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TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
SANLY ULGAM ARKALY
IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

AŞG AB AT, 10-njy maý
(TDH). Şu gün horm atl y
Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň kä
bir orunbasarlarynyň, Aşga
bat şäheriniň we welaýatlaryň
häkimleriniň gatnaşmagynda
sanly ulgam arkaly iş masla
hatyny geçirdi. Onda sebitleri
durmuş-ykdysady taýdan ös
dürmegiň maksatnamasynda
kesgitlenen wezipeleri ýerine
ýetirmek, möwsümleýin oba
hojalyk işlerini geçirmek, şeý
le hem öňümizdäki baýram
çylyk çärelerine taýýarlyk gör
mek bilen bagly meselelere
seredildi.
Milli Liderimiz ilki bilen
Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň paýtagtymyza gö
zegçilik edýän orunbasa
ry Ş.Durdylyýewi hem-de
Aşgabat şäheriniň häkimi

Ý.Gylyjowy göni aragatnaşy
ga çagyrdy.
Häkim paýtagtymyzda al
nyp barylýan işleriň ýagdaýy,
Aşgabat şäheriniň 140 ýylly
gyna taýýarlyk görlüşi, ulan
maga berilmegi göz öňünde
tutulýan baýramçylyk desga
larynda işleriň barşy barada
hasabat berdi.
Ata Watanymyzyň tary
hynda möhüm ähmiýete eýe
bolan şanly seneleriň horma
tyna dabaraly çäreleriň, aý
dym-sazly çykyşlaryň, bäsle
şikleriň, paýtagtymyzyň gözel
ýerleri boýunça gezelençle
riň, sergileriň we maslahat
laryň, sport ýaryşlarynyň we
beýleki çäreleriň guralýandy
gy aýdyldy.
Aşgabat şäheriniň häkimi
häkimligi we paýtagtymyzyň
jemgyýetçilik guramalary ta
rapyndan ýurdumyzyň baş şä

heriniň şanly 140 ýyllygynyň
hormatyna ekologiýa çäresi
niň yglan edilip, awtoulaglaryň
hereketiniň çäklendirilendigini
mälim etdi.
Şunuň bilen baglylykda,
ýurdumyzda sagdyn durmuş
ýör elg es in iň berk id ilm eg i,
welosiped sürmegi halaýan
laryň sanynyň artmagy, täze
ekologik medeniýetiň kema
la gelmegi, şeýle hem daşky
gurşawyň ýagdaýy üçin jem
gyýetçilik jogapkärçiligini ýo
karlandyrmaga gönükdirilen
köpçülikleýin ekologiýa we
sport çäreleriniň geçirilmegi
milli Liderimiziň başyny baş
lan maksatnamalarynyň üs
tünlikli amala aşyrylmagynyň
aýd yň sub utn am as y bolup
durýar.
2021-nji ýylyň 10 — 25-nji
maýy aralygynda hem şäher
awtobuslaryndan, taksilerin

den we beýleki jemgyýetçilik
ulaglaryndan başga awtoulag
serişdeleriniň hereketi çäk
lendirilýär. Adamlaryň sagdyn
durmuşy üçin amatly gurşawy
döretmäge, ekologik abadan
çylygyň ýokary derejesini üp
jün etmäge hem-de arassaçy
lyk kadalaryny berjaý etmäge
gönükdirilen bu çäreler ilatyň
giň goldawyna eýe bolýar.
Paýtagtymyzy tomus möw
sümine taýýarlamak boýunça
görülýän çäreler barada hem
habar berildi.
Döwlet Baştutanymyz ha
sab at y diňläp, ýurd um yz yň
muk add es Gar aşs yzlyg y
myzyň 30 ýyllyg y hem-de
paýtagtymyzyň 140 ýyllygy
mynasybetli geçirilýän daba
ralaryň döwrüň döredijilik ru
huna kybap gelmegi üçin ähli
tagallalary etmegiň möhümdi
gine ünsi çekdi.
Bu gün Aşgabat sazla
şykly ösýän döwrebap şäher
diýlip ykrar edildi, bu ýerde
adamyň bähbidine ähli işler
amala aşyrylyp, binagärligiň
öňdebaryjy gazananlary, in
ženerçilik-tehniki pikir hemde milli binagärligiň gadymy
däpleri sazlaşykly utgaşýar.
Şonuň üçin paýtagtymyzda
binalaryň gurluşygy berk gö
zegçilikde saklanmalydyr di
ýip, milli Liderimiz bu babatda
anyk tabşyryklary berdi.
Horm atly Prez id ent im iz
ýetip gelýän tomusky dynç
alyş möwsümi barada durup
geçmek bilen, çagalar üçin
niýetlenen dynç alyş zolakla
ryny möwsüme taýýarlamak,
olarda wagtyňy gyzykly we
peýdaly geçirmek üçin şertle
ri döretmek meselelerine üns
berilmelidigini belledi.
Wise-premýer Ş.Durdyly
ýew şanly seneler mynasy
betli paýtagtymyzda hem-de
welaý atlard a ulan ylm ag a
tabşyrylmagy meýilleşdirilen
täze gurluşyklardaky işleriň
ýagdaýy barada hasabat ber
di, şeýle hem «Aşgabat-si
tiniň» taslamalaryny döwlet
Baştutanymyzyň garamagy
na hödürledi.
Milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty
diňläp, ýubileý desgalarynyň
we beýlekileriň döwrüň tala

byna laýyk ýokary hiliniň we
gurluşyklaryň
möhletleriniň
berjaý edilmelidigine ünsi çe
kip, şunuň bilen baglylykda,
wise-premýere degişli gör
kezmeleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz «Aş
gabat-siti» taslamasynyň hö
dürlenen çyzgylary bilen tan
şyp, olara birnäçe belliklerini
we düzedişlerini girizdi. Hor
matly Prezidentimiziň nygtaý
şy ýaly, işlenip taýýarlanylýan
täze şäheriň taslamalaryn
da hökmany ýagdaýda mil
li binagärligiň iň oňat däpleri
hem-de dünýäniň öňdebaryjy
şähergurluşyk usullary we şu
nuň bilen birlikde, taslamanyň
maksatnamasynyň özeninde
goýlan innowasion çemeleş
me sazlaşykly utgaşmalydyr.
Soňra hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow
sanly ulgam arkaly geçirilýän
iş maslahatynyň gün tertibine
geçip, Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň obasenagat toplu
myna gözegçilik edýän orun
basary E.Orazgeldiýewi hemde welaýatlaryň häkimlerini
göni aragatnaşyga çagyrdy.
Ilki bilen, Ahal welaýatynyň
häkimi Ý.Gurbanow sebitde
dowam edýän oba hojalyk iş
leri, baýramçylyk desgalary
nyň gurluşygynyň barşy hemde öňümizdäki şanly senelere
taýýarlyk görlüşi barada hasa
bat berdi.
Habar berlişi ýaly, gowaça
meýdanlarynda agrotehniki
kadalara laýyklykda, ekinle
re ösüş suwy tutulyp, olara
degişli ideg işleri geçirilýär.
Kombaýnlary we awtoulagla
ry, galla kabul edýän ammar
lary galla oragyna taýýarla
mak boýunça zerur çäreler
görülýär. Ýeralma hem-de
gök-bakja ekinlerini ösdürip
ýetişdirmek, bereketli hasyl
almak, olaryň ir ýetişýän gör
nüşleriniň hasylyny öz wag
tynda ýygnamak boýunça iş
ler amala aşyrylýar. Daýhan
hojalyklarynda pile taýýarla
mak boýunça şertnamalaýyn
borçnamalary ýerine ýetirmek
ugrunda işler gyzgalaňly do
wam edýär.
Welaýatyň ähli düzümleri
ýurdumyzy durmuş-ykdysa
dy taýdan ösdürmegiň 2019

— 2025-nji ýyllar üçin mak
satnamasyndan hem-de Oba
milli maksatnamasyndan ge
lip çykýan wezipeleri üstünlikli
ýerine ýetirmek, ilatyň durmuş
üpjünçiligini yzygiderli ýokar
landyrmak boýunça işleri saz
laşykly amala aşyrýarlar.
Ata Watanymyzyň mukad
des Garaşsyzlygynyň 30 ýyl
lygynyň şanyna ulanmaga
berilmegi meýilleşdirilen des
galarda gurluşygyň depgin
lerini güýçlendirmek arkaly
bellenilen möhletinde ulan
maga tabşyrmak üçin çäreler
görülýär.
Horm atly Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, welaýatda
geçirilýän işleriň döwrüň ta
laplaryna laýyklykda gural
malydygyny, ähli ulgamlaryň
bökdençsiz işlemegine üns
berilmelidigini tabşyrdy.
Milli Liderimiz agrotehniki
kadalara laýyklykda, ak ekin
lere degişli derejede ideg et
megiň, ösüş suwuny tutma
gyň hem-de mineral dökünler
bilen goşmaça iýmitlendirme
giň hasabyna ýerleriň hasyl
lylygyny ýokarlandyrmagyň
möhümdigini belläp, häkime
degişli görkezmeleri berdi.
Döwlet Başt ut an ym yz yň
belleýşi ýaly, şu günler ge
çirilýän meýdan işleri bilen
bir hatarda, ýetip gelýän gal
la oragyna degişli derejede
taýýarlyk görülmelidir, galla
orýan kombaýnlaryň, hasyly
daşaýan awtoulaglaryň hemde kabul ediş harmanhanala
rynyň möwsüme doly taýýar
lanylmagyna üns berilmelidir,
bu möhüm oba hojalyk möw
süminiň guramaçylykly we öz
wagtynda geçirilmegi üçin ze
rur çäreler görülmelidir.
Milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow gow a
ça ideg etmek boýunça işler
barada durup geçmek bilen,
olaryň agrotehniki kada laýyk
lykda geçirilmegini tabşyrdy.
Bereketli hasyly almak üçin
oba hojalyk tehnikalarynyň we
enjamlarynyň mümkinçilikleri
doly peýdalanylmalydyr.
Şeýle hem ýurd um yzd a
azyk howpsuzlygyny pugta
land yrm ak maks ad y bilen,
gök-bakja ekinleriniň we ýe

ralmanyň bereketli hasylyny
almak möhüm wezipe bolup
durýar diýip, milli Liderimiz şol
ekinlere agronomçylyk talap
laryna laýyk ideg etmek, ýe
tişdirilen hasyly öz wagtynda
ýygnamak işlerini berk gözeg
çilikde saklamagy tabşyrdy.
Şunuň bilen baglylykda, hor
matly Prezidentimiz ekinleri
suw bilen bökdençsiz üpjün
etmek hem-de rejeli peýda
lanmak, ýerleriň melioratiw
ýagdaýyny gowulandyrmak
boýunça zerur çäreleri görme
giň möhümdigini belledi.
Döwlet Baştutanymyz ýü
pek gurçuklaryna ideg etmek
möwsümini öz wagtynda ta
mamlamak hem-de pile taý
ýarlamak boýunça şertna
malaýyn borçnamany doly
ýerine ýetirmek babatda anyk
tabşyryklary berdi.
Horm atly Prez id ent im iz
ýurdumyzy durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň 2019 —
2025-nji ýyllar üçin maksat
namasyna hem-de Oba milli
maksatnamasyna laýyklykda,
ata Watanymyzyň mukaddes
Garaşsyzlygynyň şanly 30
ýyllygy mynasybetli açylmagy
meýilleşdirilen durmuş-me
deni we önümçilik maksatly
desgalarda gurluşyk işleriniň
barşynyň berk gözegçilikde
saklanylmalydygyna ünsi çe
kip, bu babatda anyk görkez
meleri berdi.
Soňra Balkan welaýatynyň
häkimi T.Atahallyýew sebit
de işleriň ýagdaýy, bugdaýa,
gowaça, ýeralma hem-de
beýleki gök-bakja ekinlerine
ideg etmek boýunça alnyp
barylýan işler, ekin meýdan
larynda agrotehniki çäreleri
ýokary hilli we öz wagtynda
geçirmek, suw serişdelerini
rejeli peýdalanmak boýunça
çäreler barada hasabat berdi.
Şeýle hem welaýatyň hä
kimi ýetip gelýän galla oragy
ny guramaçylykly geçirmek,
oňa kombaýnlary we beýle
ki oba hojalyk tehnikalaryny
taýýarlamak boýunça alnyp
barylýan işler barada hasa
bat berdi.
Häkimiň habar berşi ýaly,
ýurdumyzyň dokma pudagy
üçin gymmatly çig mal bolan
pile öndürmek boýunça şert

namalaýyn borçnamalary ýe
rine ýetirmek ugrunda ähli ta
gallalar edilýär.
Ýurdumyzy durmuş-ykdy
sady taýdan ösdürmegiň 2019
— 2025-nji ýyllar üçin mak
satnamasynyň hem-de Oba
milli maksatnamasynyň çäkle
rinde, şu ýyl üçin kesgitlenen
wezipeleri ýerine ýetirmek,
şol sanda ata Watanymyzyň
mukaddes Garaşsyzlygynyň
şanly 30 ýyllygy mynasybetli
ulanylmaga berilmegi meýil
leşdirilen desgalaryň gurlu
şygyny öz wagtynda tamam
lamak boýunça degişli işler
amala aşyrylýar.
Horm atly Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, gowaça
ideg etmek bilen bir hatarda,
bugdaý ekilen meýdanlarda
hem agr ot ehn ik i çär eler i
öz wagt ynd a geç irm eg iň
möhümdigini belledi. Ýetip
gelýän galla oragyna degişli
derejede taýýarlyk görmek
we ony guramaçylykly ge
çirmek babatda yzygider
li tagallalar edilmelidir. Bu
ugurda amala aşyrylýan iş
leriň depginini çaltlandyrmak,
kombaýnlary,
awtoulaglary
hem-de harmanhanalary orak
möwsümine doly taýýarlamak
zerurdyr diýip, döwlet Baştu
tanymyz bu babatda häkime
anyk görkezmeleri berdi.
Milli Liderimiz ýerleriň ha
syllylygyny ýokarlandyrma
gyň hem-de suwdan rejeli
peýdalanmak maksady bilen
öňdeb ar yjy tehn olog iý alar y
önümç ilig e orn aşd yrm ag yň
möhümdigini belläp, birnäçe
degişli görkezmeleri berdi.
Hormatly Prezidentimiz ýe
ralmanyň, soganyň hem-de
beýleki gök we bakja önüm
leriniň bereketli hasylynyň ös
dürilip ýetişdirilmegini üpjün
etmek barada häkime birnäçe
tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz pile
öndürmek bilen baglanyşykly
meseleleriň, bu ugurda belle
nilen meýilnamalaryň ýerine
ýetirilmeginiň berk gözeg
çilikde saklanylmalydygyny
aýdyp, häkime birnäçe tabşy
ryklary berdi.
(Dowamy 2-nji sahypada).

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWA
MÄHIRLI GUTLAGLAR
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň ady
na 1941 —
1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk ur
şunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy my
nasybetli köp sanly gutlag hatlarynyň
gelmegi dowam edýär.
Hatlarda we telegrammalarda türkme
nistanlylaryň beýleki halklar bilen bilelik
de, söweş meýdanlarynda edermenligiň,
gahrymançylygyň nusgasyny görkezen
dikleri, tylda gaýratly zähmet çekendikleri
nygtalýar. Olaryň Ýer ýüzünde parahat
çylygyň bähbidine görkezen gahryman
çylyklary baradaky röwşen hakyda nesil
leriň ýüreklerinde hemişelik galar.
Döwlet hem-de jemgyýetçilik işgärleri,
ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň ýolbaşçylary, diplomatlar mil
li Liderimizi ajaýyp baýramçylyk bilen tüýs
ýürekden gutlaýarlar hem-de döwlet Baş
tutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür,
Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip
ösdürmegiň, halkymyzyň abadançylygy
nyň bähbidine alyp barýan asylly işlerinde
täze üstünlikleri arzuw edýärler.

Döwlet Baştutanymyza ulag-kommu
nikasiýa toplumynyň işgärleriniň adyndan
B.Öwezow, G.Akmämmedow, A.Atamy
radow, A.Haýytmuradow, H.Hudaýguly
ýew, D.Saburow tüýs ýürekden çykýan
gutlaglaryny iberdiler.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowy medeniýet ulgamy
nyň işgärleriniň adyndan M.Mämmedo
wa, A.Şamyradow, A.Hudaýberdiýew,
A.Aşyrow, M.Gazakbaýew gutladylar.
Milli Liderimize Ylymlar akademiýa
synyň prezidenti S.Toýlyýew, Döwlet
haryt-çig mal biržasynyň başlygy B.Ça
ryýew, Söwda-senagat edarasynyň baş
lygy D.Rejebow, “Türkmen atlary” döw
let birleşiginiň baş direktory A.Berdiýew,
“Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň baş
lygy O.Işangulyýewa, Statistika barada
ky döwlet komitetiniň başlygy S.Welbe
gow, “Türkmenstandartlary” baş döwlet
gullug yn yň başlyg y M.Hojag ulyý ew,
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
niň başlygy D.Hudaýberdiýew, Ministrler
Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdir
liginiň başlygy G.Hanberdiýewa, Döwlet
ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direk

tory G.Nurmuhammedow, Türkmenis
tanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet
gullugy akademiýasynyň rektory A.An
namyradow, “Bagt köşgi” toý dabarala
ry merkeziniň baş direktory G.Mämme
dowa iň oňat arzuwlaryny beýan etdiler.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowy 1941 — 1945-nji
ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda ga
zanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli
Türkmenistanyň Hytaý Halk Respub
likasyndaky Adatdan daşary we Doly
ygtyýarly ilçisi P.Durdyýew, Türkmenis
tanyň Ýaponiýadaky Adatdan daşary we
Doly ygtyýarly ilçisi G.Elýasow, Türkme
nistanyň Koreýa Respublikasyndaky
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi
si M.Mämmetalyýew, Türkmenistanyň
Germaniýa Federatiw Respublikasyn
daky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly
ilçisi B.Rejepow, Türkmenistanyň Beýik
Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýa
nyň Birleşen Patyşalygyndaky Adatdan
daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ý.Ser
ýaýew, Türkmenistanyň Fransiýa Res
publikasyndaky Adatdan daşary we
Doly ygtyýarly ilçisi Ş.Jumaýew, Türk

menistanyň Italiýa Respublikasyndaky
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi
si T.Kömekow, Türkmenistanyň Awstri
ýa Respublikasyndaky Adatdan daşary
we Doly ygtyýarly ilçisi S.Nurberdiýew,
Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyn
daky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly
ilçisi Ç.Ataýew, Türkmenistanyň Rumy
niýadaky Adatdan daşary we Doly ygty
ýarly ilçisi A.Annaýew, Türkmenistanyň
Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan
daşary we Doly ygtyýarly ilçisi I.Aman
lyýew, Türkmenistanyň Saud Arabys
tany Patyşalygyndaky Adatdan daşa
ry we Doly ygtyýarly ilçisi O.Çaryýew,
Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlik
lerindäki Adatdan daşary we Doly yg
tyýarly ilçisi S.Garajaýew, Türkmenis
tanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi
A.Gurbanow, Türkmenistanyň Hindis
tan Respublikasyndaky Adatdan daşary
we Doly ygtyýarly ilçisi Ş.Geldinazarow,
Türkm en ist an yň Pak ist an Yslam
Respublikasyndaky Adatdan daşary we
Doly ygtyýarly ilçisi A.Möwlamow, Türk
menistanyň Malaýziýadaky Adatdan da

şary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Maşalow,
Türkmenistanyň Owganystan Yslam
Respublikasyndaky Adatdan daşary we
Doly ygtyýarly ilçisi H.Öwezow tüýs ýü
rekden gutladylar.
Şeýle hem milli Liderimize Türkme
nistanyň Russiýa Federasiýasyndaky
(Kazan şäheri) baş konsuly A.Baýra
mow, Türkmenistanyň Russiýa Federa
siýasyndaky (Astrahan şäheri) konsuly
G.Garaýew, Türkmenistanyň Germani
ýa Federatiw Respublikasyndaky (Maýn
boýundaky Frankfurt şäheri) konsuly
O.Annabaýew, Türkmenistanyň Türki
ýe Respublikasynyň Stambul şäherin
däki baş konsuly M.Seýitmämmedow,
Türkmenistanyň Birleşen Arap Emir
liklerindäki (Dubaý şäheri) baş konsu
ly Y.Amanow, Türkmenistanyň Eýran
Yslam Respublikasynyň Maşat şähe
rindäki baş konsuly Y.Gaýypow, Türk
menistanyň Owganystan Yslam Res
publikasynyň (Mazari-Şerif şäheri) baş
konsuly B.Kabaýew, Türkmenistanyň
Owganystan Yslam Respublikasyndaky
(Hyrat şäheri) baş konsuly A.Goçmyra
dow, Türkmenistanyň Gazagystan Res

publikasynyň Aktau şäherindäki konsuly
M.Öwezow gutlag hatlaryny ýolladylar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowy Merkezi bankyň
başlygy M.Annadurdyýew, Döwlet ösüş
bankynyň başlygy S.Baýramow, Döwlet
daşary ykdysady iş bankynyň başlygy
R.Jepbarow, “Daýhanbank” döwlet tä
jirçilik bankynyň başlygy S.Aganyýazow,
“Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky
nyň başlygy M.Hajyýew, “Türkmenba
şy” döwlet täjirçilik bankynyň başlygy
J.Jumagylyjow, “Halkbank” paýdarlar
täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy
M.Arabow, “Senagat” paýdarlar täjirçilik
bankynyň müdiriýetiniň başlygy T.Täç
muhammedow, “Rysgal” paýdarlar tä
jirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy
S.Gurb and urd yý ew, “Türkm en-türk”
paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýe
tiniň başlygynyň orunbasary M.Datdow
mähirli we tüýs ýürekden gutladylar.
Döwlet Başt ut an ym yz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň adyna gutlag hat
larynyň gelmegi dowam edýär.

(TDH).
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TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI
(Başlangyjy 1-nji sahypada).

Bulardan başga-da, ýurdumyzy dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019
— 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyn
da hem-de Oba milli maksatnamasynda
göz öňünde tutulan ähli işleriň üstünlikli
hem-de doly ýerine ýetirilmegine aýra
tyn üns berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow welaýatyň çäginde
dürli maksatly desgalaryň öz wagtyn
da gurulmagynyň döwrüň talabydygyny
belledi. Şunuň bilen birlikde, ata Wa
tanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30
ýyllygy hem-de maý aýynda bellenilýän
baýramçylyklar mynasybetli dabaralary
ýokary derejede guramak babatda anyk
görkezmeler berildi.
Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi
N.Nazarmyradow ýurdumyzyň demir
gazyk sebitinde işleriň ýagdaýy, dowam
edýän möwsümleýin meýdan işleri, şol
sanda gögeriş alnan gowaça we bugda
ýa agrotehniki talaplara laýyklykda ideg
etmek boýunça alnyp barylýan işler ba
rada hasabat berdi. Tehnikalary galla
oragyna taýýarlamak boýunça geçiril
ýän işler barada hem aýdyldy. Gök ekin
leriň, ýeralmanyň, soganyň we beýleki
ekinleriň bereketli hasylyny almak üçin
degişli çäreler görülýär.
Şeýle hem häkim ýüpek gurçukla
ryna ideg etmegiň barşy, kabul edilen
degişli borçnamalary ýerine ýetirmek
boýunça görülýän çäreler barada hasa
bat berdi.
Hasabatda Oba milli maksatnama
syndan gelip çykýan wezipeleri ýerine
ýetirmek, durmuş we önümçilik mak
satly desgalaryň, ýurdumyzyň mukad
des Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy
mynasybetli ulanylmaga berilmegi me
ýilleşdirilen desgalaryň gurluşygyny öz
wagtynda tamamlamak boýunça yzy
giderli görülýän çäreler barada habar
berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýer

lerde agrotehniki çäreleriň öz wagtynda
geçirilmeginiň geljekki bol hasylyň gire
widigini nygtady. Gowaça ideg edilende,
agrotehniki kadalar berjaý edilmelidir.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz
häkime ekerançylyk medeniýetini ýokar
landyrmak, suw we ýer serişdelerini re
jeli peýdalanmak boýunça birnäçe anyk
görkezmeleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda
azyk bolçulygyny üpjün etmäge hem-de
gök-bakja önümleriniň öndürilýän möç
berlerini artdyrmaga aýratyn üns beril
ýändigini aýdyp, ýazlyk ýeralma, sogan
we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg
etmek bilen bagly birnäçe tabşyryklary
berdi.
Pile öndürmek hem-de kärendeçi-ýü
pekçileriň şertnamalaýyn borçnamalary
ny ýerine ýetirmek boýunça geçirilmeli iş
ler barada hem degişli tabşyryklar berildi.
Milli Liderimiz welaýatda ýurdumy
zy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny
hem-de Oba milli maksatnamasynyň
durmuşa geçirilmegine degişli birnäçe
tabşyryklary berip, şu ýyl üçin bellenilen
meýilnamalaryň ýokary hilli we möhletin
de ýerine ýetirilmegi barada görkezme
berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet
Baştutanymyz ata Watanymyzyň Garaş
syzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň şanyna
açylmagy meýilleşdirilen desgalary öz
wagtynda ulanmaga bermegiň möhüm
digini belledi.
Soňra sanly ulgam arkaly iş mas
lahatynda Lebap welaýatynyň häkimi
Ş.Amangeldiýew sebitde möwsümleýin
oba hojalyk işleriniň barşy barada ha
sabat berdi. Hususan-da, gowaça ideg
edilişi, bugdaýly meýdanlara ösüş su
wunyň tutulyşy, kombaýnlaryň, awtou
laglaryň, däne kabul ediş bölümleriniň
öňdäki galla oragy möwsümine taýýar
lanylyşy, gök-miwe önümleriniň öndü
rilişi we ýüpek gurçuklaryna ideg edilişi
barada habar berildi.
Mundan başga-da, Oba milli mak
satnamasyny durmuşa geçirmegiň

çäklerinde bina edilýän desgalaryň
gurluşygynyň depgini, Türkmenistanyň
mukaddes Garaşsyzlygynyň şöhratly
30 ýyllygyny mynasyp garşylamak bo
ýunça alnyp barylýan işler barada ha
sabat berildi.
Döwlet Baştutanymyz öňde boljak
baýramçylyklary hem-de iýun aýynda
Lebap welaýatynda Medeniýet hepde
ligini guramaçylykly geçirmek boýunça
görülýän çäreler bilen tanyşdyryldy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, be
reketli bugdaý hasylyny, gowaça we
beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmekde
uly ähmiýete eýe bolan bellenen ähli ag
rotehniki çäreleri öz wagtynda geçirme
giň zerurdygyny nygtap, bu babatda hä
kime birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle
hem milli Liderimiz gowaça ideg etmek
de ulanylýan oba hojalyk tehnikalarynyň
we enjamlarynyň ýokary öndürijiligini
üpjün etmek, we galla orujy tehnikala
rydyr galla kabul edýän harmanhanalary
möwsüme taýýarlamak babatda wezi
peleri çözmek boýunça birnäçe görkez
meleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz şeýle hem gökbakja ekinlerine, ýeralma ýokary hilli
ideg etmek meselelerine jogapkärli çe
meleşmegiň zerurdygyny aýtdy.
Milli Liderimiz welaýatyň zähmet
keşleriniň pile öndürmek boýunça
şertnamalaýyn borçnamalaryny üstün
likli ýerine ýetirmegi üçin olara zerur
şertleriň döredilmegini talap etdi. Ýur
dumyzy durmuş-ykdysady taýdan ös
dürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin
maksatnamasynyň hem-de Oba milli
maksatnamasynyň amala aşyrylma
gyna, durmuş we önümçilik maksatly
desgalaryň gurluşygyna aýratyn üns
bermek gerek.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Pre
zidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
welaýatyň çäginde gurulýan desgalarda
işleriň ýagdaýyny üns merkezinde sak
lamagy tabşyrdy. Şol desgalarda işleri
kesgitlenen möhletlere laýyklykda hem-

de ekologiýa taýdan arassa serişdeleri
ulanmak bilen alnyp barylmalydyr.
Döwlet Baştutanymyz däp boýunça
Medeniýet işgärleriniň hem-de Magtym
guly Pyragynyň şygryýet gününe ba
gyşlanyp geçirilýän Medeniýet hepdeli
gi baradaky meselä degip geçip, onuň
çäklerinde meýilleşdirilen ähli çärelere
düýpli taýýarlyk görmegi we ýokary de
rejede geçirmek barada häkime birnäçe
anyk tabşyryklary berdi.
Soňra Mary welaýatynyň häkimi
D.Annaberdiýew sebitdäki işleriň ýagda
ýy barada, gowaça we beýleki azyklyk
ekinleri ösdürip ýetişdirmek, ekerançy
lyk meýdanlaryny ösüş suwunyň zerur
möçberleri bilen üpjün etmek boýunça
görülýän çäreler barada hasabat berdi.
Häkim galla oragynda işlediljek kom
baýnlary we awtoulaglary taýýarlamak
işleriniň güýçli depgin bilen alnyp baryl
ýandygyny, şeýle hem galla kabul ediş
bölümlerini möwsüme taýýarlamak üçin
çäreleriň görülýändigini habar berdi.
Mundan başga-da, häkim şu günler
sebitde agrotehniki kada laýyklykda pi
le taýýarlamak baradaky meýilnamany
ýerine ýetirmek maksady bilen, ýüpek
gurçuklaryna ideg edilýändigi barada
hasabat berdi.
Hasabatyň çäklerinde Watanymyzyň
beýik Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyl
lygy mynasybetli ulanylmaga beriljek
desgalardaky gurluşyklaryň ýagdaýy
hem-de öňde boljak şanly senelere taý
ýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan
işler barada habar berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýer
leriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyr
mak, ýer we suw serişdelerini oýlanyşyk
ly peýdalanmak, oba hojalyk ekinleriniň
hasyllylygyny artdyrmak meselelerine
aýratyn üns berilmelidigini belledi.
Gowaça we bugdaýa agrotehniki ka
da laýyklykda öz wagtynda ideg edil
megi bereketli hasyly almagyň özenidir
diýip, milli Liderimiz häkime bu babatda
anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz ilaty dürli gök
önümler bilen doly üpjün etmegiň oba
senagat toplumynyň esasy wezipesidi
gini aýdyp, gök-bakja önümleriniň ön
dürilýän mukdaryny artdyrmak barada
görkezme berdi.
Döwlet Başt ut an ym yz Gurbanguly
Berdimuhamedow pile önümç ilig in iň
dokma senagatyny ösdürmekde ähmi
ýetini belläp, bu meseläni üns merkezin
de saklamagy tabşyrdy hem-de häkime
birnäçe görkezmeleri berdi.
Milli Liderimiz ýurdumyzy 2025-nji
ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ös
dürmegiň maksatnamasynyň hem-de
Oba milli maksatnamasynyň durmuşa
geçirilmegine aýratyn üns berilmelidigini
belledi.
Şeýle hem alnyp barylýan gurluşyk iş
leriniň hilini ýokarlandyrmak, desgalary,
Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygy
nyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli açyl
magy göz öňünde tutulýan desgalaryň
öz wagtynda ulanylmaga tabşyrylmagy
hem-de öňümizdäki baýramçylyklara
ýokary derejede taýýarlyk görülmegine
degişli tabşyryklar berildi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdu
myzdaky ekerançylyk meýdanlaryndaky
işleriň ýagdaýy, gowaça we beýleki ekin
lere ideg etmek, galla oragyny öz wag
tynda hem-de guramaçylykly geçirmek
boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler
barada hasabat berdi.
Ýurdumyzda suw üpjünçilik ulgamy
ny gowulandyrmak hem-de obasena
gat toplumynda suw serişdelerinden
oýlanyşykly peýdalanylmagyny üpjün
etmek boýunça görülýän çärelere aý
ratyn üns çekildi. Bar bolan suw des
galarynyň işi we täze suw hojalyk des
galarynyň gurluşygynyň barşy barada
hasabat berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýur
dumyzda suw üpjünçilik ulgamyny go
wulandyrmak we suwdan oýlanyşykly
peýdalanylmagyny üpjün etmek barada

wise-premýere birnäçe anyk tabşyrykla
ry berdi. Bu işler önümçilige bu ugurda
dünýä tejribesiniň öňdebaryjy gazanan
laryny öwrenmegiň hem-de özleşdirme
giň esasynda alnyp barylmalydyr. Şunuň
bilen baglylykda, milli Liderimiz ekeran
çylyk meýdanlaryny suw bilen üpjün et
mek üçin akabalary öz wagtynda aras
salamagyň, suw desgalarynyň we suw
sorujylaryň saz işledilmegine gözegçilik
etmegiň, ýurdumyzyň welaýatlarynda
häzirki wagtda gurulýan suw howdanla
rynyň hem-de beýleki suw hojalyk des
galarynyň bellenen tertibe laýyklykda
ulanylmaga tabşyrylmaly möhletlerini
berjaý etmegiň zerurdygyny aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz azyk howp
suzlygyny pugtalandyrmak maksady
bilen, oba hojalyk ekinleriniň bol, bere
ketli hasylyny ýetişdirmek bilen bagla
nyşykly ähli möwsümleýin meýdan işle
riniň agrotehnikanyň kadalaryna pugta
laýyklykda alnyp barylmalydygyny nyg
tady. Agrotehniki möhletleri berjaý edip,
gowaça degişli derejede ideg edilmegi
berk gözegçilikde saklanylmalydyr, gal
la oragy möwsümine ýokary derejede
taýýarlanylyp, galla orujy kombaýnla
ryň, awtoulaglaryň we bugdaý kabul
edýän bölümleriň oraga taýýarlygy üp
jün edilmelidir.
Soňra milli Liderimiz iş maslahaty
na gatnaşyjylaryň ünsüni ýurdumyzda
ekologik medeniýeti kemala getirmek
boýunça işleri güýçlendirmegiň zerur
dygyna çekdi. Şunuň bilen baglylykda,
döwlet Baştutanymyz ulagyň saglyk
üçin peýdaly bolan welosiped görnüşini
ulanmak bilen bagly guralýan ekologik
çäräniň ähmiýetini nygtady.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly
geçirilýän iş maslahatyny tamamlap,
oňa gatnaşanlara berk jan saglyk hemde berkarar Watanymyzyň gülläp ös
meginiň, halkymyzyň abadançylygyny
we bagtyýarlygyny üpjün etmegiň bäh
bidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri
arzuw etdi.

HEPDÄN IŇ WAK AL ARY

PARAHATÇYLYGYŇ WE DÖREDIJILIGIŇ MAKSATLARYNA YGRARLYLYK
WATANYMYZYŇ ÖSÜŞINIŇ GIREWIDIR
Maý aýy ýurdumyz hem-de halkymyz üçin möhüm wakalara beslenýär. Şola
ryň hatar ynda Oraza aýynda bellenilýän sene — 1941 — 1945-nji ýyllar yň Beýik
Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy, şeýle hem Türkmenistanyň
Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň güni, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy
hem-de okuw ýylynyň tamamlanmagyny aňladýan «Soňky jaňyň» şanyna geçi
rilýän baýramçylyk çäreleri bar.
Şolaryň her biri, şol sanda geçen
hepdäniň wakalary Türkmenistanyň pa
rahatçylygyň we ynsanperwerligiň mak
satlaryna ygrarlylygynyň näderejede
mäkämdiginiň, mizemezdiginiň aýdyň
beýanydyr. Şol maksatlar ata Watany
myzyň ykdysady kuwwatyny we halkara
abraýyny, mähriban halkymyzyň aba
dançylygyny pugtalandyrmagyň bähbi
dine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň öňdeng ör üjilikli
başlangyçlaryny amala aşyrmagyň esa
synda durýar.
3-nji maýda döwlet Baştutanymyz
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir
orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň
we welaýatlaryň häkimleriniň hem-de
saglygy goraýyş we derman senagaty
ministriniň gatnaşmagynda sanly ulgam
arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň do
wamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda
bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek bi
len baglanyşykly meselelere garaldy.
Hususan-da, paýtagtymyzda alnyp
barylýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň
baş şäherinde we sebitlerde ulanylma
ga berilmegi meýilleşdirilýän desgalar
daky işleriň depginleri, ýurdumyzyň Ga
raşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy hem-de
Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramy myna
sybetli meýilleşdirilen çärelere görülýän
taýýarlyk işleri barada habar berildi.
Milli Liderimiz ýurdumyzyň baş şähe
riniň şanly senesi mynasybetli guralýan
dabaraly çäreleriň ähmiýetini belläp,
onuň çäklerinde sportuň dürli görnüşleri
boýunça bäsleşikleri geçirmek, mekdep
okuwçylarynyň şäheriň gözel ýerlerine
gezelençlerini guramak boýunça birnä
çe görkezmeleri berdi.
Maslahatda döwlet Baştutanymyza
Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýat
larynda gowaça ekişiniň tamamlanan
dygy, galla oragyna görülýän taýýarlyk,
ýeralma we gök, bakja ekinlerini ösdü
rip ýetişdirmek, pile taýýarlamak bo
ýunça alnyp barylýan işler barada ha
bar berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow gowaçanyň, bugda
ýyň we beýleki ekinleriň bereketli hasy
lyny almak bilen bagly işleriň agrotehni

ki kadalara laýyklykda geçirilmelidigini
belläp, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny
gowulandyrmaga, ýer serişdeleriniň re
jeli ulanylmagyna aýratyn üns bermegiň
möhümdigini aýtdy. Şeýle hem ir ýetiş
ýän gök önümleri öz wagtynda ýygna
mak hem-de ýurdumyzyň bazarlaryn
da azyk bolçulygyny üpjün etmek bilen
baglanyşykly meseleleri berk gözegçilik
de saklamak babatda anyk tabşyryklar
berildi.
Dünýäde koronawirusyň pandemiýa
sy zerarly emele gelen çylşyrymly ýag
daý nazara alnyp, ýurdumyzyň şypaha
nalaryny tomusky dynç alyş möwsümine
taýýarlamak işleri maslahatda garalan
meseleleriň biri boldy.
Habar berlişi ýaly, çagalar sagaldyşdynç alyş merkezleri we meýdançala
ry dynç aljaklar üçin doly taýýarlanyldy.
Deňziň kenarynda ýerleşýän dynç alyşsagaldyş merkezlerine degişli ministr
likler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary
tarapyndan ýollanma hatlary berilýär.
Deňizde dynç almak isleýän raýatla
ra Awaza gitmezinden öň sanjym ediler,
lukmançylyk gözegçiliginden we soňky
72 sagadyň dowamynda COVID-19-yň
test barlagyndan geçendigini tassykla
ýan resminama berler. Şeýle hem Döw
let migrasiýa gullugynda dynç alşa gid
ýän senesi barada bellik ediler hem-de
dynç alyş zolagyna gitmek çäklendiril
ýän döwür üçin rugsatnama berler.
Myhmanhanalarda hyzmat edýän iş
gärler bellenen tertipde lukmançylyk
gözegçiliginden geçiriler, şol sanda olar
dan COVID-19 barlagyndan geçendigi
baradaky kepilnamasy we koronawirus
ýokanjyna garşy sanjym edilendigini
tassyklaýan resminamasy talap ediler.
Hyzmat edýän işgärler her 15 günden
çalşyk esasynda işlärler we her çalşyk
da lukmançylyk barlagyndan geçiriler.
Degişli myhmanhanalaryň awtoulag
lary bilen demir ýol, howa we awtomo
bil menzillerinde bu ýere gelýän raýat
lar garşy alnar hem-de olaryň dynç alyş
döwri gutaransoň, degişli ugurlar boýun
ça ugradylar.
Döwlet Baştutanymyz deňziň kena
rynda amatly dynç alyş şertlerini döret
mek, şol bir wagtyň özünde adamlaryň

saglygyna oňyn täsiri bolan ýagdaýlary
göz öňünde tutmak bilen baglanyşykly
meseleleriň ähmiýetini belläp, Türkme
nistanyň Keselleriň ýaýramagynyň öňü
ni almak boýunça adatdan daşary to
parynyň ýakynda geçiriljek mejlisleriniň
birine özüniň hem gatnaşjakdygyny, bu
ugra degişli ministrlikleriň we pudakla
ýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçy
larynyň bu babatda ýerine ýetirilen işler
baradaky hasabatlaryny diňlejekdigini
aýtdy.
4-nji maýda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal
welaýatyna iş saparyny amala aşyryp,
“Miwe” açyk görnüşli paýdarlar jemgy
ýetiniň önümçilik hem-de inžener-tehni
ki düzümleriniň desgalary bilen tanyşdy.
Döwlet Baştutanymyz obasenagat top
lumynda suwdan rejeli peýdalanmak we
tutuş suw hojalyk ulgamyna degişli me
selelere aýratyn üns berdi.
“Miwe” açyk görnüşli paýdarlar jem
gyýetiniň suw göteriji beketleriniň üçüsi
iň gowy dünýä tejribesini ulanmak bilen,
Kaka etrabynda guruldy.
Bu ýere ekinleri suwarmak üçin zerur
bolan suw Garagum derýasyndan tehno
logiýanyň soňky gazananlary bilen der
ýanyň derejesinden 180 metrden gowrak
beýiklikde ýerleşen, göwrümi 70 müň kub
metr bolan merkezi suw howdanyna guý
ýar. Suw geçiriji ulgamyň umumy uzynly
gy 27,5 kilometre golaýdyr.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow gök we beýleki mi
weleri ýetişdirýän “Miwe” açyk görnüş
li paýdarlar jemgyýetiniň ekin ýerleriniň
baş meýilnamasy hem-de taslamalar bi
len tanşyp, degişli ýolbaşçylaryň ünsüni
oba hojalyk önümçiligi bilen baglanyşyk
ly suw hojalyk meselelerine çekdi.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly,
suw serişdelerini dolandyrmaga, ugur
daş düzümleri döwrebaplaşdyrmaga,
täze pudaklaýyn desgalary, suwaryş
ulgamlaryny gurmaga toplumlaýyn, oý
lanyşykly çemeleşmek zerurdyr. Ekin
meýd anlar y suw ar yland a, ekinler iň
dürli görnüşleri üçin suwuň sarp edilişi
ni hem-de ýerli toprak-howa şertlerini
göz öňünde tutmak möhümdir diýip,
milli Liderimiz belledi.
6-njy maýda Türkmenistanyň Prezi
denti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
hem-de Hytaý Halk Respublikasynyň
Başlygy Si Szinpiniň arasynda tele
fon arkaly söhbetdeşlik boldy. Dostluk
ly döwletiň Baştutany milli Liderimize
öwezini dolup bolmajak ýitgi — kakasy

Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan
çykmagy zerarly, çuňňur gynanjyny bil
dirdi we tutuş hytaý halkynyň adyndan
duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi.
Telefon söhbetdeşliginiň barşynda
söhbetdeşler köpugurly türkmen-hytaý
hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp
maslahatlaşdylar, halkara we sebit gün
tertibiniň käbir meseleleri boýunça pikir
alyşdylar.
Söwda-ykdysady, ulag hem-de ara
gatnaşyk ulgamlary, dokma we himiýa
senagaty özara bähbitli hyzmatdaşlygyň
esasy ugurlarynyň hatarynda görkezildi.
Nebitgaz toplumyndaky hyzmatdaşlyga
ileri tutulýan ähmiýet berilýär. Bu ulgam
da eýýäm bilelikdäki iri taslamalaryň
ençemesi, ilkinji nobatda bolsa, üstün
likli ulanylýan Türkmenistan — Hytaý
gaz geçirijisi bilen baglanyşykly taslama
amala aşyryldy. Şeýle hem ynsanperwer
ulgamda, hususan-da, ylym, bilim, me
deniýet, sport we syýahatçylyk ugurlary
boýunça gatnaşyklary giňeltmegiň ze
rurdygy bellenildi.
Taraplar koronawirus ýokanjyna gar
şy göreşmekde ysnyşykly hyzmatdaşlyk
etmegi göz öňünde tutýandyklaryny tas
syklap, diňe bilelikdäki tagallalar netije
sinde, bu ählumumy howpa garşy oňyn
netijeleri gazanmak mümkindir diýip bel
lediler.
5-nji maýd
 a T ü r k m e n i s t a n y ň
Prez identi, ýurdumyzyň Ýaragly Güýç
leriniň belent Serkerdebaşysy goşun
generaly Gurbanguly Berdimuhamedow
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme
mejlisini geçirdi hem-de harby we hukuk
goraýjy edaralaryň atçylyk toplumynyň
düýbüni tutmak çäresine gatnaşdy.
500 at saklamak üçin niýetlenen tä
ze desgany Köpetdagyň eteginde ýer
leşýän gözel künjekleriň birinde — 40
gektar meýdanda gurmak göz öňünde
tutulýar. Onuň çäklerinde toplumyň eda
ra binasy, münberler, açyk manež, wete
rinariýa binasy, ot-iým ambarlary, atlaryň
türgenleşik meýdançasy, çapuw ýodasy,
suw howuzlary, karantin binasy we beý
lekiler gurlar.
Hormatly Prezidentimiz hödürlenen
taslamalar we binalaryň ýerleşjek ýer
lerini görkezýän çyzgylar bilen jikme-jik
tanşyp, Ýaragly Güýçlerimiziň kuwwa
tyny has-da pugtalandyrmagyň hem-de
maddy-enjamlaýyn binýadyny döwre
baplaşdyrmagyň, diňe goranyş häsiýetli
Harby doktrinadaky wezipeleri üstünlikli
durmuşa geçirmegiň möhümdigini nyg
tady. Şunda beýleki ugurlar bilen bir ha

tarda, ahalteke bedewlerini seýislemek
sungatynyň, at çapmak başarnygynyň
özleşdirilmelidigi hem-de itşynaslygyň
esaslarynyň öwrenilmelidigi bellenildi.
Döwlet Baştutanymyz ýadygärlik ýaz
ga gol çekip, ony guta ýerleşdirmek bi
len, gurluşygyň binýadyna oklady.
Şeýle hem çärä Goranmak ministrli
giniň Berdimuhamet Annaýew adynda
ky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebi
niň okuwçylary gatnaşdylar. Hormatly
Prezidentimiz olar bilen söhbetdeş bo
lup, okuwlary, boş wagtlarynda näme
bilen meşgullanýandyklary, hünäre bo
lan höwesleri bilen gyzyklandy hem-de
öwüt-nesihatlaryny berdi.
Döwlet Baştutanymyz harby gulluk
çylara bölünip berlen ýerlerde ekilen mi
weli baglary synlady, gök ekinleriň we
suwaryş ulgamlarynyň ýerleşýän ýerle
riniň çyzgylary bilen tanşyp, ähli işleriň
ylmy esasda, milli bagçylyk tejribesi bi
len utgaşyklykda alnyp barylmalydygy
na ünsi çekdi.
Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçle
riniň belent Serkerdebaşysy goşun ge
neraly Gurbanguly Berdimuhamedow
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme
mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk
goraýjy edaralarda 2021-nji ýylyň ýan
war-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işle
riň jemlerine garaldy hem-de geljek üçin
ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi.
Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz
Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylary
ny wezipä bellemek we wezipeden bo
şatmak hem-de olara hünär derejelerini
bermek hakyndaky Permana hem-de
prokurorlary wezipä bellemek we wezi
peden boşatmak hakyndaky Karara gol
çekdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň 7-nji maýda sanly
ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabineti
niň mejlisinde şu ýylyň dört aýynda milli
ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýerine
ýetirilen işleriň netijeleri jemlenildi.
Hasabat döwründe gazanylan mak
roykdysady görkezijiler, şol sanda jemi
içerki önümiň durnukly ösüşi milli ykdy
sadyýetimiziň oňyn netijelere beslen
ýändigini görkezýär.
Ýanwar — aprel aýlarynyň jemleri bo
ýunça önümçiligiň mukdary geçen ýylyň
degişli döwri bilen deňeşdirilende, 3,8
göterim artdy. Şeýle hem bölek satuw
haryt dolanyşygynyň mukdary köpeldi.
Şu ýylyň dört aýynda bu görkeziji 2020nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilen
de, 17,5 göterim artdy.

Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 128,3
göterim, çykdajy bölegi 96 göterim ýeri
ne ýetirildi. 2020-nji ýylyň degişli döwrü
ne görä, ortaça aýlyk haklary 10,5 göte
rim köpeldi.
Hasabat döwründe maliýeleşdirme
giň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdi
rilen düýpli maýa goýumlarynyň möçberi
geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdi
rilende, 2,3 göterim artdy.
M i l l i L i d e r i m
 iz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, şu ýy
lyň geçen dört aýynda alnyp barlan işleriň
netijeleri, koronawirus ýokanjynyň ýaýra
magy sebäpli dörän daşarky ýagdaýlara
hem-de onuň dünýä ykdysadyýetine ýetir
ýän täsirine garamazdan, Garaşsyz döw
letimiz ýubileý ýylynda bellenen maksatna
malara laýyklykda ösmegini dowam etdi.
Ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüşi
5,9 göterim derejede saklanýar. Ata Wa
tanymyzyň ähli künjeklerinde köp sanly
senagat we durmuş maksatly ýubileý
desgalary guruldy hem-de olaryň gur
luşygy dowam edýär. Importyň ornuny
tutýan harytlary özümizde öndürmäge,
eksporta iberilýän önümleriň möçberini
artdyrmaga gönükdirilen döwlet maksat
namalary üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Sanly ulgama geçmek we ýurdumyzy
senagat taýdan ösdürmek, ylym we bi
lim ulgamlaryny özgertmek işleri dowam
edýär. Önümçilikler döwrebap ýagdaýa
getirilip, bazar ykdysadyýeti kemala gel
ýär. Nebitgaz känleri özleşdirilýär. Türk
menistan — Owganystan — Pakistan
elektrik we aragatnaşyk ulgamlarynyň
hem-de Türkmenistan — Owganystan
— Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi
niň gurluşygy alnyp barylýar. Şeýle hem
beýleki halkara taslamalary amala aşyr
maga taýýarlyk görülýär.
Hususy işewürligi ösdürmek, teleke
çileri ýurdumyzyň ykdysadyýetinde öz
gertmeleri amala aşyrmaga giňden çek
mek syýasaty yzygiderli alnyp barylýar.
Döwletimiziň syýasy ulgamyny kämil
leşdirmek hem dowam edýär. Milli Ge
ňeşiň Halk Maslahatynyň täze edarasy
döredildi we işe başlady.
Ýöne, oňat görkezijilere garamazdan,
heniz üstünde işlemeli köp meseleler
hem bar. Bar bolan meseleleri çözmek
maksady bilen, döwlet maksatnamalary
kabul edildi hem-de kemçilikleri aradan
aýyrmagyň wezipelerini kesgitledik di
ýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow belledi.
(Dowamy 3-nji sahypada).
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“ÝÜREGI SEN ÝURDUMYŇ, AK ŞÄHERIM AŞGABAT!”

Biz Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenista
nyň paýtagt şäheriniň esaslandyrylmagynyň
140 ýyllyk täze döwrüni, täze taryhyny belleýä
ris. Şäherde taryh üçin uzak bolmadyk döwrüň
alamatlary göze görnüp dur. Ýöne Garaşsyzlyk
ýyllarynda, aýratyn hem, Berkarar döwletimi
ziň bagtyýarlyk döwründe gurlan binalar şähe
riň keşbine has-da görk goşýar. Olarda bolsa,
mähriban okyjy, biziň her birimiziň bilelikde dö
reden taryhymyz ýazylandyr.
***
Gündogaryň Ýüpek ýolunyň ugrunda ýer
leşýän bu şäher gelim-gidimli, ünsüňi özüne
çekýän merkez bolup, asyrlaryň gatynda özi
baradaky hakykaty ýaşadyp gelýär. Biz onuň ta
ryhyna, şöhratly geçmişine sarpa goýýarys.
***
Ýürek bilen başyna barlan iş, yhlas bilen bit
ýär, netijelilik gazanyp bolýar. Ýürekden çykan
söz ýürege barýar. Ýürek adamyň ruhy ýagda
ýyna we beden saglygyna baha bermekde iň
esasy synasydyr.
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň
paýtagty Aşgabat şäheri bolsa, mähriban oky
jy, Watanymyzyň ýüregi! Watanymyzyň dünýä
jemgyýetçiligindäki ornuny, at-abraýyny görkez
ýän esasy merkez.
***
Aşgabady özgerdip, biz onuň diňe gözelligiň
şäheri däl, eýsem, iň bagtly adamlaryň şäheri,
bagtyýar adamlaryň berkarar ýurdunyň paýtag
ty bolmagy hakynda alada edýäris.
Ýene ýyllar geçer. Aşgabat gözellige dyngy
syz ymtylyşy bilen has juwan hem-de owadan
bolar. Aşgabat — geljegiň şäheri.
Baky ýaşa, gözel paýtagtymyz!
Beýik taryhymyzyň şaýady bol!

Hormatly Prezidentimiziň
«Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyndan.

Surata düşüren Maksat AKMÄMMEDOW.

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabaralary

PAÝTAGTYMYZ — AK BAGTYMYZ
Düýn Türkmenistanyň Döwlet
medeniýet merkeziniň Mukamlar
köşgünde hem-de Jemgyýetçilik gu
ramalarynyň merkezinde hormatly
Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat”
atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş da
baralary boldy. Olara Türkmenistanyň
Milli Geňeşiniň palatalarynyň, jemgy
ýetçilik guramalarynyň we syýasy par
tiýalaryň ýolbaşçylary, ýokary okuw
mekdepleriniň professor-mugallymla
ry, medeniýet ulgamynyň işgärleri, şol
sanda köpçülikleýin habar beriş seriş
deleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Tanyşdyrylyş dabaralarynda çykyş
lara giň orun berildi. Olarda bellenilişi
ýaly, täze kitap hormatly Prezidenti
miziň merjen paýtagtymyz Aşgabadyň
140 ýyllygy mynasybetli halkymyza
beren ajaýyp sowgady boldy. Dörediji
milli Liderimiziň ýiti zehininden, güngünden özgerýän Aşgabadyň nura
na keşbine bolan beýik söýgüsinden
dörän bu kitap Watanymyzyň ýüregi
hasaplanylýan gözel paýtagtymyzyň
ajaýyp aýdym kimin belent waspna

masydyr. Onda “Aziýanyň merjen şä
heri” diýlip bilinýän Aşgabadyň baý ta
ryhy, şöhratly şu güni hem-de röwşen
geljegi hakynda gyzykly maglumatlar
esasynda, çeperden täsirli söhbet edil
ýär. Kitabyň Aşgabadyň dürli künjekle
rinden düşürilen ýokary hilli fotosuratlar
bilen bezelmegi bolsa ony okanyňda,
soňky ýyllarda hormatly Prezidentimiziň
taýsyz tagallalarynyň, egsilmez yhlasy
nyň netijesinde has-da gözel keşbe eýe
bolýan, Ginnesiň Bütindünýä rekordlar
kitabyndan 11 gezek orun alan merjen
paýtagtymyza gaýybana syýahat eden
ýaly duýgyny döredýär. Tanyşdyry
lyş dabaralarynda söz sözlänler bular
hakynda giňişleýin maglumatlar bilen
nygtadylar. Gahryman Arkadagymyzyň
pähim-paýhasyndan dörän «Ak şähe
rim Aşgabat» atly täze kitabynyň Aş
gabada bolan beýik söýgini hem-de
buýsanjy barha joşdurýandygy tekrar
lanyldy. Onuň bagtyýar nesilleri ag
zybirlik, watançylyk, ynsanperwerlik,
halallyk ruhunda terbiýelemekde, ähli
türkmenistanlylary berkarar döwletimi
ziň mundan beýläk-de gülläp ösmegi

ugrunda belent maksatly beýik işle
re ruhlandyrmakda hem uly ähmiýete
eýedigi aýratyn bellenildi.
Döwlet medeniýet merkeziniň Mu
kamlar köşgünde geçirilen tanyşdyrylyş
dabarasynda Türkmenistanyň Gahry
many, Magtymguly adyndaky Halkara
baýragynyň eýesi, Türkmenistanyň halk
ýazyjysy, şahyr Gözel Şagulyýewanyň
sözlerine, Nury Hojamuhammedowyň
sazyna döredilen «Arkadagyň ýüregi
sen, Aşgabat!» atly ajaýyp aýdym Türk
menistanyň halk artistleri Atageldi Gar
ýagdyýewiň, Atajan Berdiýewiň, Suhan
berdi Orazberdiýewiň, Türkmenistanyň
at gazanan artistleri Gözel Öwezowa
nyň, Tirkeş Mätnazarowyň, aýdymçylar
Leýli Ökdirowanyň, Aýnabat Nepeso
wanyň hem-de Dünýägözel Begalyýe
wanyň bilelikde ýerine ýetirmeklerinde
ýaňlanyp, ol dabara gatnaşyjylara ruhy
lezzet paýlady. Oguljahan Orazgylyjo
wanyň sözlerine, Begenç Saparlyýe
wiň sazyna döredilen, Türkmenistanyň
at gazanan artisti Jahan Tagyýewanyň
ýerine ýetiren “Arkadagyň yhlasy sen,
Aşgabat!” atly aýdymy, şeýle-de şahyr

Köşüli Annaseýidowyň sözlerine, Mer
dan Ataýewiň sazyna döredilip, Türkme
nistanyň halk artisti Akmuhammet Hano
wyň ýerine ýetirmeginde ýaňlanan “Ak
şäherim, Aşgabat!” atly aýdym hem milli
Liderimiziň ýüreklere ylham bagyşlaýan
mermer paýtagtymyz hakyndaky ajaýyp
eseriniň tanyşdyrylyş dabarasynyň täsir
liligidir şowhunyny has-da artdyrdy.
Tanyşdyrylyş dabaralarynyň geçi
rilen ýerlerinde medeniýet-sungat us
satlarynyň çykyşlary bilen birlikde, paý
tagtymyza bagyşlanan amaly-haşam
sungatynyň eserleriniň, şeýle hem Aş

gabadyň şöhratly geçmişini, şu günü
ni beýan edýän arhiw materiallarynyň
sergisi-de guraldy.
Dabaralarda çykyş edenler döredi
ji milli Liderimiziň janynyň sag, ömrüniň
uzak, şeýle ajaýyp kitaplarynyň höwrüniň
köp bolmagyny, Arkadagly Diýarymyzda
toýlaryň toýlara ulaşmagyny arzuw etdi
ler. Dabaranyň ahyrynda hormatly Prezi
dentimiziň adyna Ýüzlenme kabul edildi.

Aýmyrat PIRJIKOW.
“Türkmenistan”.
Surata düşüren Ýuriý ŞKURIN.

HEPDÄN IŇ WAK AL ARY

PARAHATÇYLYGYŇ WE DÖREDIJILIGIŇ MAKSATLARYNA YGRARLYLYK
WATANYMYZYŇ ÖSÜŞINIŇ GIREWIDIR
(Başlangyjy 2-nji sahypada).

Şeýle hem ýurdumyzy 2021 — 2025nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmek boýunça kabul edilen mak
satnamany tutanýerli durmuşa geçirmek
dowam etdirilmelidir. Baş baýramlary
myz bolan ak mermerli Aşgabadyň 140
ýyllygy, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň
30 ýyllyk ýubileýi mynasybetli we Bita
raplyk baýramy bilen bagly bellenen çä
relere gowy taýýarlyk görmelidiris diýip,
milli Liderimiz aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz 9-njy maýda
uly baýramyň — Ýeňiş gününiň belleni
lip geçiljekdigine ünsi çekdi. Şu ýyl bu
şanly sene beýleki uly baýramlar, ýag
ny Oraza aýyndaky seneler bilen gabat
geldi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow halkymyzyň däp-des
suryny, şeýle hem beýleki seneleri göz
öňünde tutup, 9-njy maýda ähli dabaraly
çäreleri, şol sanda Bekrewedäki ýady
gärlikler toplumyna gül goýmak çäresini
hem-de uruşdan gaýdyp gelmedik wa
tandaşlarymyzyň ählisini ýatlap, sadaka
bermegi agşam geçirmegi teklip etdi.
Hökümetiň mejlisinde döwlet Baştu
tanymyz “1941 — 1945-nji ýyllaryň Be
ýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeň
şiň 76 ýyllygy mynasybetli sowgatlary
gowşurmak hakynda”, “Oraza baýramy
bellenýän 13-nji maýy iş güni däl diýip
yglan etmek baradaky”, “Iş kesilenle
riň mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli
günäsini geçmek hakynda” Permanlara
hem-de “Türkmennebit” döwlet konser
nine “Önümi paýlaşmak hakyndaky”
Ylalaşyga degişli goşmaçalara gol çek
mäge ygtyýar bermek hakynda” Buýru
ga gol çekdi.
Şeýle hem milli Liderimiz özüniň «Ak
şäherim Aşgabat» atly täze kitabynyň üs
tünde işlemegini tamamlandygyny habar
berdi.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýur
dumyzyň paýtagty Aşgabat şäheri ata
Watanymyzyň ýüregidir. Ol Garaşsyz
döwletimiziň at-abraýyny we dünýä bi
leleşigindäki ornuny görkezýän merkez
dir. Aşgabat dünýäniň ýokary medeniýet
ulgamy bolan, ykdysady taýdan ösen iň
owadan şäherleriniň biridir. Aşgabadyň
keşbi diňe bir tebigy baýlyklarynyň köp
görnüşli bolmagy bilen däl-de, eýsem,
döwürleriň köp dürlüligi bilen hem saz

laşykly utgaşýar diýip, hormatly Prezi
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
belledi.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly,
Aşgabat taryhy geçmişiň merkezidir. Bu
ýerde mätäç bolan islendik adama kö
mege gelmäge taýýar bolan päk niýetli,
myhmansöýer adamlar ýaşaýarlar.
Aşgabat 140 ýylyň dowamynda tary
hyň kyn we çylşyrymly pursatlaryny baş
dan geçirdi. Aşgabatlylar hiç wagt tutuş
halkymyzyň egnine düşen kynçylyklar
dan çetde durmadylar. Şatlykly günler
de-de, hasratly pursatlarda hem halky
myz jebisleşdi.
1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Wa
tançylyk urşy bilen bagly horluk-hasrat
lardyr kynçylyklar aşgabatlylardan hem
sowlup geçmedi. 1948-nji ýylda bolup
geçen tebigy betbagtçylykda şäher san
lyja sekundyň dowamynda ýer bilen
ýegsan boldy. Bu pajygaly ýertitreme
den ýitgi we ejir çekmedik maşgala gal
mady.
Emma, muňa garamazdan, biz mähri
ban şäherimizi dikeltdik we täzeden gur
duk diýip, milli Liderimiz aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz ýokarda aý
dylanlaryň ählisini şu kitapda beýan et
mäge çalyşdym diýip belledi. Şeýle hem
milli Liderimiz bu kitabyň gyzykly we
peýdaly hem-de ak mermerli paýtagty
myzyň 140 ýyllyk baýramyna watandaş
larymyza sowgat boljakdygyna ynan
ýandygyny aýtdy.
8-nji maýda paýtagtymyzyň merke
zinde «Ak şäherim Aşgabat» binasynyň
öňündäki meýdançada Ministrler Kabi
netiniň Başlygynyň käbir orunbasarla
rynyň, degişli ministrlikleriň we ugurdaş
edaralaryň ýolbaşçylarynyň, görnükli
ýazyjy-şahyrlaryň, medeniýet we sungat
ussatlarynyň, jemgyýetçilik guramalary
nyň, habar beriş serişdeleriniň wekilleri
niň, köp sanly ýaşlaryň gatnaşmagynda
milli Liderimiziň täze işiniň tanyşdyrylyş
dabarasy geçirildi.
Synymyzy dowam edip, geçen hep
dede Milli Geňeşiň Mejlisiniň wekilleriniň
wideoaragatnaşyk arkaly Ýewropada
Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Gura
masynyň Parlament assambleýasynyň
sekretariaty tarapyndan guralan duşuşy
ga gatnaşandyklaryny bellemek gerek.
Duşuşygyň barşynda ÝHHG-niň Parla
ment assambleýasynyň 29-njy mejlisine
taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler

ara alnyp maslahatlaşyldy. Şol mejlisi şu
ýylyň iýul aýynda onlaýn görnüşd
 e ge
çirmek meýilleşdirilýär.
Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmat
daşlyk Guramasynyň ştab-kwartirasy
(Awstriýanyň Wena şäheri) tarapyndan
4-5-nji maýda geçirilen halkara wideo
maslahatda maglumat, telekommunika
siýa we kiberhowpsuzlyk meseleleri ara
alnyp maslahatlaşyldy.
ÝHHG-ä agza ýurtlaryň arasynda bu
möhüm ulgamda tejribe alyşmaga gönük
dirilen onlaýn duşuşyga türkmen tarapyn
dan “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň,
Telekommunikasiýalar we informatika
institutynyň, beýleki degişli ministrlikleriň
hem-de pudaklaýyn dolandyryş edarala
rynyň birnäçesiniň wekilleri gatnaşdylar.
BMG-niň Çag
 a l a r g a z n a s y n
 yň
( Ý U NISEF) wekilhanasy Bütindünýä
Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýew
ropa sebit edarasy hem-de onuň ýurt
boýunça edarasy bilen bilelikde onlaýn
duşuşygyny geçirdi. Ol ýokanç kesel
leriň ýaýramagyna garşy göreşmekde
hem-de sagdyn durmuş ýörelgesini wa
gyz etmekde habar beriş serişdeleriniň
mümkinçiliklerini işjeň peýdalanmak
meselelerine bagyşlanyldy.
Bellenilişi ýaly, sanjym işleri hor
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 baş yn y başlan
“Saglyk” döwlet maksatnamasyny ama
la aşyrmagyň strategik ugurlarynyň biri
dir. Onuň esasy ýörelgeleri ilatyň sagly
gyny has-da pugtalandyrmakda hem-de
raýatlaryň ömrüniň ortaça dowamlylygy
ny artdyrmakda, ýokary halkara ölçegle
re kybap gelýän lukmançylyk hyzmatla
ryny etmekde jemlenýär. Türkmenistan
ýokanç kesellere garşy tölegsiz esasda
sanjym geçirýän birinji we ýeke-täk ýurt
bolup durýar.
Howanyň üýtgemegine garşy göreş
mek ulgamynda hyzmatdaşlyk Merkezi
Aziýanyň ekologiýa meseleleri boýunça
sebit merkeziniň (CAREC) taslamasy
nyň çäklerinde geçirilen onlaýn duşu
şygyň meselesi boldy. Oňa Türkmenis
tanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy
goramak ministrliginiň hem-de daşky
gurşawy goramak ulgamyndaky jemgy
ýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaş
dylar.
Aşgabatda Oguz han adyndaky Inže
ner-tehnologiýalar uniwersitetinde Türk
menistanyň Ylymlar akademiýasynyň we

Bilim ministrliginiň guramagynda “Inno
wasion tehnologiýalary önümçilige or
naşdyrmagyň meseleleri” atly iki günlük
halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi.
Şeýle hem şu ýerde bu ýokary okuw
mekdebiniň talyplarynyň we mugallym
larynyň bio hem-de biolukmançylyk teh
nologiýalary, nanoelektronika we mad
dalaryň Interneti, ekologiýa we daşky
gurşawy goramak, kiberhowpsuzlyk ul
gamynda taýýarlanylan bilelikdäki ylmy
işleriniň sergisi guraldy. Dünýäniň dür
li ýurtlaryndan maslahata gatnaşyjylar
göni ýaýlymda sergi bilen tanyşmaga
mümkinçilik aldylar.
Halkara forum dünýäniň ýigrimi ýur
dundan iri ylmy merkezleriň ylym-bilim
ulgamynyň ýolbaşçylaryny, alymlary,
dürli ulgamlaryň hünärmenlerini, ýoka
ry okuw mekdepleriň mugallymlaryny
we talyplaryny bir ýere jemledi. Umumy
mejlisde Türkmenistanyň, Russiýanyň,
Hytaýyň, Ýaponiýanyň, Koreýa Res
publikasynyň, Italiýanyň, Azerbaýjanyň,
Efiopiýanyň, Polşanyň, Palestinanyň
görnükli alymlary çykyş etdiler.
Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, garaş
syzlyk ýyllarynda Türkmenistan ylmy we
tehnologiýalary ösdürmek babatda örän
uly ösüş gazandy. Türkmenistanyň Pre
zidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ös
dürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda,
ýokary okuw mekdeplerinde, ylmy-teh
nologiýa, ylmy-kliniki hem-de ylmy-tas
lama merkezlerinde, synag-önümçilik
barlaghanalarynda düýpli barlaglar ge
çirilýär.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezi
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
2020 — 2025-nji ýyllarda Türkmenis
tanda ylym ulgamyny sanly ulgama ge
çirmek boýunça kabul eden Maksatna
masynyň hem-de Türkmenistanda 2021
— 2025-nji ýyllarda himiýa ylmyny we
tehnologiýalary toplumlaýyn ösdürme
giň Döwlet maksatnamasynyň ähmiýeti
nygtaldy.
Çykyş edenler önümçilikde ylmy
açyşlary ulanmak baradaky meselele
riň üstünde durup geçdiler, şeýle hem
döwletleriň ylmy edaralarynyň ýakyn
dan gatnaşyk etmekleriniň wajypdygyny
nygtadylar.
9-njy maýda Ýer ýüzünde parahatçy
lygy gazanmak ugrunda ömrüni bagyş
eden Watan goragçylarynyň ýagty ýa

dygärligine sarpa goýup, türkmenistan
lylar milli gahrymanlaryň edermenliginiň
hormatyna bina edilen ýadygärliklere
gül desselerini goýdular. Ýurdumyzyň
ähli künjeklerinde uruş we tylda zähmet
çeken gahrymanlary hormatlamak da
baralary geçirildi. “Halk hakydasy” ýa
dygärlikler toplumynda gül goýmak çä
resine döwlet Baştutanymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow gatnaşdy.
“Ýüreklere öçmejek ýaralar salan ýa
lynly uruş ýyllarynda halklary birleşdiren
dostluk, düşünişmek we özara goldaw
bermek däplerimiz bu gün dünýä döw
letleri bilen Türkmenistanyň arasynda
ky hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy
ösdürmekde pugta esas bolup durýar.
Biziň Ýer ýüzünde ählumumy parahat
çylygy hem-de howpsuzlygy pugtalan
dyrmaga, durnukly ösüş we netijeli hyz
matdaşlygy giňeltmek üçin şertleri üpjün
etmäge gönükdirilen ynsanperwerlik we
döredijilik däplerine esaslanýan döwlet
syýasatymyz Garaşsyz, Bitarap Diýary
myzyň ýokary halkara abraýyny üpjün
edýär” diýlip, hormatly Prezidentimiziň
ajaýyp baýramçylyk mynasybetli watan
daşlarymyza iberen Gutlagynda bellenil
ýär.
Gül goýmak çäresi tamamlanandan
soň, milli Liderimiz agzaçar sadakasy
na gatnaşdy. Geçmiş taryhymyza sarpa
goýup, “Milletiň ogullary” ýadygärligin
de Watan üçin wepat bolanlary, “Baky
şöhrat” ýadygärliginde Beýik Watan
çylyk urşunda wepat bolanlary, “Ruhy
tagzym” ýadygärliginde Aşgabat ýertit
remesinde şehit bolanlary ýatlaýarys di
ýip, döwlet Baştutanymyz belledi.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýa
ly, bu pajygaly senelerde ýitgi hem boldy,
ejir hem çekildi. Şol döwürlerde wepat
bolanlaryň, tebigy betbagtçylyklarda şe
hit bolanlaryň ählisini hatyraladyk. Olara
tagzym etdik. Mukaddes Oraza aýynda
olaryň ýatan ýerleriniň ýagty bolmagyny,
jaýynyň jennetde bolmagyny dileg edýä
ris.
Geçen hepdede, 1941 — 1945-nji ýyl
laryň Beýik Watançylyk urşunda gazany
lan Ýeňşiň 76 ýyllyk baýramynyň öň ýa
nynda “Hatyra” kitabynyň birinji jildiniň
gaýtadan işlenen ikinji neşiri çapdan çyk
dy. Ol Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýa
tynyň esgerlerine bagyşlanýar.
Bu taryhy-resminamalaýyn iş Beýik
Watançylyk urşunda Watan üçin sö

weşde gahrymanlarça wepat bolan, de
reksiz ýiten esgerleriň we serkerdeleriň
edermenligine bagyşlanan kitap bolup
durýar.
Şeýlelikde, bar bolan maglumatlara
görä, Ahal welaýatyndan hem-de paý
tagtymyzdan hereket edýän goşuna 62
müňe golaý adam çagyrylypdyr.
Şeýle hem sylag hatlary we suratlary
ýerleşdirilen SSSR-iň Gahrymanlary —
türkmenistanly esgerler hakynda maglu
matlar getirildi.
9-njy maýda DIM-de Aşgabada iş
sapary bilen gelen Hytaý Halk Respub
likasynyň daşary işler ministriniň orun
basary Le Ýuýçen bilen duşuşyk geçiril
di. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň gol çeken Buýru
gyna laýyklykda, biziň ýurtlarymyzyň
arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan
beýläk-de ösdürmek meselelerini ara
alyp maslahatlaşmak üçin, türkmen we
kiliýetiniň Hytaýa boljak iş sapary bilen
baglanyşykly meseleleriň birnäçesine
garaldy.
Koronawirus ýokanjyna garşy göreş
de hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatla
şylan meseleleriň biri boldy. Taraplar bu
ugurda ýakyn hyzmatdaşlyga hem-de
toplanylan tejribäni alyşmaga gyzyklan
ma bildirdiler. Şunuň bilen baglylykda,
şol gün Türkmenistana COVID-19 kese
line garşy Hytaýyň «Sinovac» kompani
ýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan
“CoronaVac” waksinasynyň uly tap
gyrynyň getirilendigini bellemek gerek.
Dünýäniň ençeme ýurtlarynda geçirilen
kliniki barlaglaryň netijesinde, bu waksi
na özüniň ýokary netijeliligini we howp
suzdygyny subut etdi.
Şeýlelikde, dürli wakalara baý bolan
geçen hepde “ Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”
şygary astynda geçýän ýylda ýurdu
myzyň batly gadamlaryny we döredijilik
kuwwatyny şöhlelendirdi. Milli Liderimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyn
dan başy başlanan giň gerimli durmuşykdysady maksatnamalaryň amala aşy
rylmagy taryhy tejribäniň nesilden-nesle
geçmeginiň hem-de dünýä derejesindä
ki üstünliklere we innowasiýalara açyk
lygyň esasynda halkymyzyň durmuş de
rejesiniň maksadalaýyk ýokarlanmagy
bilen utgaşýar.

(TDH).
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MERTLIK MEKDEBI

ÄHLI DÖWÜRLERIŇ
GAHRYMANLARY

ZEHIN ZEHINDEN ZYÝADA
Maý aýynyň 5 — 8-i günlerinde Halkara yn
sanperwer ylymlar y we ösüş uniwersitetinde
ýurdumyzyň ýokar y okuw mekdepleri bilen
daşar y ýurtlar yň abraýly ýokar y okuw mek
depleriniň talyplar ynyň gatnaşmagynda ilkin
ji gezek onlaýn görnüşde halkara matematika
bäsleşigi geçirildi.
Üç günläp dowam eden halkara bäsleşik iň
lis dilinde alnyp barlyp, oňa ýurdumyzyň ýokary
okuw mekdeplerinde okaýan talyplaryň 200-si,
şeýle hem Russiýa, Özbegistan, Gazagystan,
Ukraina, Rumyniýa, Bolgariýa ýaly, jemi 17 döw
letden zehinli talyplaryň 400-e golaýy gatnaşdy.
Matematikanyň çylşyrymly meseleleridir my
sallarynyň dürli görnüşlerini çözmegi öz içine al
ýan bu bäsleşik iki tapgyrda guralyp, onuň birinji
tapgyrynda şahsy birinjilik boýunça, ikinji tapgy
rynda bolsa toparlaýyn bäsleşildi. Bäsleşigiň iki
tapgyrynda hem ýurdumyzyň ýokary okuw mek
depleriniň zehinli talyplary üstünlikli çykyş edip,

ýokary netijeleri gazandylar. Ine, bu babatda bäs
leşigiň guramaçylyk toparynyň agzasy, Halkara
ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň
takyk we tebigy ylymlar kafedrasynyň mugallymy
Pirmyrat Gurbanow şeýle gürrüň berdi:
— Indi ençeme ýyl bäri, matematika boýun
ça halkara we döwlet derejesinde geçirilýän ders
bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edýän talyplary
myza guwanýarys. Ýokary okuw mekdebimizde il
kinji gezek onlaýn görnüşde geçirilen halkara ma
tematika bäsleşiginde hem olar berlen ýumuşlary
dogry ýerine ýetirip, alan bilimlerini, matematika
boýunça ukyp-başarnyklaryny görkezip, bäsleşi
ge gatnaşyjylaryň iň güýçlüleriniň hataryna gir
diler. Talyplarymyzyň halkara derejede gazanan
ýeňşi Arkadag Prezidentimiz tarapyndan başy
başlanan bilim özgertmeleriniň üstünlikli durmu
şa geçirilýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi.
Aslynda, üstünlik, ýeňiş öz-özünden gelmeýär. Ol
yhlaslynyň, zehinliniň paýyna düşýär. Ýurdumy
zyň at-abraýyny gazanýan ýeňişleri bilen dünýä

ýaýýan zehinli ýaşlara geljekde hem üstünlikler
hemra bolsun!
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uni
wersitetinde matematika boýunça geçirilen hal
kara matematika bäsleşiginde ýokary netije gaza
nan talyp ýaşlarymyzyň 113-si ýeňiji boldy. Şonda
şahsy bäsleşikde olaryň 19-sy birinji, 27-si ikinji,
67-si bolsa üçünji orunlara mynasyp boldular. To
parlaýyn bäsleşikde bolsa 8-si ýeňiji boldy, ýag
ny 3-si birinji, 1-i ikinji, 4-si üçünji orny eýelemegi
başardy.
Halkara bäsleşigiň ýapylyş dabarasynda ýur
dumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden bäsleşige
gatnaşyp, üstünlikli çykyş eden ýeňijilere, degiş
li orunlara mynasyp bolan talyplara diplomlardyr
gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda
gowşuryldy.

Sona DURDYÝEWA.
«Türkmenistan».
Surata düşüren Maksat KLYÇEW.

OBA HOJALYGY

ŞUGUNDYR — MILLI EKIN
«Mar yşeker» döwlet kärhana
sy gurlandan soňra, ýurdumyz
da köpçülikleýin ekilýän gant
şugundyr y döwlet tabşyr ygyna
girýän ekinleriň hatar yna geçdi.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň
ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyl
larda durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmegiň Maksatnamasynda»
gant şugundyr yny ýetişdirmegi
2025-nji ýyl
da 224 müň ton
na
çenli artdyrmak maksat edinil
ýär. Şundan görnüşi ýaly, bu ekin
ýurdumyzda indi möhüm ähmi
ýetli köpçülikleýin ekilýän ekin
leriň birine öwrüldi.
Gant şugundyry biziň ýurdumyz
da örän irki döwürlerden bäri ekilmek
bilen ata-babalarymyz öz döwründe
ýönekeý usullar bilen ondan birnäçe
önüm öndürmegi başarypdyrlar. Şe
ker, gant ýaly azyklyk önümleri ön
dürmekde esasy çig mal bolan gant
şugundyrynyň soňabaka melhemlik
häsiýetleri-de öwrenilip, ol birnäçe
derdi bejermek üçin lukmançylykda
hem ulanylyp başlanýar. Hatda onuň
ýapraklary-da ýapgy hökmünde be
dendäki käbir yzlary aýyrmakda ula
nylypdyr. Daýhanlar gant şugundy
rynyň topragy gurplandyrýandygyny
aýdýarlar. Şonuň üçin olar köplenç,
bugdaýyň yzyna gant şugundyryny

ekip, soňra geljek ýazda ekiljek go
waçanyň hasyllylygynyň ep-esli art
ýandygyny belleýärler. Netijede bug
daý — gant şugundyry — gowaça
ekin dolanyşygy köp ulanylýan usul
bolup durýar. Iň guwandyryjy ýeri-de
bu ekinleriň üçüsi-de döwlet tabşyry
gyna girýär.
Häzirki wagtda bütin dünýäde oba
hojalyk ekinlerini suwarmakda dam
jalaýyn usula geçmek möhüm we
zipeleriň biridir. Hut şonuň üçin-de
ýerli alymlar we hünärmenler gant
şugundyryny ösdürip ýetişdirmegiň
meselelerini seljermek we esaslan
dyrmak, bu ekinden bol hasyl almak
üçin topragyň işjeň gatlagynda yz

garlylygy üpjün etmekde damjalaýyn
suwaryşyň ähmiýetini hemmetarap
laýyn öwrendiler. Netijede bolsa gant
şugundyrynyň jemi we her gije-gün
dizdäki ortaça suw talabedijiligi bilen
alynýan hasylyň arasyndaky bagla
nyşygy anyklamak damjalaýyn su
waryşda gant şugundyryny ösdürip
ýetişdirmegiň ykdysady netijeliligini
kesgitlemek ýaly meseleleriň üstün
de işlenildi. Dürli döwürlerde topra
gyň işjeň gatlagynyň yzgarlylygyna
we onda şugundyryň ösüş aýratyn
lygyna yzygiderli gözegçilik edildi.
Netijede, gant şugundyry damjala
ýyn usulda suwarylanda, onuň her
gektaryndan 45 — 50 tonna ýokary

hilli hasyl alyp boljakdygy ylmy esas
da subut edildi.
Gant şug und yr yn yň has ylyn y
ýygn am ak işin iň uzak wagtl ap
dow am edý änd ig i üçin mähr ib an
Arkadagymyzyň tagallasy bilen da
şary ýurtlardan iň bir kämil tehnika
lary we enjamlary-da satyn alyndy.
Netijede, ýeri kärendesine alyp, gant
şugundyryny ýetişdirýän kärende
çileriň işi ep-esli ýeňilleşip, ýygym
möwsümini öz wagtynda tamamla
maga şert döredildi. Bu bolsa eýýäm
şugundyr ekilen meýdany irgözin
den sürüp, tekizläp, ol ýere gowaça
ekmäge mümkinçilik berýär.
Gant şugundyryndan tapawutly
lykda, nahar şugundyry dürli ýokum
lara baýdyr. Ony ildeşlerimiz özleri
niň mellek ýerlerinde az mukdarda
ösdürip ýetişdirýärler. Onuň tohumy
6 — 8 dereje ýylylykda gögerip baş
laýar. Ol nähili topraga ekilse-de,
basym uýgunlaşýar we gowy hasyl
berýär. Soňky döwürde ýurdumyzyň
telekeçileri nahar şugundyrynyň belli
bir mukdaryny goşmak bilen pomi
dor goýultmalaryny öndürip başlady
lar. Özboluşly reňk we tagam berýän
şugundyryň ulanylýan ýerleri geljek
de has artsa gerek.

Hudaýberen ABRAÝEW.
«Türkmenistan».

Şu ýyl Beýik Watançylyk urşunyň
tamamlanyna 76 ýyl dolýar. Göwnü
ňe bolmasa, ýyl geçdigi saýy urşuň
goýan agyr yzasy kemeläýjek ýaly.
Ýok. Uruş barada edilen islendik
gürrüň edil ýaranyň kesmegi gozga
lan ýaly, henizem kimlere atasyny,
kimlere kakasyny, ýene birlerine
ýanýoldaşyny ýatladýar. Şol günleri
gözi bilen görenler-ä bir nokada
bakyp dymarlar weli, olaryň duýýan
zadyny beýan edibem bilmersiň.
Düşünibem bolar öýdemok. Ony
diňe duýup bolar. Şonuň üçin adam
zadyň parahatçylyga bolan ymt yly
şynyň, söýgüsiniň artýan wagt y, ýüreklerde watansöýüjiligiň çuň
laşýan wagt y ol günleriň jebri-jepasy ýatdan çykar ylmaz.
Şol hupbatly ýyllaryň kynçy
lygyny başyndan geçirenlere uly
sylag-hormat goýulýar. Dünýä
den gaýdanlary ýagşylykda ýat
lanýar. Arada tanyşlarymyzyň biri
bilen gabatlaşanymyzda, gürrüň
den gürrüň çykyp, ýetip gelýän
Ýeňiş güni, Beýik Watançylyk ur
şy döwründen söz açdy. Allamy
rat aga kakasy Baýmyrat Begen
jowy ýatlady. Men Allamyrat aga
ýolugra goýlan dyzeperleriň birin
de oturmagy teklip edip, ony has
arkaýynlykda diňlärmen boldum.
Baýmyrat Begenjow 1942-nji
ýylda Beýik Watançylyk urşuna
gidýär. Onuň ýanýoldaşy Nabat
bolsa, gije-gündiz haly dokapdyr.
Bir günem haly dokap, gyrym gy
ryp otyrka, syndysynyň bir saly
şarta döwülýär. Ol muny nämä
ýorjagyny bilmändir. Urşa giden
ýanýoldaşyny ýatlap, gussa ba
typdyr. Ol döwürler yrym-ynanç
laryny-da urşa giden ýakynlary
bilen baglanyşdyrýan adamlaryň
ahwaly-da saly suw üstünde di
ýilýändi. Birnäçe aýdan ýanýol
daşy Baýmyrat bir aýagyny al
dyryp, uruşdan dolanyp gelýär.
Gelşine-de şol wagtky Bäherden

raýon medeniýet bölümine de
gişli kitaphanada işe başlaýar. Ol
işe pişekli gatnapdyr. Soň agaç
aýak edinipdir. Ömrüniň ahyry
na çenli, ýagny 40 ýyla golaý 6
kilogramlyk agaç aýagy göterip
gezipdir. Baýmyrat aganyň ogly
Allamyrat Baýmyradow kakasy
nyň agaç aýagy bilen bagly bir
wakany aýratyn ýatlady: «Bir gün
kakam işden gelýärkä, suwly ýap
tarapdan çaga agysy eşidilýär. Ol
keýtikläp baryp, ýaba seretse, bir
çaga akyp gelýän eken. Kakam
agaç aýagyny ýaba keserdip go
ýup, çagany suwdan çykarypdyr.
Şol çaga men ekenim».
Baýmyrat aga mekdep kitap
hanasynda işleýän döwürleri ça
galary kitaba imrindirmek üçin
yhlas edipdir, olara düşünäýjek
kitaplaryny saýlap beripdir. Käbir
çagalar kitaby alyp, okaman yzy
na eltse, ony daşyndan duýup,
ýanyna çagyryp düşündirer eken.
Şeýlelikde, Baýmyrat aganyň tu
tanýerliligi bilen çagalarda kitap
okamaga höwes artypdyr. Ol ça
galarynyň bilim almagy üçinem
aladalanypdyr. Bu hakda «Ka
kam sekizýyllyk mekdebi guta

ranymdan soň, şol wagtky raýon
merkezindäki internada ýerleşdir
di. Şeýdileni gowy bolupdyr. Soň
men Türkmen döwlet uniwersite
tine girip, ýokary bilim aldym» di
ýip, Allamyrat aga gürrüň berýär.
1975-nji ýylda Beýik Ýeňşiň
30 ýyllygy mynasybetli, uruşdan
dolanyp gelmedik ýigitleriň haty
rasyna Börme obasynyň mekde
binde ýadygärlik dikilýär. Şonda
Baýmyrat aganyň, uruş wete
ranlary Orazguly Işangulyýewiň
hem-de Begnazar Geldinazaro
wyň kömegi bilen 163 adamyň
ady ýatlanyp, daşa ýazylyp, ebe
dileşdirilýär.
— Kakam pahyrda adamy be
zeýän sypatlaryň hemmesi diýen
ýaly bardy. Ejize hemaýat ber
mek onuň esasy häsiýetleriniň
biridi — diýip, Allamyrat Baýmy
radow gürrüň berýär. — Myh
mansöýerdi. Işden gelýärkä, ýol
da ulaga garaşyp duran ýolagça
sataşsa, hökman öýe alyp geler
di, çaý-suw hödürlärdi. Il bähbitli
iş bolsa, gaçalaklamasy ýokdy.
Hudaýa şükür, her ýyl hormatly
Prezidentimiziň aladasy bilen ur
şa gatnaşan gahrymanlar ýatlan
ýar. Olara sylag-hormat edilýär.
Düný ed en gaýd yş edenler in e
aýat-töwir okalýar. Kakam pahy
ryň görüp bilmedik eşretli döwrü
ni bu gün onuň ogul-gyzlary, ag
tyk-çowluklary görýärler.
...Hawa, olar hut şonuň üçinem
şol ýyllaryň hupbatyny eginlerin
de çekipdirler. Olar ähli döwürleriň
gahrymanlarydyrlar. Olar Watan
üçin, ene toprak, asuda durmuş
üçin göreşipdiler. Olary gahry
mançylyga iteren zat zeruryýetlik
di. Ahmal, gahrymançylygyň gym
matydyr agramy-da şondadyr.

Allanur ÇARYÝEW.
«Türkmenistan».

ÝÜREK SÖZI

Bedew sarpasy belentde
5-nji maýd a Türkm en ist an yň Prez id ent i,
ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Ser
kerd eb aş ys y goş un gen eral y Gurbanguly
Berdimuhamedowyň harby we hukuk goraýjy
edaralar yň atçylyk toplumynyň düýbüni tut
magy Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna
barýan günlerimizde toý şatlygymyzy has-da
artdyrdy.
Bu toplum örän amatly ýerde — Köpetdagyň
etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýär. Da
gyň arassa howasy, çeşme-çaýlaryň suwy ahal
teke bedewlerini idetmek üçin örän ýaramlydyr.
500 aty saklamaga niýetlenen atçylyk toplumy 40
gektara barabar meýdany eýeläp, onuň çäklerinde
edara binasy, münberler, açyk manež, bedewler,
taýlar hem-de höwür atlar üçin desgalar, weterina
riýa binasy, ot-iým ammarlary, tehnikalar üçin ni
ýetlenen desga, atlaryň türgenleşik meýdançasy,
çapuw ýodasy, suw howuzlary, awtoduralga, ka
rantin binasy we beýlekiler bolar.
Hormatly Prezidentimiz onuň taslamalaryna
degişli düzedişleri girizip, täze athananyň häzirki

döwrüň talaplaryna doly laýyk gelmelidigini, on
da bedewleri ösdürip ýetişdirmek, seýislemek,
çapyşyklara taýýarlanmak üçin ähli zerur şert
leriň üpjün edilmelidigini nygtady.
Geljekde täze athana aýlawlary baglajak be
dewleriň, watançy ýigitleriň ýelden ýüwrük hemra
lary bolan gulluk atlarynyň ýetişdirilýän ýeri bolar.
Onuň daş-töweregi bagy-bossanlyga bürener.
Ýyndam bedewlerimiz, buýsançly alabaýlary
myz Watan goragçylarynyň ygtybarly kömekçile
ridir. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edara
laryna degişli atçylyk hem-de itçilik toplumlarynyň
gurulmagy, olarda dünýä tejribesinde giňden ula
nylýan inženerçilik-tehniki çözgütler bilen milli bi
nagärlik ýörelgeleriniň utgaşdyrylmagy hormatly
Prezidentimiziň bimöçber aladalarynyň miwesidir.

Ylýas NURYÝEW,
Ahal welaýat polisiýa müdirliginiň
Bäherden etrap polisiýa bölüminiň
polisiýanyň ýol gözegçilik bölümçesiniň
wagyz-nesihat boýunça gözegçisi,
polisiýanyň kapitany.

LUKM AN YŇ MASL AH AT Y

KESELLERDEN GORANALYŇ!
Howadaky tozan bölejikleri
niň mukdar ynyň kadadan artma
gy, şeýle-de möwsümleýin döre
ýän kesellerden goranmak üçin
lukmanlar aşakdaky düzgünleri
berjaý etmegi maslahat berýär
ler:

Bir gezeklik örtükleri ikinji gezek
ulanmaly däl;
Agyz-burun örtüklerini her iki
sagatdan çalşyp durmaly;

Öýüň içinde üzärlik tütetmeli,
soňra penjireleri açyp, howany ça
lyşmaly. Çygly arassaçylyk işlerini
Sagdyn iýmitlenmek kadalary geçirmeli;
na pugta üns bermek zerur;
Iş ýerleriňizi arassa saklamaly,
Elleriňizi yzygiderli ýagdaýda, peýdalanýan enjamlaryňyzy, el tele
düzümi spirtli serişdeler bilen arassa fonlaryňyzy we beýleki şahsy zatla
lap, sabyn bilen ýuwmaly;
ryňyzy zyýansyzlandyryjy serişdeler
Jemgyýetçilik ýerlerinde howp bilen yzygiderli süpürmeli;
suz 2 metr aralygy saklamaly;
Keseliň alamatlary ýüze çykan
Jemgyýetçilik ýerlerinde agyz- badyna haýal etmän, maşgala lukma
burun örtüklerini dakynmaly;
nyna ýüz tutmaly.
Örtügi eliňe almazdan öň, düzü
Bu düzgünleri berjaý etmek bilen,
mi spirtli serişde bilen eliňi arassala siz diňe bir öz saglygyňyzy däl, eý
maly ýa-da sabyn bilen ýuwmaly;
sem, töweregiňizdäkileriň hem sagly
Ulanyş möhleti dolan örtügi zibil gyny goramaga ýardam edýändigiňizi
unutmaň!
gabyna taşlamaly;

Hormatly türgenler, tälimçiler we sport eminleri!
Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş gu onuň hassahana ýerleşdirilip ýa-da ambula
ramasy türgenleri, tälimçileri we sport eminle toriýada bejergi almagy, aradan çykmagy äti
rini betbagtçylykly hadysalardan hem-de ke ýaçlandyryş ýagdaýy bolup durýar.
sellerden meýletin ätiýaçlandyryş görnüşiniň
Ätiýaçlandyryşyň pul möçberi şertnama
hyzmatyndan peýdalanmaga çagyrýar.
baglaşylanda, Siziň bilen ylalaşylyp bellenil
Bu hyzmat sizi türgenleşikde, sport ýary ýär.
şynyň geçýän wagtynda, sport ýaryşlarynyň
Ätiýaçlandyryş gatançlary ätiýaçlandy
geçirilýän ýerine barýan we yzyňyza gaýdyp ryş pul möçberine möhletine, töwekgelçili
gelýän wagtyňyzda ätiýaçlandyryş goragy bi giň görnüşine, sportuň görnüşiniň howplulyk
len üpjün eder.
derejesine baglylykda kesgitlenýär we nagt
Ätiýaçlandyryş şertnamasy ýazmaça ýa ýa-da nagt däl hasaplaşyk arkaly tölenýär.
zan arzaňyzyň esasynda, öz islegiňize görä Ätiýaçlandyryş gatançlary tölenilende, size
bir günden bir ýyla çenli we ondan hem köp şertnama baglaşandygyňyzy tassyklaýan äti
möhlet bilen baglaşylyp bilner.
ýaçlandyryş şahadatnamasy gowşurylýar.
Ätiýaçlandyryş şertnamasy professional,
Ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykan ýagda
köpçülikleýin, mekdep, talyp sportlaryna gat ýynda ätiýaçlandyrylan şahsa şahadatnama
naşýan şahslaryň (professional türgenleriň, synda kesgitlenen ätiýaçlandyryş pul möçbe
tälimçileriň, sport eminleriniň, şeýle-de beý riniň çäklerinde ätiýaçlandyryjy tarapyndan
leki türgenleriň, tälimçileriň, sport eminleri ähli zerur resminamalar alnandan soňra, ýedi
niň) peýdasyna baglaşylýar.
iş gününiň dowamynda pul möçberi tölenýär.
Ätiýaçlandyryşyň bu görnüşi boýunça, äti
Sizi öz saglygyňyzy ätiýaçlandyryş goragy
ýaçlandyrylanyň betbagtçylykly hadysalar, bilen üpjün etmek üçin Türkmenistanyň Döw
tebigy betbagtçylyklar zerarly I, II, III topar let ätiýaçlandyryş guramasynyň hyzmatyn
maýyp bolmagy, duýdansyz kesellemegi we dan peýdalanmaga çagyrýarys.
Internet sahypamyz: www.insurance.gov.tm
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 48-48-60; 48-47-05.

Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi 
2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary mekdep 
bilen tanyşdyrmak üçin, şu ýylyň 14-15-nji maýynda sagat 14:00-da
«AÇYK GAPYLAR»
gününi geçirýär
Şol günlerde ýaşlar hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda talyp ýaşlaryň döwrebap
bilim we terbiýe almagy babatda bilim ulgamynda gazanylan üstünlikler, ýetilen sepgitler
hem-de hünär ugurlary, mekdepde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri
bilen tanyşdyrylar.
Mekdebiň salgysy: Aşgabat şäheriniň 2023-nji (Mäti Kösäýew) köçesiniň 90-njy jaýy.
Telefon belgileri: 36-96-73; 36-89-58.

Baº redaktor
Kakamyrat

Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Gazet 1920-nji ýylyò 29-njy iýulyndan bäri çykýar.

REJEBOW

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri
saýlap almak boýunça
BÄSLEŞIK
1. LOT № 70.
Gökdepe etrabynyň Şorgala
geňeşliginde gurulýan 1 gatly, 4
otagly 28 sany we 1 gatly, 5 otag
ly 72 sany ýaşaýyş jaýynyň daşky
eltiji elektrik ulgamynyň gurluşygy
üçin harytlary we enjamlary satyn
almak.
Sat yn alyjy: Ahal welaý at
häkimligi.
2. LOT № 211.
«Balkanwelaýatagyzsuw» birle
şigine degişli suw sorujy hem-de
kowujy beketleriň ýokary basyşly
sorujy enjamlarynyň elektrohere
ketlendirijilerini, transformatorlary
ny düýpli abatlamak üçin harytlary
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat
häkimligi.
3. LOT № 212.
«Balkanwelaýatagyzsuw» bir
leşigine degişli agyz suw desga
laryny durnukly we bökdençsiz iş
letmek üçin dizel generatorlaryny
satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat
häkimligi.
4. LOT № 213.
Daşoguz welaýat Jemagat ho
jalygy birleşiginiň garamagyndaky
edara-kärhanalaryň awtoulaglary
üçin dürli ölçegdäki tekerleri we
akkumulýatorlarysatyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat
häkimligi.

REDAKSIÝANYÒ SALGYSY: Aºgabat ºäheri, Garaºsyzlyk ºaýoly-100, Türkmenbaºynyò erkin döredijilik mekany.
TELEFON BELGILERI: kabulhana — 38-60-88; baº redaktoryò orunbasary — 39-95-06; jogapkär kätip — 39-95-67; kätiplik — 39-95-68;
BÖLÜMLER: döwlet we jemgyýetçilik durmuºy, halkara gatnaºyklar — 39-95-74; oba özgertmeleri we agrar senagat, ykdysadyýet — 39-95-94;
edebiýat, sungat we medeniýet — 39-95-73; ylym-bilim, watançylyk terbiýesi — 39-95-95; saglyk, sport, syýahatçylyk we tebigat — 39-95-76;
hat-habarlar — 39-95-75; mazamlar, buýurmalar we bildiriºler — 39-95-69; faks — 75-18-35.
WÅLAÝATLARDAKY HABARÇYLARYMYZ: Änewde — 37-0-03; Maryda — 6-62-48; Türkmenabatda — 3-26-83
; Daºoguzda — 7-00-57; Balkanabatda — 6-09-01.
ELEKTRON SALGYSY: turkmenistan-gazeti@online.tm
Gazeti elektron görnüşde «turkmenmetbugat.gov.tm» we «metbugat.gov.tm» internet sahypalaryndan hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndan okap bilersiňiz.
Redaksiýa gelen golýazmalar we fotosuratlar yzyna gaýtarylmaýar, olara jogap we syn berilmeýär. «Türkmenistan» gazetinden makalalar, eserler, fotosuratlar
göçürilip çap edilende, gazete salgylanmak hökmandyr.
Indåksi — 69460. Gazåtiò asyl nusgasy Hojalyk hasaplaºygyndaky redaksion birleºigiò kompýuter merkezinde taýýarlanyldy.
Gazåt Türkmenistanyò Måtbugat merkezinde ofsåt usulynda çap edildi. Ölçegi A-2, möçbåri 2 ç.k. A-106425 Nusgasy 52563 sany.
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5. LOT № 276.
Türkmenistanyň Adalat mi
nistrliginiň ýanyndaky Raýat
ýagdaýynyň namalarynyň ýaz
gysynyň Merkezi arhiwi raýat
ýagdaýynyň namalarynyň ýaz
gylarynyň bir bitewi döwlet sa
nawynyň programma üpjünçili
gini işläp düzmek we döretmek
hem-de onuň hereket etmegine
gözegçilik etmek üçin bir bitewi
döwlet sanawynyň alnyp baryl
magyny, hereket etmegini bök
dençsiz dolandyrmak maksady
bilen ýörite programma üpjünçi
ligini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenista
nyň Adalat ministrligi.
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 20-nji
maýynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin
gerekli resminamalary, haryt
lary (işleri, hyzmatlary) üpjün
etmek boýunça şertler, möçber
ler we beýleki materiallar bara
daky maglumatlary şu salgyda
ýerleşýän bäsleşik toparyndan
ýüztutmalar esasynda alyp bi
lersiňiz:
Aşgabat şäheriniň 
Arçabil şaýolunyň 
156-njy jaýy. 
Türkmenistanyň Maliýe we 
ykdysadyýet ministrligi. 
Telefon belgileri: 39-46-39;
39-46-38; 39-46-32.

Bahasy 30 teòòe.

