyrma
jakdyklaryna ynandyrdylar.

C M Y K

2021-nji ýylyò 1-nji maýy, şenbe.

TÜRKMENISTANYŇ
MINISTRLER KABINETINIŇ
MEJLISI
(Başlangyjy 2-nji sahypada).
Milli Liderimiz bilimli, ýokary derejede aňpaýhasly hem-de hemmetaraplaýyn ösen,
giň gözýetimli ýaş nesli terbiýelemegiň döwlet
ösüşiniň esasy wezipeleriniň biridigini belledi.
Şunuň bilen baglylykda, ýaş türkmenistanlyla
ra mümkinçiliklerini has doly açyp görkezmek
leri üçin ähli şertler döredilmelidir.
Döwlet Baştutanymyz ýokarda aýdylanlary
jemläp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryk
lary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary, daşary işler ministri R.Meredow Türkme
nistanyň ekologiýa diplomatiýasyny durmuşa
geçirmegiň meseleleri barada hasabat berdi.
Şunuň bilen baglylykda, howanyň üýtgeme
gi, daşky gurşawy goramak, tebigy serişdeler
den rejeli peýdalanmak, ekologiýa howpsuzly
gy ýaly ulgamlarda dünýäniň ýurtlary hem-de
halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşly
gy giňeltmegiň Bitarap Watanymyzyň daşary
syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigi
bellenildi. Milli Liderimiziň baştutanlygynda bu
ugurda giň gerimli işler yzygiderli geçirilýär.
Hormatly Prezidentimiziň bu ulgamda öňde
goýlan möhüm wezipeleri çözmäge ýardam et
mäge gönükdirilen oňyn başlangyçlary dünýä bi
leleşiginiň giň goldawyna mynasyp bolýar. Olary
durmuşa geçirmek bilen baglylykda, sebit we äh
lumumy derejelerde degişli işler amala aşyrylýar.
Häzirki wagtda Türkmenistan ekologiýa ug
ry boýunça halkara konwensiýalaryň we köp
taraplaýyn resminamalaryň 23-siniň agzasy
bolup durýar.
Sebitiň daşky gurşawyny goramak babatda
alnyp barylýan işleriň çäklerinde Hazaryň te
bigy baýlyklaryny gorap saklamak, şol sanda
täze Hazar ekologiýa maksatnamasyny (HEM)
döretmek boýunça ýurdumyz tarapyndan anyk
çäreler görülýär.
Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň
(AHHG) çäklerinde hem toplumlaýyn işler al
nyp barylýar. Türkmenistan 2017 — 2019-njy
ýyllarda bu gaznada üstünlikli başlyklyk etdi.
Şunda AHHG-ny esaslandyryjy döwletleriň
Baştutanlarynyň sammiti möhüm waka boldy.
Bu samm
 it horm
 a t l y P r e z i d e n t i m i z
Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk
etmeginde 2018-nji ýylyň 29-njy awgustynda
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirildi.
Türkmenistanyň başlangyjy boýunça, 2018nji ýylyň 12-nji aprelinde hem-de 2019-njy ýylyň
28-nji maýynda BMG-niň Baş Assambleýasy
tarapyndan «Birleşen Milletler Guramasynyň
we Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň
arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly Kararnamalar
biragyzdan kabul edildi.
Sebit derejesinde ekologiýa diplomatiýasy
ny durmuşa geçirmek maksady bilen, ýurdu
myz ugurdaş halkara guramalar bilen netijeli
hyzmatdaşlyk edýär. Häzirki wagtda Türkme
nistanda döwlet tebigy goraghanalarynyň 9-sy
hem-de döwlet tebigy çäkli goraghanalarynyň
16-sy hereket edýär.
Şeýle hem milli Liderimiziň başlangyjy boýun
ça we baştutanlygynda “Altyn köl” zolagynyň
ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça
giň gerimli çäreleriň görülýändigi bellenildi. Bu
ugurda amala aşyrylýan işler Türkmenistanyň
2008-nji ýylda goşulan Suwda ýüzýän guşla
ryň ýaşaýan ýerleri hökmünde goralýan hal
kara ähmiýetli suwly-batgalyk ýerler baradaky
Konwensiýasynyň, ýagny 1971-nji ýylda kabul
edilen Ramsar Konwensiýasynyň esasy wezi
pelerini çözmek üçin möhümdir. Hazar deňziniň
Türkmenbaşy aýlagy bu Konwensiýada görke
zilen tebigy ýerleriň Sanawyna girýär. Şunuň
bilen baglylykda, “Altyn köli” hem ýokarda ag
zalan sanawa girizmek boýunça degişli işleri
geçirmek teklip edilýär. Bu mesele ýurdumyzyň
Daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça
Pudagara toparynyň şu ýylyň 28-nji aprelinde
geçirilen mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hasabatyň çäklerinde wise-premýer, daşary
işler ministri döwlet Baştutanymyzyň garama
gyna “Türkmenistanyň halkara guramalar bilen
hyzmatdaşlyk etmek boýunça 2021 — 2023-nji
ýyllar üçin Meýilnamasyny tassyklamak hakyn
daky” Kararyň taslamasyny hem hödürledi.
Ho r m
 a tl y Pre z i d e nt im iz G u rb a n g u l y
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ekologiýa
diplomatiýasynyň Durnukly ösüş maksatla
ryna ýetmegiň, adamlaryň abadançylygynyň
we ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokar
landyrmagyň möhüm şerti hökmünde tebigaty
goramak ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy
pugtalandyrmak ugrunda çykyş edýän Bitarap
Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutul
ýan ugurlarynyň biridigini belledi.
Ýurdumyz bu ulgamda öňde durýan wajyp
wezipeleriň sazlaşykly çözgütlerini işläp taý
ýarlamakda işjeň orny eýelemek bilen, netijeli
sebit we halkara gatnaşyklary, şol sanda BMGniň hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralarynyň,
beýleki abraýly ugurdaş düzümleriň çäklerinde
hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen anyk
başlangyçlary öňe sürýär.
Ekologiýa meselesi Türkmenistany durmuşykdysady taýdan ösdürmek strategiýasynyň
möhüm ugrudyr. Onda tebigata aýawly gara
maga hem-de onuň baýlyklaryny rejeli ulan
maga aýratyn ähmiýet berilýär diýip, döwlet
Baştutanymyz aýtdy.
“Ýaşyl” we serişdeleri tygşytlaýjy tehnologi
ýalary netijeli ornaşdyrmak dürli pudaklarda giň
gerimli milli özgertmeler maksatnamalaryny, dü
zümleýin taslamalary işläp taýýarlamakda we
durmuşa geçirmekde möhüm talap bolup durýar.
Ýurdumyzda ählihalk bag ekmek dabaralary
yzygiderli geçirilýär. Şonuň netijesinde, paý
tagtymyzda hem-de welaýatlarda seýilgähle
riň we seýilbaglaryň sany barha artýar, tokaý
zolaklarynyň meýdanlary giňelýär. Munuň özi
bolsa ekologiýa abadançylygyny üpjün etmä
ge ýardam berýär. Hazaryň täsin ekologiýa ul
gamyny hem-de biologik köpdürlüligini aýawly
saklamaga, onuň baý serişdelerini rejeli ulan
maga, Aral meselelerine uly üns berilýär.
Ýurdumyz BMG-niň tebigaty goramak babatda
esasy konwensiýalarynyň birnäçesini tassyklap,
öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge
örän jogapkärli çemeleşýär diýip, milli Liderimiz
nygtady. Şu maksat bilen, degişli kadalaşdyryjy
hukuk binýady yzygiderli kämilleşdirilýär.
Soňky ýyllaryň dowamynda kabul edilen
BMG-niň möhüm resminamalaryndan ge
lip çykýan borçnamalary nazara almak bilen,
2019-njy ýylda Howanyň üýtgemegi boýunça
milli strategiýanyň rejelenen görnüşi tassykla
nyldy. Bu resminama ýurdumyzyň dünýä bilele
şiginiň adamzadyň geljegi bilen gönüden-göni
bagly meseleleri çözmek boýunça tagallalaryny
utgaşdyrmaga anyk goşandy boldy.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow aýdylanlary jemläp, beýan
edilen teklibi makullady we halkara giňişlikde
ýurdumyzyň ekologiýa başlangyçlaryny ilerlet
mek boýunça işleri yzygiderli dowam etmegi
tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz “Türkmenistanyň hal
kara guramalar bilen hyzmatdaşlyk etmek bo
ýunça 2021 — 2023-nji ýyllar üçin Meýilnama
syny tassyklamak hakynda” Karara gol çekip,
ony wise-premýere, daşary işler ministrine sanly
ulgam arkaly iberdi we bu Meýilnamanyň ýerine
ýetirilişine berk gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.
Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşyna
degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere
garaldy we olar boýunça degişli çözgütler ka
bul edildi.
Horm atl y Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly
ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanla
ryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala aba
dançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp
ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üs
tünlikleri arzuw etdi.
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ÝURDUMYZYŇ WEKILIÝETI
ÝEWRAZIÝA HÖKÜMETARA GEŇEŞINIŇ
MEJLISINE GATNAŞDY
Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyr ygy boýunça Ministrler Kabineti
niň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar
Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň wekiliýeti 29-30-njy aprelde
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde geçirilen
Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň (ÝHG) mejlisine gatnaşdy.
Ozal habar berlişi ýaly, bu mesele
26-njy aprelde hormatly Prezidenti
miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
russiýaly kärdeşi Wladimir Putin bilen
bolan telefon arkaly söhbetdeşliginiň
barşynda gozgaldy. Şonda milli Lide
rimiz RF-niň Prezidentine foruma ça
kylyk üçin minnetdarlyk bildirip, oňa
ýokary wezipeli türkmen wekiliýetiniň
gatnaşjakdygyny tassyklady.
Milli Liderimiziň baştutanlygynda
parahatçylyk söýüjilik we oňyn bita
raplyk ýörelgelerine esaslanan daşary
syýasy ugry üstünlikli amala aşyrmak
bilen, Türkmenistan netijeli hyzmat
daşlygy ikitaraplaýyn, şeýle hem köp
taraplaýyn görnüşde, abraýly halkara
guramalaryň we düzümleriň çäklerin
de ösdürýär. Biziň ýurdumyz häzirki
döwrüň möhüm meseleleriniň çözgüt
lerini işläp taýýarlamakda işjeň orny
eýelemek bilen, sebitde we dünýäde
giň özara bähbitli hyzmatdaşlygyň iler
lemegine mynasyp goşandyny goşýar.
Ýewraziýanyň hökümetara geňe
şi — Ýewraziýa ykdysady geňeşiniň
(ÝYG) ýolbaşçy edaralarynyň biri bo
lup, sebitde ykdysady goşulyşmagyň
halkara guramasy bolup durýar. Ol
halkara hukuk subýektiwligine eýe bo
lup, 2015-nji ýylda güýje giren degişli
Şertnama bilen esaslandyryldy.
ÝYG-nyň düzümine Russiýa Fede
rasiýasy, Ermenistan Respublikasy,
Belarus Respublikasy, Gazagystan
Respublikasy we Gyrgyz Respubli
kasy girýär. Moldowa Respublikasy,
Özbegistan Respublikasy we Kuba
Respublikasy synçylaryň derejesine
eýedir. Şeýle hem ÝYG-nyň agza döw
letleriniň we beýleki ýurtlaryň arasyn
da erkin söwda zolagy döredilýär.
Ýewraziýanyň hökümetara geňeşi
Hökümet baştutanlarynyň derejesinde
hereket edýär. Onuň mejlislerinde gel
jegi nazarlaýan ykdysady hyzmatdaşly
gyň esasy wezipelerine we ugurlaryna
seredilýär.
Şunuň bilen baglylykda, biziň ýurdu
myzy hem-de ÝYG-nyň düzümine gir
ýän döwletleri däbe öwrülen dostlukly
gatnaşyklaryň birleşdirýändigini belle
mek gerek. Türkmenistanyň möhüm
söwda hyzmatdaşlary bolan Ýewraziýa
ykdysady geňeşiniň agza ýurtlary bilen
hyzmatdaşlyk uly mümkinçiliklere eýe
dir hem-de ykdysadyýetiň dürli pudak
laryny gurşap alýar. Döwletara gatna
şyklaryň şertnamalaýyn-hukuk binýady
täze, ikitaraplaýyn resminamalar bilen
berkidilýär we üsti ýetirilýär, bilelikdä
ki Hökümetara toparlar, beýleki degişli
düzümler netijeli işleýär.
Biziň ýurdumyz ÝYG-niň agza döw
letleri bilen halkara guramalaryň, şol
sanda BMG-niň, ÝHHG-niň, GDA-nyň
we beýleki guramalaryň çäklerinde
hem üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär.
Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýol
başçysy Ýewraziýanyň hökümetara
geňeşiniň mejlisinde çykyş edip, foru
ma gatnaşyjylara hormatly Prezidenti
miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
adyndan gutlag sözlerini hem-de üs
tünlikli işlemek baradaky arzuwlaryny
ýetirdi, şeýle hem kabul edýän tarapa
çakylyk we mähirli kabul edişlik üçin
hoşallyk sözlerini beýan etdi. Biziň
ýurdumyz ÝHG-nyň mejlisine hormatly

myhman hökmünde ilkinji gezek gat
naşýar, bu bolsa uzak möhletli, kö
pugurly hyzmatdaşlygy ýola goýmaga,
onuň geljegine we mümkinçiliklerine
düşünmäge bolan özara gyzyklanma
ny beýan edýän wakadyr.
Bu Ýewraziýa giňişliginde GDA,
Şanh aý Hyzm atd aşlyk Gur am as y,
Ýewraziýa ykdysady geňeşi ýaly döw
letara guramalar bilen ýakyn gatna
şyklar babatda Türkmenistanyň alyp
barýan ugruna hem kybap gelýär.
Biziň ýurdumyzyň ykdysady hyzmat
daşlara teklip etmäge ugurlary az däl.
Türkmenistanda ulag-logistika düzümi
sazlaşykly ösýär, döwrebap awtomobil
ýollary, köprüleri guruldy, Hazar deňzi
niň boýunda geçirijilik ukyby bir ýylda
ýük dolanyşygynyň 25 million tonna
syna deň bolan täze Türkmenbaşy
Halkara deňiz porty bina edildi. Daşa
ry ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde,
demir ýollary, optiki-süýümli aragat
naşyk hem-de günorta ugurda, goňşy
döwletlere elektrik geçiriji ulgamlary
işe girizildi. Ýangyç we çalgy ýaglaryny
öndürýän iri kärhanalar guruldy.
Şeýle hem pandemiýa garamazdan,
geçen ýyl Türkmenistanyň jemi içerki
önüminiň ösüşi 5,9 göterime deň boldy.
Munuň özi milli ykdysadyýetiň durnukly
ösýändigine şaýatlyk edýär. Soňky ýyl
larda döredilen döwrebap kanunçylyk
binýady daşary ýurtly işewürleriň öz
lerini türkmen topragynda ynamly we
oňaýly duýmagyna mümkinçilik berýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň ener
getika we ulaglar babatda başlangyçla
ryny BMG-niň çäklerinde dünýä bilele
şiginiň, beýleki iri halkara guramalaryň,
maliýe edaralarynyň giňden goldamagy
ýurdumyzyň ykdysady taýdan ösmegi
ne, şol sanda halkara derejede ilerle
megine durnukly häsiýeti çaýýar. Bu
bolsa degişli ugurlarda uzak möhletli,
yzygiderli, köptaraplaýyn gatnaşyklary
ýola goýmak üçin şert döredýär.
Şeýle hem Ýewraziýa ykdysady bi
leleşiginiň agza döwletleri bilen biziň
ýurdumyzy dostluk, hoşniýetli goňşu
çylyk, deňhukuklylyk we birek-biregi
hormatlamak ýörelgelerine esaslanan
taryhy gatnaşyklaryň, köpýyllyk hyz
matdaşlygyň birleşdirýändigi aýratyn
bellenildi. Bularyň hemmesi düşnükli
we açyk ýörelgelerde özara ýakynlaş
magyň, netijeli gatnaşyklary ýola goý
magyň, hyzmatdaşlygyň ugurlaryny
we görnüşlerini işläp taýýarlamaga çe
meleşmegiň goşmaça şerti bolup hyz
mat edýär. Muňa biziň ýurtlarymyzda
kuwwatly serişdeler we önümçilik bin
ýadynyň bolmagy, geografik taýdan
amatly ýerleşmegi, logistika düzümi
niň sazlaşykly ösmegi, hyzmatdaşlyk
da toplanan tejribe hem-de onuň däp
leri, özara düşünişmek, ynanyşmak
ýardam edýär.
Şunuň bilen baglylykda, Türkme
nistanyň hem-de Ýewraziýa ykdysa
dy geňeşiniň agza döwletleriniň ara
synda doly bahaly gatnaşyklaryň ýola
goýulmagynyň taraplara diňe özara
ykdysady we söwda babatda bähbit
getirmek, ösüşe täze, kuwwatly iter
gi bermek bilen çäklenmän, eýsem,
Ýewraziýa giňişliginde ykdysady işle
riň sazlaşykly we ýokary hilli bolmagy
na ýardam edip, biziň döwletlerimiziň

häzirki zaman ölçeglerinde kontinental
we dünýä hojalyk gatnaşyklaryna neti
jeli goşulyşmagy üçin goşmaça şertleri
döretjekdigine ynam bildirildi.
Türkm en ist an daş ar y ykd ys ad y
strategiýasynda “Açyk gapylar” ýö
relgesine, deňhukukly we netijeli işe
würlik hyzmatdaşlygyna daýanýar.
Şunuň bilen baglylykda, onuň şu günki
duşuşyga gatnaşmaga çagyrylmagy
bu işde möhüm başlangyç bolmagyna
gönükdirilendir. Biziň ýurdumyz hyz
matdaşlyk üçin hemişe açykdyr hemde ony mundan beýläk-de ösdürmek
we giňeltmek üçin zerur şertleri üpjün
etmäge taýýardyr. Şunuň bilen bagly
lykda, Türkmenistanyň bilelikdäki ne
tijeli işlere taýýardygy ýene-de bir ge
zek tassyklanyldy.
Kazana saparyň maksatnamasynyň
çäklerinde 30-njy aprelde ýurdumyzyň
wekiliýetiniň ýolbaşçysy — Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,
Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy
Serdar Berdimuhamedowyň Russiýa
Federasiýasynyň Hökümetiniň Başly
gy Mihail Mişustin bilen duşuşygy bol
dy.
Söhbetdeşligiň barşynda Türk
menistanyň we Russiýanyň dostluk,
hoşniýetli goňşuçylyk hem-de özara
bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny
pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bil
dirýändikleri bellenildi. Söwda-ykdysa
dy, medeni-ynsanperwer ulgamlarda
bolşy ýaly, agzalan ugurlara hem ok
gunly häsiýet mahsusdyr. Şunuň bilen
baglylykda, bilelikdäki Hökümetara to
paryň hyzmatdaşlyk meselelerini çöz
mekde hem-de onuň geljegi uly bolan
ugurlaryny işläp düzmekde eýeleýän
ähmiýetli orny bellenildi.
Bir aý mundan öň türkmen wekiliýe
tiniň Moskwa şäherine bolan iş sapary
nyň jemleriniň köpýyllyk özara gatna
şyklara täze itergi berendigi bellenildi.
Onuň çäklerinde russiýaly kärdeşler
bilen duşuşyklaryň 60-dan gowragy
geçirilip, ikitaraplaýyn resminamalaryň
10-dan köprägine gol çekildi.
Iki ýurduň Baştutanlarynyň arasyn
da emele gelen açyklyk, dostlukly, sy
ýasy gatnaşyklaryň türkmen-russiýa
hyzmatdaşlygynyň sazlaşykly ösüşi
niň esasy şertidigi nygtaldy. Döwletara
hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin mäkäm
hukuk binýady döredildi.
Türkmenistanyň Russiýa Federa
siýasy bilen daşary söwda dolanyşy
gynyň möçberiniň geçen ýyl ABŞ-nyň
1 milliard 380 million dollaryna golaý
bolandygy bellärliklidir.
Türkmenistanyň hem-de RF-niň Ta
tarystan Respublikasy, Astrahan ob
lasty, Sankt-Peterburg şäheri ýaly iri
sebitleriniň arasyndaky hyzmatdaşly
ga sazlaşykly häsiýet mahsusdyr.
Ikitaraplaýyn ynsanperwer hyzmat
daşlygyň çäklerinde, ýurtlaryň ikisinde
hem dürli medeni çäreler yzygider
li geçirilip, bilim ugry boýunça däbe
öwrülen gatnaşyklar işjeň ösdürilýär,
Russiýanyň ýokary okuw mekdeple
rinde bilim alýan türkmen talyplarynyň
sany barha artýar.
Şeýle hem şu gün Kazanda Türk
men ist an yň Min istrler Kab in et in iň
Başlygynyň orunbasary, Ýokary gö
zegçilik edarasynyň başlygy Serdar
Berdimuhamedowyň Russiýa Fede
rasiýasynyň Tatarystan Respublika
synyň Prezidenti Rustam Minnihanow
bilen duşuşygy boldy. Onda netijeli iki
taraplaýyn gatnaşyklaryň türkmen-rus
hyzmatdaşlygy babatda nusga alar

lykdygy bellenildi. Häzir onuň çäklerin
de dürli pudaklary gurşap alýan öza
ra gatnaşyklary yzygiderli giňeltmäge
mümkinçilik berýän resminamalaryň
ençemesi bar.
Türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň
ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda
awtomobil tehnikalaryny we enjam
laryny getirmek, uçar hem-de gämi
gurluşyk, serwis hyzmatlary we beý
lekiler bar. “KamAZ” açyk görnüşli
paýdarlar jemgyýeti, “Tatneft” paý
darlar jemgyýeti, “Kazanskiý wertol
ýotnyý zawod” paýdarlar jemgyýeti,
“Ak bars” gämigurluşyk korporasiýa
sy” paýdarlar jemgyýeti bilen netijeli
gatnaşyklar ýola goýuldy. Şunda yk
dysadyýetiň dürli ulgamlarynda özara
bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdür
mek, özara söwdanyň möçberini art
dyrmak üçin uly mümkinçilikleriň bar
dygy bellenildi.
Türkmenistanyň hem-de RF-niň Ta
tarystan Respublikasynyň arasyndaky
gatnaşyklarda ynsanperwer hyzmat
daşlyk uly orun eýeleýär, bu iki dost
lukly halky birleşdirýän köpasyrlyk
taryhy gatnaşyklar olaryň medeniýet
leriniň we däpleriniň meňzeşligi bilen
şertlendirilendir. Şunda ýokary bilim
we işgärleri taýýarlamak ugry boýunça
köpýyllyk hyzmatdaşlyk esasy ugurla
ryň biri bolup durýar.
Prezident Rustam Minnihanowyň
belleýşi ýaly, Türkmenistan Tatarystan
üçin strategik hyzmatdaşdyr.
Duş uş yk tam amlan and an soň,
RF-niň Tatarystan Respublikasynyň
ýolbaşçysy Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,
Ýokary gözegçilik edarasynyň başly
gy Serdar Berdimuhamedowa “Tatar
Awtonom Sowet Sosialistik Respub
likasynyň döredilmeginiň 100 ýylly
gy” atly medaly gowşurdy. Bu medal
RF-nyň Tatarystan Respublikasynyň
döwlet sylagydyr.
Türkmenistanyň wekiliýetiniň ag
zalary Kazanda bolmagynyň çäklerin
de, kärdeşleri bilen ikitaraplaýyn du
şuşyklary geçirdiler. Söwda-ykdysady
hem-de bank ulgamlarynda, nebitgaz
pudagynda, halk hojalygynda, howa
we suw ulaglarynyň, işewürlik düzüm
leriniň ugurlary boýunça özara gatna
şyklaryň geljegi gyzyklanma bilen ara
alnyp maslahatlaşyldy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Bi
tarap Türkmenistan gyzyklanma bil
dirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar
bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe
açykdyr. Milli Liderimiziň häzirki döw
rüň ýagdaýlaryny hem-de uzak möh
letli geljegi nazara almak bilen, sebit
we halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek,
oňyn goşulyşmak işlerini höweslendir
mek, munuň üçin zerur bolan ähli şert
leri döretmek boýunça yzygiderli öňe
sürýän başlangyçlary munuň aýdyň
subutnamasydyr.
Mahlasy, Türkmenistanyň wekili
ýetiniň Ýewraziýanyň hökümetara ge
ňeşiniň mejlisine hormatly myhman
hökmünde gatnaşmagy ýurdumyzyň
netijeli döwletara hyzmatdaşlygy iki
taraplaýyn we köptaraplaýyn görnüş
de has-da ösdürmäge, özara bähbitli
gatnaşyklary giňeltmäge taýýardygy
na şaýatlyk edýär. Bu bolsa milli bäh
bitlere hem-de umumy abadançyly
gyň we ösüşiň maksatlaryna kybap
gelýär.

(TDH).

ASYLLY DÄPLER

MUKADDES AÝDAKY PÄKIZE DOGA-DILEGLER KABUL BOLSUN!
Her günüň wakalary ýurdumyzyň ösüşlerini, halkymyzyň öz milli Lideriniň daşynda
berkden-berk jebisleşendigini, ýakynu-alysdaky halklar bilen gatnaşyklarymyzyň yn
sanperwerlige ýugrulandygyny görkezýär. Hormatly Prezidentimiziň Gypjakdaky Baş
metjitde beren sadakasy bilen baglanyşykly hem şuny aýdyp bolar.
Gahr ym an Ark ad ag ym yz yň ped er i
Mälikguly aga dünýäniň ähli musulman
lary üçin mukaddes bolan Oraza aýynyň
nurana günlerinde dünýäden ötdi. Hakyky
watançy, ömrüni il-ýurda hyzmat etmäge
bagyşlan ynsan, mertligiň, hoşniýetliligiň,
asyllylygyň belent nusgasy, ajaýyp mu
gallym — ine, Mälikguly aga barada biziň
her birimiziň ýüregimizde hem aňymyzda
şeýle päkize düşünjeler ýaşaýar. Bu dü
şünjeler halkymyzyň kalbyna ornan, ha
kydasyndan hiç mahal öçmejek mizemez
ynama öwrülendir...
Mukaddes Oraza aýy! Goňşy we äh
li musulman halklar ýaly, biziň halkymyz
hem bu aýa aýratyn sarpa goýýar. Müň
lerçe ýyllyk taryhyň jümmüşlerinde bu aý
da ynsan köňülleriniň ýagtylmagyna, dur
muşyň gowulyga tarap özgermegine täsir
eden ençeme wakalar bolup geçipdir. Hiç
mahal unudylmadyk we unudylmajak wa
kalar! Şolaryň ýekejesini ýatlalyň: Allata
gala Gurhanyň ilkinji sürelerini hut şu aý
da ýollapdyr.
Beýik Magtymguly: “Remezan diýer
ler aýyň ýagşysyn” diýipdir. Bu aý ynsan

ählini asylly işleri amala aşyrmaga, re
him-şepagatlylyga, päklige, elaçyklyga,
göwnaçyklyga, ruhy hem beden saglygy
na, ten hem köňül tämizligine çagyrýar.
Halkymyz asyrlarboýy bu aýyň mukaddes
däp-dessurlaryny dowam etdirip gelipdir.
Agzaçar sadakasyny bermek bu aýyň
iň gowy däplerindendir. Agzybirlikde bir
saçagyň başyna ýygnanmak, öteni haty
ralamak, birek-birege hormat bildirmek,
diňe gowy zatlaryň söhbedini etmek, ýag
şy doga-dilegler... — görnüşi ýaly, bu dä
biň gymmatyna ýetme ýok.
Türkmen Lideriniň Gypjakdaky Baş
metjitde beren agzaçar sadakasyna şol
gün paýtagtymyza gelen Özbegistan Res
publikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew
hem gatnaşdy. Özbek Lideriniň bu ýere
gelip, aýat-töwir etmegi, elbetde, göwün
päkliginden, gatnaşyklaryň tämizliginden,
türkmen kärdeşine belent hormatyndan,
iki halkyň bir kökden gaýdýan däp-desur
laryna çirksiz sarpadan nyşandyr.
Hawa, Gahryman Arkadagymyzyň
mähriban kyblasyny ýatlap, özbek dogan
larymyz watandaşlarymyzyň müňlerçesi

bilen bir supranyň başyna ýygnandylar.
Olaryň ählisi Gahryman Arkadagymyzyň
begenen ýerinde bile begenýän, gyna
nan ýerinde bile gynanýan ynsanlardyr.
Özbegistanyň Prezidentiniň: “Öz ömrüni
jemgyýetiň we döwletiň bähbitlerini gora
maga, mugallymçylyk işine bagyş eden
Mälikguly aganyň ýagty ýadygärligi türk
men halkynyň hakydasynda müdimilik
galar” diýen sözleri türkmen Liderine we
onuň ähli ýakynlaryna, türkmen halkyna
dünýä döwletleriniň baştutanlarynyň aý
dan, çyn ýürekden çykan duýgudaşlyk
sözleriniň üstüni ýetirdi.
Ýene bir zady aýtmak lazym. Hormat
ly Prezidentimiziň jöwher paýhasy bilen
dörän eserler türkmenistanlylar üçin ýolýörelge, ylham hem ugur alyş çeşme
si bolmak bilen, dünýäniň ünsüni özüne
çekýär. Ol eserler dünýäniň dürli dillerine,
şol sanda özbek diline hem terjime edil
ýär. Ynha, milli Liderimiziň «Türkmeniň
döwletlilik ýörelgesi» atly ajaýyp kitaby
hem özbek diline terjime edildi. Türkme
niň mukaddes ýörelgesi barada söhbet
açýan bu kitabyň mukaddes Oraza aýyn
da goňşy döwletde neşir edilmeginden
örän ajaýyp many çykaryp bolar. Bu eser
türkmen halkynyň köp müň ýyllyk şöh
ratly geçmişine, bozulmaz kada öwrülen
ýol-ýörelgesine düşünmegiň açarydyr. Bu

ýol-ýörelgäniň adamzat üçin abadançyly
gyň, ynsanperwerligiň, halallygyň, mertli
giň, dost-dogan bolup ýaşamagyň nusga
sydygyna düşünmegiň açarydyr. Diýmek,
ol hemmeler üçin gymmatlydyr. Türkmen
Lideriniň kitabynyň özbek okyjylaryna el
ýeterli edilmegi bu goňşy ýurtda türkmen
parasatyna belent sarpa goýulýandygy
nyň, gowy zada hemmeleriň gowy baha
berýändiginiň, iki halkyň ýürekdeşliginiň
güwäsidir.
Täze taryhy döwürde türkmen-özbek
gatnaşyklary belent derejelere göteril
di. Bu baradaky mysallary näçe getirseň
getirip oturmaly. Munuň özi iki ýurduň
Prezidentleriniň tagallalary bilen bagla
nyşyklydyr. Hyzmatdaşlygyň örüsi barha
giňelýär. Ýürekdeşlige çagyrýan, dost-do
ganlygy berkidýän işlere barha uly orun
berilýär. Ýakynda sanly ulgam arkaly ge
çiren iş maslahatynda hormatly Preziden
timiz Aşgabat şäherini mundan beýläk
hem ösdürmegiň taslamalary, şonuň bilen
birlikde, “Daşkent” seýilgähini gurmak
boýunça meýilleşdirilen işleriň barşy bilen
gyzyklandy. Şeýlelikde, paýtagt şäheri
miziň görküne ýene görk goşular! Aşga
badyň dost-doganlyk şäheri hökmündäki
ýakymy ýene artar!
Özbegistan Respublikasynyň paýtagty
Daşkent şäherinde mähellesi egsilmeýän

“Türkmen bazarynyň” bardygyny ýatlalyň!
Bu ajaýyp şäherde iki gyrasy gözellikler bi
len gurşalan Magtymguly köçesi, akyldar
türkmen şahyrynyň hormatyna dikilen
ýadygärlik hem bar. Daşkentde mundan
üç ýyl ozal “Aşgabat” seýilgähi açylypdy.
Görenleriň gözi bilen “Aşgabat” seýilgähi
barada şeýle diýmek bolar: bu seýilgäh —
Türkmenistanyň taryhy, şu güni, türkmen
halkynyň beýik maksatlary, ýol-ýörelgesi,
ynanjy... Seýilgähde ahalteke bedewle
riniň heýkeliniň, sekizburçluk şekilindäki
suw çüwdürimleriniň, ganat geren ak laçyn
yň şekilinde gurlan amfiteatryň bolmagy,
onuň Aşgabady ýatladyp duran aýratyn
gözelligi, dynç almak üçin giň mümkinçi
likleri, täsinlikleri... — bularyň ählisi häzirki
Türkmenistanyň geçmişe daýanyp, gelje
giň belentliklerine barýan ösüş-özgerişleri
ni ýatladýar. Şu bütin ajaýyplygy bilen bu
seýilgäh iki halkyň dost-doganlygynyň mu
kamyny çalýar...
Hormatly Prezidentimiziň aýdyşy ýaly,
halkymyz: “Agzybire Taňry biýr” diýip
dir. “Kyýamat güni goňşudan” diýipdir.
Bu sözleriň her biri asyrlaryň tejribesi
ni, durmuşyň many-mazmunyny özüne
siňdirendir. Gahryman Arkadagymyzyň
mähriban kyblasynyň ýedisi geçenden
soň, birinji anna agşamynda agzybirlikde
bir saçagyň başynda jemlenilmegi, oňa

özbegistanly myhmanlaryň gatnaşmagy
hem şuny aňladýar.
Prezidentler bu gezek ýene iki ýurduň
durmuş-ykdysady ösüşleriniň esasy ugurla
ryny, geljek üçin meýilnamalary, söwda-yk
dysady, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary
mundan beýläk hem ösdürmegiň mesele
lerini ara alyp maslahatlaşdylar. Ine, şeý
dip gadymy gatnaşyklar täze döwürde täze
derejede ösdürilýär. Elbetde, şunda biziň
halklarymyzda öňden gelýän, döwrümiziň
bozulmaz ýörelgesine öwrülen ýürekdeşlik,
mähribanlyk, ynanyşmak, goldaw, duýgu
daşlyk, birek-birege dogan, hossar nazary
bilen seretmek bütin durmuşyň, ähli işiň
özeninde durýar. Gör, nähili päkize ýörelge!
Gör, nähili ygtybarly ýol! Gör, nähili nurana
gatnaşyklar! “Türkmenistan — parahatçy
lygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyny
— mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyl
lygynyň, ak şäherimiz Aşgabadyň esas
landyrylmagynyň 140 ýyllygynyň toýlanýan
ýylyny halkymyz şeýle ýagşy arzuwlara,
belent tutumlara besleýär.
Goý, mukaddes aýyň päkize doga-di
legleri kabul bolsun!
Goý, mukaddes aýdaky beýik maksat
lar rowaçlyk tapsyn!

Akmyrat HOJANYÝAZ.
“Türkmenistan”.

C M Y K

2021-nji ýylyò 1-nji maýy, şenbe.

HALYPA HATYRASY

LUKM AN YŇ MASL AH AT Y

AÝDYMA ÖWRÜLEN ÖMÜR
Türkmenistanyň Gahrymany Maýa
Kulyýewanyň adyny eşideniňden, gu
lagyňda ajaýyp bir aýdym ýaňlanyp gi
den ýaly bolýar. Munuň özi halypanyň
diňe sungat adamy bolandygy üçin
hem bolsa bolýandyr, ýöne esasy zat
özüniň sungaty, manyly ömri bilen ýü
reklerde baky orun alandygyndan bol
sa gerek diýip oýlanýarsyň. Ähli sungat
adamlaryna beýle bagt miýesser edip
durmaýar. Munuň üçin bolsa öz sun
gatyň bilen Watanyňa, halkyňa bolan
söýgiňi giňden beýan etmegi, sungatyň
bilen söýginiň dilinde gürlemegi başar
maly. Maýa Kulyýewa şony başarypdy.
Eger aýatda diri bolan bolsa, ol
şu gün 101 ýaşamalydy. Baharyň şu
joşgunly günlerinde, paýtagtymyzyň
140 ýyllygynyň, mukaddes Garaş
syzlygymyzyň 30 ýyllygy dabaraly
bellenilýän «Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň Wa
tany» ýylynda halypa hakda söhbet
etmegiň ýakymy-da, ähmiýeti-de has
başgaça. Çünki Aşgabat hakda ilkin
ji aýdymlaryň birini aýdan Maýa Ku
lyýewadyr. Şahyr Gara Seýitliýewiň
goşgusyna döredilen şol aýdymyň
sözleri öňräk, has anygy, ýylyň baş
raklarynda gazetimizde çap edilipdi.

Beslenip gelende baharyň çagy,
Ýaşyl don geýiner Pöwrize dagy.
Altyn çeşme atly akar bulagy
Şirin-şerbet üste içer Aşgabat,
Gün-günden güýç alyp,
		
öser Aşgabat.
Üç sany sungat ägirdiniň — Maýa
Kulyýewanyň, Gara Seýitliýewiň, Da
ňatar Öwezowyň bilelikde döreden,
dünýä ýaýan bu aýdymy şu günlerem
diýseň joşgunly ýaňlanýar. Siz aýdy
myň sözlerine üns berip görüň! Şon
da muňa özüňizem göz ýetirersiňiz.
— Gün-günden güýç alyp,
		
öser Aşgabat.

Döredijilik adamlary öňdengö
rüji bolýar diýýärler. Eýsem, şahyr
munuň şeýle boljakdygyny nädip
öňünden görüp bildikä? Bu aýdymyň
meşhurlygy, onuň asyrlary nazarlap
barýandygy hem, megerem, şonuň
üçindir. Maýa Kulyýewanyň zehi
ninden owazlanan bu aýdym soňra
onuň ýerine ýetirmeginde dünýäniň
dürli ýurtlarynda belentden ýaňlanyp
dy. Jigerbendi Mahym Annaýewanyň
aýdyşy ýaly, Maýa halypa paýtag
tymyz Aşgabadyň dürli döwürleri
ni görüpdi. Onuň uruş ýyllaryndaky
döwrünem, ýertitremesindäki ýagda
ýynam bilýärdi. Garaşsyzlygy alyp,
hormatly Prezidentimiziň parasatly
baştutanlygynda dünýäniň iň bir
owadan şäherleriniň birine öwrülen
digine şaýat bolmak bagty oňa hem
miýesser etdi.
Onuň eli hem, dili hem, owazy
hem süýjüdi. Nahar bişirmäge juda
ökdedi. Döwrüniň sungat ussatlary
Türkmenistanyň Gahrymany Ma
ýa Kulyýewa bilen Türkmenistanyň
halk artisti Hoja Annaýewiň döwletli
ojagynyň iň arzyly myhmanlarydy.
Köplenç onuň milli hem-de dünýä
sungatynda döreden keşpleri ba
rada gürrüň edýärler, ýöne gürrüňi
edilmeli ýene bir zat bar: ol hem ha
lypanyň dessan derejesine ýetiren
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SAGLYK —
GYMMATLY BAÝLYK

esasy üç sany meşhur aýdymydyr.
Ol aýdymlaryň sanawynda ilkinji
orunda «Aşgabat» aýdymy durýar.
«Zöhre-Tahyr» dessanyndan aý
dan «Galmanam», kompozitor Weli
Muhadowyň «Söýgülim gelýär» aý
dymlary şu günem sungata söýgi
bolup, söýgi döredip, ýaňlanyp, ýa
şap gelýärler. Halypanyň sungaty,
bütin manyly ömri, aýratyn hem,
onuň adyny göterýän hem-de mu
zeýi döredilen Türkmen milli kon
serwatoriýasynyň talyplary, sun
gatdan bilim alýan ähli ýaşlar üçin
görelde mekdebidir.
Geçen asyryň 80-nji ýyllaryn
dan soň, halypa hakda döredilen
«Teatr — meniň durmuşym» atly
dokumental filmi hem aýdanlarymy
za delil hökmünde şu ýerde agzap
geçmegi makul bildik. Ol bütin öm
rüni sungat bilen ýaşady. Operada,
kino sungatynda döreden keşpleri
bilen birlikde, onuň aýdan aýdym
lary hem munuň şeýlediginiň aýdyň
güwäsidir. Halypanyň sungata siň
diren söýgüsi oňa wepalylygyň nus
gasy bolup ýaşaýar. Onuň sungaty
ýüreklerde beýik aýdym bolup ýaň
lanyp dur...

Arassaçylyk düzgünlerini berjaý et
mek, sagdyn durmuş ýörelgesine eýerip,
agyz-burun örtüklerini dakynmak birnä
çe ýokanç keselleriň, esasan-da, ýiti res
pirator keselleriň öňüni almaga ýardam
edýär. Şeýle-de lukmanlar kesellerden
goranmak üçin şu aşakdakylar y masla
hat berýärler:

jaý etmeli, gap-gaçlary öz wagtynda ýuw
maly, hapalary wagtynda aýyrmaly;
— dyrnaklaryň ösmegine ýol bermeli däl,
sebäbi dyrnaklaryň aşagynda kesel dörediji
bakteriýalar toplanýar.
Ýönekeýje arassaçylyk düzgünlerini ber
jaý etmek bilen, birnäçe ýokanç keselle
riň öňüni alyp bolýar. Keseli bejereniňden,
onuň öňüni alanyň aňsatdyr. Her bir ada
— daşary çykylanda hökman agyz-burun myň saglygy, ilki bilen, onuň öz jogapkär
örtügini dakynmaly we ony her 2 sagatdan çiligidir.
çalşyp durmaly;
Türkmenistanyň Saglygy
— köpçülik ýerlerinde howpsuz 2 metr
goraýyş we derman senagaty
aralygy saklamaly;
ministrliginiň Saglygy goraýşyň
— elleri ýygy-ýygydan arassalap durma
habarlar merkezi.
ly, nahar iýmezden öň we soň, daşardan
geleniňizden, hajat
hanadan soň, sabyn
bilen akar suwuň aşa
gynda gowy ýuwmaly.
Günüň dowamynda
zyýansyzlandyryjy se
rişdeleri ulanmaly;
— öý we iş ýerleri
ňizi arassa saklamaly.
Yzygiderli ýelejiredip,
howasyny çalşyp dur
maly;
— nahar bişirilýän
otaglarda arassaçylyk
düzgünlerini berk ber

Aýjemal OMAROWA.
«Türkmenistan».

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIKLI SÖWDA!
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.
Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 14-nji maýynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Bäsleşikli söwdada Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, “Türkmennebit” döwlet konserniniň, “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň,
Lebap hem-de Mary welaýat häkimlikleriniň satuwa çykarýan desgalarynyň sanawy
№
t.b.

Desgalaryň ady,
ýerleşýän ýeri

1		

Desgalaryň görnüşi
Binalaryň
Başlangyç      Hususylaşdyrmagyň
(işiniň ugry,
meýdany
bahasy  
şertleri
gurlan ýyly)
(inedördül metr) (manat)

2			               3		    4	   	 5		     6

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ DESGALARY
Aşgabat şäheri
1.

“Türkmenhim” döwlet lomaý bölek söwda firmasy
nyň “Weteran” dükany, Aşgabat şäheriniň Büzme
ýin etrabynyň Nogina köçesiniň 3-nji jaýy.

Söwd a işler i,
2003 ý.

147,60

710 731,00

Hususy eýeçilige satmak

737,80

1 037 362,90

Hususy eýeçilige satmak

Balkan welaýaty
2.

Balkan welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň
Esenguly etrap alyjylar jemgyýetiniň söwda merkezi,
Esenguly etrabynyň Esenguly şäheri.

Söwda işleri,
2008 ý.

4.

5.

6.

Gurbansoltan eje adyndaky etrap alyjylar jemgy
ýetiniň söwda merkezi (gastronom bilen bile 2-nji
gatdaky «Ak altyn» kafesi), Gurbansoltan eje adyn
daky etrabyň Gurbansoltan eje adyndaky şäheriniň
Nurmuhammet Andalyp köçesiniň 26-njy jaýy.

Söwda we
jemgyýetçilik
iýmiti, 1972 ý.

1 052,08

Gurbansoltan eje adyndaky etrap alyjylar jemgyýe
tiniň Garadaşly bazary, Gurbansoltan eje adyndaky
etrabyň R.Ataýew geňeşliginiň Meňiş obasy.

Söwda we
hyzmat, 1979 ý.

638,41

Saparmyrat Türkmenbaşy etrap alyjylar jemgyýeti
niň 1-nji çörek sehi, Saparmyrat Türkmenbaşy etra
bynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şäheri
niň Gurluşykçy köçesiniň 5-nji jaýy.

Önümçilik,
1982 ý.

633,26

Daşoguz lomaý söwda bazasynyň «Galkynyş» toý
mekany, Daşoguz şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolu
nyň 128/2-nji jaýy.

Söwda we
hyzmat,
1998 ý.

354 396,00

Hususy eýeçilige satmak

8.

9.

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň
«Dostluk» alyjylar jemgyýetiniň öňki “Amyderýa”
söwda kärhanasynyň binalary, Döwletli etrabynyň
Amyderýa şäherçesi.
Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Ho
jambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň edara binasy,
Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň E.Kulyýe
wa köçesiniň 1-nji jaýy.

17 315,00

137 864,00

Hususy eýeçilige satmak

Hususy eýeçilige satmak

1 650,26

1 515 393,00

Hususy eýeçilige satmak

19. Ýolöten etrap alyjylar jemgyýetiniň naharhanasy, Ýo
löten etrabynyň Momataý geňeşliginiň Talhatanbaba
obasynyň Mary köçesiniň 46-njy jaýy.

Jemgyýetçilik
iýmiti,
1955 ý.

212,91

42 336,00

Hususy eýeçilige satmak

20. Murgap etrap alyjylar jemgyýetiniň dükan jaýy, Mur
gap etrabynyň N.Gurbanmyradow adyndaky daýhan
birleşiginiň Gowşutbent geňeşliginiň Murgap köçesi
niň 26-njy «a» jaýy.

Söwda işleri,
1960 ý.

123,00

27 954,00

Hususy eýeçilige satmak

TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ DESGALARY
21. Lebap welaýat Azyk önümçilik birleşiginiň «Altyn asyr»
maldarçylyk hojalygynyň edara jaýy, Türkmenabat şä
heriniň Ý.Bäşimow köçesiniň 1-nji jaýy.

Edara binasy,
1956 ý.

350,60

22. Serhetabat et önümleri bölümi, Serhetabat etraby
nyň Serhetabat şäheriniň Gündogar toplumynyň
3-nji jaýy.

Et önümlerini
372,70
öndürmek we gaýta
dan işlemek, 2015 ý.

23. Mary welaýat «Miwe» oba hojalyk senagat birleşi
giniň 3-nji dükany, Garagum etrabynyň Ýagty ýol
şäherçesi.

Söwda işleri,
1990 ý.

98 288,00

Hususy eýeçilige satmak

1 025 610,40

Hususy eýeçilige satmak

184,80

42 540,00

Hususy eýeçilige satmak

“TÜRKMENNEBIT” DÖWLET KONSERNINIŇ DESGASY
24. «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Suw üpjünçilik mü
dirliginiň daş jaýy (dynç alyş myhmanhana), Bereket
etrabynyň Ýasga obasy.

166,27

Hyzmat,
1992 ý.

50 415,00

Hususy eýeçilige satmak

«TÜRKMENHALY» DÖWLET BIRLEŞIGINIŇ DESGALARY
Ahal welaýaty
3 512,80

Söwda işleri,
1985 — 2005 ýý.

1 843 790,90

Hususy eýeçilige satmak

25. Bäherden çeper halyçylyk kärhanasy, Bäherden et
rabynyň Bäherden şäheriniň Gurbansoltan eje köçe
siniň 63-nji jaýy.

Haly we haly
4 365,92
önümlerini
öndürmek, 1967 ý.

26. Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýar
lyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagty
ýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy.

Haly önümlerini
266,30
öndürmek, 2015 ý.

1 361 188,80

Hususy eýeçilige satmak

612 166,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty
266,40

Edara binasy,
1968 ý.

40 200,30

Hususy eýeçilige satmak

LEBAP WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGALARY
177,00

16 253,30

Önümçilik,
1996 ý.

10. Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň
Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň limon ýyla
dyşhanasy, Hojambaz etrabynyň Kerkiçi — Farap
şaýoly.

Önümçilik,
1994 ý.

11. Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň
Dänew etrap alyjylar jemgyýetiniň ammar jaýy, Dä
new etrabynyň Boýnuzyn bekedi.

Ammar,
1992 — 2011 ýý.

453,80

200 034,80

Hususy eýeçilige satmak

12. Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Ho
jambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň çörek we unaş
sehi, Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň
S.A.Nyýazow köçesi.

Önümçilik,
1978 ý.

317,30

59 846,40

Hususy eýeçilige satmak

13. Döwletli etrap alyjylar jemgyýetiniň «Jeýhun» na
harhanasy, Döwletli etrabynyň Kerkiçi şäherçesiniň
Magtymguly köçesi.

Jemgyýetçilik
iýmiti,
1974 ý.

268,5

91 696,00

Hususy eýeçilige satmak

14. Dänew etrap alyjylar jemgyýetiniň daýhan bazary,
Dänew etrabynyň Seýdi şäheri.

Söwda işleri,
1999 — 2021 ýý.

3 426,70

1 232 870,00

Hususy eýeçilige satmak

15. Dänew etrap alyjylar jemgyýetiniň çörek sehi, Dä
new etrabynyň Garaşsyzlyk şäherçesi.

Önümçilik,
1956 ý.

258,60

42 564,00

Hususy eýeçilige satmak

1186,80

222 356,40

Hususy eýeçilige satmak

3 224 892,00

Hususy eýeçilige satmak

659,60

71 660,40

Hususy eýeçilige satmak

Hususy eýeçilige satmak

16. Mary welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Oguz
han etrap alyjylar jemgyýetiniň limonad sehi, Oguz
han etrabynyň Oguz han şäherçesi.

Önümçilik,
1983 ý.

17. Mary welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň Oguz
han etrap alyjylar jemgyýetiniň «Altyn sähra» baza
ry, oňa degişli dükanlar, binalar we desgalar, Oguz
han etrabynyň Parahat şäherçesi.

Söwda işleri,
2009 ý.

18. Garagum etrap alyjylar jemgyýetiniň dükan jaýy, Ga
ragum etrabynyň Ýagty ýol şäherçesiniň Atabaýew
köçesiniň 5-nji jaýy.

Söwda işleri,
1992 ý.

27. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşykgurnama müdirligi, Halaç etrabynyň Halaç şäherçesi
niň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy.

Gurluşyk-gurnama
işleri, 1985 ý.

2 474,40

1 234 893,80

Hususy eýeçilige satmak

28. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşykgurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäher
çesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 22-nji jaýy.

Gurluşyk-gurnama
işleri, 1971 ý.

3 037,70

2 231 097,40

Hususy eýeçilige satmak

MARY WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGALARY

Mary welaýaty

1335,70

108,00

Baº redaktor
Kakamyrat

Gazet 1920-nji ýylyò 29-njy iýulyndan bäri çykýar.
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Balkan welaýaty

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň
Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň ýyladyş
hanasy, Hojambaz etrabynyň Beşir şäherçesiniň
J.Mämedow köçesi.

Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti

1		

Desgalaryň görnüşi
Binalaryň
Başlangyç      Hususylaşdyrmagyň
(işiniň ugry,
meýdany
bahasy  
şertleri
gurlan ýyly)
(inedördül metr) (manat)

Mary welaýaty

Lebap welaýaty
7.

Desgalaryň ady,
ýerleşýän ýeri

Lebap welaýaty

Daşoguz welaýaty
3.

№
t.b.

REJEBOW

22 738,00

Hususy eýeçilige satmak

29. «Marygurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Marygurlu
şykhyzmat» müdirliginiň binasy, Oguz han etraby
nyň Parahat şäherçesiniň Gowşut han köçesiniň
1-nji geçelgesi.

Gurluşyk-gurnama
işleri,
2013 — 2015 ýý.

187,00

81 898,60

Hususy eýeçilige satmak

30. «Marygurluşykhyzmat» müdirliginiň asfalt sehi, Ma
ry etrabynyň Mary — Murgap gara ýolunyň 12-nji
kilometri.

Önümçilik,
1959 — 1972 ýý.

501,90

425 117,00

Hususy eýeçilige satmak

31. “Marygurluşyk” önümçilik birleşiginiň 9-njy gurlu
şyk-gurnama müdirliginiň naharhanasy, Tagtaba
zar etrabynyň Tagtabazar şäherçesiniň Maru-Şa
hu-Jahan köçesiniň 4-nji jaýy.

Jemgyýetçilik
iýmiti, 1970 ý.

83,80

19 129,00

Hususy eýeçilige satmak

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagt ynda ýüztutma beren, öňünden ýö
rite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşar y ýurtlar yň raýatlar y, şeýle
hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplar y we daşar y ýurtlar yň edara görnüşli taraplar y çagyr ylýar.
Daşar y ýurtlar yň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalar, olar yň Türkmenistandaky şahamçalar y we
hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýr ylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyr ylmagyna diňe Türkmenistanyň
Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli netijenamasy bolan ýag
daýynda gatnaşyp bilerler. Ýüztutmalar y kabul etmek we hasaba almak şu habar yň çap edilen gününden başlap, Maliýe we ykdysadyýet
ministrliginde amala aşyr ylýar we bäsleşikli söwdalar yň başlanmagyna 24 sagat galanda tamamlanýar. Bäsleşikli söwda gatnaşyjylary
hasaba almak bäsleşik geçirilýän güni sagat 9:00-da başlanýar. Bäsleşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi, desgalar baradaky goşmaça
maglumatlar ministrligiň emläk gatnaşyklar y we telekeçiligi goldamak bölümi, degişli ugurdaş bölümleri tarapyndan berilýär. Bäsleşikli
söwdalara gatnaşyjylara hususylaşdyr ylýan desgalar baradaky maglumatlar bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.
Döwlet eýeçiligindäki desgalar onuň borçnamalar y bilen bilelikde hususylaşdyr ylýar.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
Aşgabat şäherinde
Änew şäherinde		
Balkanabat şäherinde

(+993 12) 92-26-11; 39-46-69/75;
(+993 137) 33-0-21; 33-1-80;
(+993 222) 7-89-34; 7-89-17; 7-89-53;

Daşoguz şäherinde
Türkmenabat şäherinde
Mary şäherinde		

(+993 322) 9-10-19; 9-15-10;
(+993 422) 6-11-52; 6-11-59;
(+993 522) 6-06-87; 6-06-41.

Şu maglumatlar aşakdak y internet sahypasynda hem ýerleşdirildi:
www.fineconomic.gov.tm
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