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— A ty ň aý agy batly bo lsun,
b i l i k u w w atly bol sun, bedew şö hr atly bo lsun!

Düný äde BMG tar ap yndan ykr ar edil en ilk inj i Bit arap
döwlet — bu biziň ata Watanymyz — eziz Türkmenistandyr!

¹68 (99628) * 2021-nji ýylyò 8-nji iýuny, sişenbe.

Milli Liderimiz
bedewleri bilen
didarlaşdy
6-njy iýunda mill i Lid er im iz
Gurbanguly Berdim u h am e dow
Köpetdagyň etegindäki gözel kün
jekleriň birinde ýerleşýän Türkme
nist an yň Prez id ent in iň Ahalteke
atçylyk toplumynda bolup, ynsan
gylykly bedewleri bilen didarlaşdy.
Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň
Başl yg yn yň orunb as ar y, Ýokary
göz egç il ik edar as yn yň başl yg y
Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň
aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde
Türkmen bedewiniň milli baýramy
bilen Türkmen alabaýynyň baýra
mynyň bilelikde bellenilen pursatla
rynda ýurdumyzyň atşynaslarynyň
adyndan Arkadag Prezidentimize
şanl y sen e myn as ybetli sowgat
berlen, 2018-nji ýylda doglan Han
kerw en atl y bed ew i hem-de toý
lyb asl ar yn y horm atl y Prezidenti
mize uly hormat bilen gowşurdy.
Bu görnüşler ynsan bilen bedewiň
aýrylmaz arabaglanyşygyny, milletiň
buýsanjyna öwrülen ajaýyp bedew
leriň Diýarymyzda giňden tutulýan
toý-baýramlaryň esasy bezegleridigini alamatlandyrdy. Türkmenis
tanyň ösüşleriň we beýik ýeňişleriň
belentliklerine tarap batly gadamlary
bedew badyna meňzedilýär.
«Hankerwen» diýen sözüň aňyr
synda türkmen ilinde mukaddeslik
derejesine göterilen dowamat bar.
Kerwen hatarlarynyň uzap gidişi
ýaly, bu ugurda bar bolan asylly
ýör elg el er tar yh yň dow a m yn d a
nesilden-nesle geçip, dowam bolsun
diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.
M i ll i L id er im i z S e rd a r
Berdimuhamedowyň Halkara ahal
teke atçylyk assosiasiýasynyň we
Halk ar a “Türkm en alab aý itleri”
assosiasiýasynyň ýolbaşçysy hök
münde bu ajaýyp bedewe özleriniň
eýe çykmagynyň dogry boljakdy
gyn y aýd yp, atş yn asl ar ym yz yň

be h i ş d i b e d ewl er im iz iň düný ä
ýüz ünd äk i abr aý yn yň mund an
beýl äk-de bel end e galmagynyň
bähbidine zerur tagallalary etjek
dikl er in e ynam bild ird i.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet
Baştutanymyz “Atyň aýagy batly
bols un, bil i kuww atl y bols un,
bed ew şöhr atl y bols un!” diý en
ganatly jümleleri aýdyp, iň gowy
arzuw-umytlar bilen bedewi Serdar
Berdimuhamedowa gowşurdy.
Soňra hormatly Prezidentimiz
bu ýerde idedilýän Hanbeg, Serdar
Berdimuhamedow bolsa Şapolat
atly bedewlerde çapuw ýodasynda
gezim etdiler.
Hormatly Prezidentimiz hem-de
Min istrl er Kab in et in iň Başl yg y
nyň orunb as ar y, Ýokary gözeg
çilik edarasynyň başlygy Serdar
Berdimuhamedow atly gezelenjiň
dowamynda eziz Diýarymyzy dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmek
boý unç a maks atn am ada kesgit
lenen wezipeleri üstünlikli ýerine
ýetirmek ugrunda alnyp barylýan
işleri, ýurdumyzyň gündelik durmu
şynyň wajyp meselelerini ara alyp
maslahatlaşdylar.
Döwlet Baştutanymyz häzir ýur
dum yzd a amal a aşyr ylý an giň
gerimli özgertmeleriň üstünlikli dur
muşa geçirilmeginde her bir ada
myň mynasyp goşandynyň bolma
lydygyny aýdyp, bu ugur boýunça
durmuşa geçirilýän çäreleri işjeňleş
dirmek babatda atalyk pentlerini,
degişli tabşyryklaryny berdi. Aýra
tyn-da, halkymyz yň bagt yý ar durmuşy, ýurdumyzyň hemmetarapla
ýyn ösüşi, şöhratly pederlerimiziň
dör ed en mill i gymm atl ykl ar yn yň
dowamata atarylmagy bilen bagla
nyşykly meseleler hemişe üns mer
kezinde saklanylmalydyr.
«Balkan».

Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň mejlisi
4-nji iýunda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow san
ly
ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobat
dak y mejl is in i geç ird i. Ond a halk hoj a
lyk topl um yn yň pud akl ar yn yň şu ýyl yň
ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren
işleriniň jemleri jemlendi, möhüm resmi
nam al ar yň birn äç es in iň taslamalaryna
hem-de döwlet durmuşynyň wajyp mese
lelerine garaldy.
Horm atl y Prez id ent im iz Min istrl er
Kabinetiniň mejlisine Milli Geňeşiň Mejli
siniň Başlygy G.Mämmedowany hem-de
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başly
gynyň orunbasary K.Babaýewi çagyrdy.
M i ll i Geň eş iň M ejl is in iň Başl yg y
G.Mämmedowa şu ýylyň bäş aýynda milli
parlamentiň ýerine ýetiren işleriniň neti
jeleri barada habar berdi.
Horm atl y Prez id entimiz döwlet mak
satn am al ar yn y durm uş a geç irm ekde,
demokratik esaslary has-da çuňlaşdyr
makda, halkara giňişlikde Türkmenista
nyň eýeleýän ornuny berkitmekde we öňe
sürý än başl ang yçl ar yn y ilerl etm ekd e
deputatlaryň goşandyny aýratyn belledi.
Döwl et Başt ut an ym yz zen anl ar yň
maşgala gymmatlyklaryny, ahlak ýörel
gel er in i sakl am akd a, ösüp gelý än ýaş
nes ill er i terb iý el em ekd e möh üm orun
eýeleýändigini nazara alyp, gelin-gyzla
ryň arasynda wagyz-nesihat çärelerini
işjeňleşdirmegiň wajypdygyny belledi.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Baş
lyg yn yň orunb as ar y K.Bab aý ew Mill i
Geň eş iň Halk Masl ah at yn yň mejl is ine
ta ýý a rl y k g ö rl üş i bar ad a magl um at
berdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň häzirki ýag
daýyny we döwletimiziň durmuş ulgamyny
nazarlaýan syýasatynyň esasy ugurlaryny
naz ar a alm ak bil en, mill i kan unç yl yk
binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça
zerur işleriň geçirilmelidigini belledi.
Hormatly Prezidentimiz gün tertibine
girizilen meselelere geçip, Ministrler Kabi
netiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşi
kowa söz berdi. Wise-premýer milli Lideri
miziň başlangyjy boýunça ähli ulgamlarda
durn ukl y makr oykd ys ad y görk ez ij il er i
üpj ün etm ek maks ad y bil en, şu ýyl yň
ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetirilen
işler barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz ykdysady top
lumyň öňünde durýan ileri tutulýan wezi
peleriň birnäçesine ünsi çekdi. Geljek ýyl
üçin döwlet býujetini taýýarlamak gaýra
goýulmasyz çäreleriň hatarynda görke
zildi. Şonuň bilen birlikde, milli Liderimiz
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň beýleki
orunbasarlary bilen bilelikde 2022-nji ýyl
üçin maksatnamany işläp taýýarlamagy
tabşyrdy. Ykdysady çökgünlik ýagdaýyn
dan has çalt depginde çykmak bu mak
satnamada esasy wezipe bolmalydyr.
Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam
edip, sagl yg y gor aý yş hem-de durmuş
taýdan goraglylyk ulgamlaryna uly möç
berd e maý a goý uml ar y gön ükd irm ek
babatda ozal berlen tabşyryklaryň tala
balaýyk ýerine ýetirilmeýändigini aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz döwlet eýeçi
ligine degişli kärhanalary, desgalary husu
syl aşd yrm ak, paýd arl ar jemgyýetlerine
öwürm ek işl er in i has-da çaltl and yr
magy, zähmet haklarynyň öz wagtynda

tölenilmegine berk gözegçilik etmegi ýakyn
geljek üçin esasy wezipeleriň hatarynda
kesgitläp, bu ugurlardaky işleriň ýagda
ýyn y selj erm eg i hem-de işi bild ir ilý än
talaplara laýyklykda guramak maksady
bilen, netijeli çäreleri görmegi tabşyrdy.
Min istrl er Kab in et in iň Başl yg yn yň
orunb as ar y Ş.Abdrahmanow gözegçilik
edýän pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda
ýer in e ýet ir il en işl er iň jeml er i bar ad a
hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz nebit puda
gynda alnyp barylýan işleri düýpli seljer
megi tabşyrdy. Berlen tabşyryklara gara
mazdan, bu ugurda heniz öňegidişlikler
duýulmaýar diýip, milli Liderimiz belledi.
Döwl et Başt ut an ym yz wis e-premý er e
gözegçilik edýän pudaklarynyň ýolbaşçy
lary bilen ýerlerde köpräk bolup, pudak
larda bar bolan meseleleri çözmegi tab
şyrdy.
Milli Liderim iz Türkm enb aş yd ak y
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplu
mynda öndürilýän polipropilen örtükleriniň
täze görnüşleriniň milli ykdysadyýetimiziň
dürli pudaklarynda işjeň peýdalanylýandy
gyny belläp, ýurdumyzda hem-de daşary
ýurtlarda uly isleg bildirilýän dürli görnüşli
nebithimiýa önümleriniň öndürilýän muk
daryny köpeltmek, görnüşlerini artdyrmak
meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekdi, bu
babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk
tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän
düzümlerinde şu ýylyň bäş aýynda ýerine
ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat
berdi.

Hormatly Prezidentimiz ekin meýdanla
rynda ýetişdirilen galla hasylynyň köpçülik
leýin ýygnalyp başlanandygyny aýdyp, orak
möwsümini gysga wagtda, gallanyň ýitgisi
ne ýol bermän, ýokary derejede geçirmegi
tabşyrdy. Möwsümde tehnikalar bökdenç
siz işledilmelidir. Gallaçy kärendeçiler bilen
hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilmelidir.
Döwlet Baştutanymyz wise-premýere
gözegçilik edý än pud akl ar yn yň ýolbaş
çyl ar y bil en etr apl ard a ýyg y-ýyg yd an
bolup, daýhan birleşikleriniň işini, oragyň
alnyp barlyşyny ýerinde görmegi, olara
zerur bolan kömegi bermegi tabşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän
ulag we aragatnaşyk ulgamlarynda şu ýy
lyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiri
len işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz ulag kompani
ýalarynyň maliýe ýagdaýyny durnuklylaş
dyrmagy, koronawirus pandemiýasy bilen
şertlendirilen döwürde olaryň bökdençsiz
işl em eg in i üpj ün etm eg i iler i tut ulý an
wezipeleriň hatarynda kesgitledi hem-de
öz borçl ar yn y berj aý etm eg i üçin bu
düzümlere ýeterlik derejede goldaw ber
megi tabşyrdy.
Döwl et Başt ut an ym yz ýurd um yz yň
elektron senagatyny döretmek mesele
lerine ünsi çekip, bu ugurdaky işleriň tala
balaýyk alnyp barylmaýandygyny, munuň,
ilkinji nobatda, hünärmenleriň ýetmezçiligi
bilen baglydygyny belledi. Şunuň bilen bag
lylykda, milli Liderimiz wise-premýere işle
riň ýagdaýyny seljermegi hem-de bildirilýän
talaplara laýyklykda degişli işleri ýola goý
mak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.
(Dowamy 2-nji sahypada).

TÜRKMENIS
 TANYŇ 
KANUNY
«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna»
atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek
hakynda
Türkmenistanyň Garaşsyzlygy
nyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli,
Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumy
zyň durmuşynyň syýasy, ykdysady,
medeni ugurlarynda ýokary zäh
met üstünliklerini gazanan adam
lary sylaglamak maksady bilen:
1-nji madd a. «Türkm en ist a
nyň Gar aşs yzl yg yn yň 30 ýyll y
gyna» atly Türkmenistanyň ýubi
leý med al yn y dör etm el i.

2- n j i m a dda . «Türkm en is t an yň Gar aşs yzl yg yn yň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubi
leý med al y hak y nda D üzgün
nam an y tass ykl am al y (goş ul
ýar).
3-nji madd a. «Türkm en is
tan yň Gar aşs yzl yg yn yň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýub i
leý med al yn yň Ýazgysyny tas
sykl am al y (goş ulýar).

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.
Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 5-nji iýuny.

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna»
atly Türkmenistanyň ýubileý medaly hakynda

DÜZGÜNNAMA
1. «Türkmenistanyň Garaşsyz
lygynyň 30 ýyllygyna» atly Türk
menistanyň ýubileý medaly Türk
menistanyň döwlet Garaşsyzlygy
ýyllarynda ýurdumyzy we jemgy
ýeti durnukly ösdürmek ugrunda
çeken halal zähmeti bilen uly hyz
matlary bitiren adamlary sylagla
mak üçin döredilýär.
2. «Türkmenistanyň Garaşsyz
lygynyň 30 ýyllygyna» atly Türk
menistanyň ýubileý medaly bilen:
— T ü rkm en istan yň d ö wle t
Gar aşs yzl yg yn y we özygt yý ar
lylygyny berkitmek ugrunda köp
ýyllaryň dowamynda çeken halal
zähmeti, işjeň we önjeýli döwlet,
jemgyýetçilik işi, şeýle hem ata
Watanymyzyň halkara giňişlikdäki
abraýyny pugtalandyrmaga goşan
uly şahsy goşandy üçin;
— Garaşsyz, hemişelik Bita
rap Türkm en ist an yň ykd ys ady
ku ww atyn y p u gtalandyrma k,
ylm yn y, bil im in i, med en iý et ini,
sung at yn y, sagl yg y goraýşyny,
şeýle h e m ýu rd u ň d u rm uşy
nyň beýl ek i pud aklaryny ösdür
m e k b oý u nç a k ab u l e d il e n

maksatnamalary durmuşa geçir
mekde bitiren uly hyzmatlary üçin;
— Gar aşs yz Türkm en istanyň
gor anm ak ukyb yn y berkitmäge,
raýatlaryň howpsuzlygyny, kanu
nyl yg y we huk uk tert ib ini üpjün
etm ek işin e goş an uly şahs y
goşandy üçin;
— ös ü p g e l ý ä n ý a ş n e s li
Wat an a bolan söýg i we wepalylyk, mertlik, halallyk, ýokary ruhu
belentlik sypatlarynda terbiýele
mek işinde görkezen uly hyzmat
lary üçin sylaglanylýar.
3. «Türkmenistanyň Garaşsyz
lygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkme
nistanyň ýubileý medaly bilen Türk
menistanyň raýatlary sylaglanylýar.
«Türkmenistanyň Garaşsyzlygy
nyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenis
tanyň ýubileý medaly bilen Türk
menistanyň Prezidenti tarapyndan
Türkmenistanyň raýaty bolmadyk
adamlar hem sylaglanyp bilner.
4. Şu syl ag a myn as yp bol an
adamlara «Türkmenistanyň Garaş
syzl yg yn yň 30 ýyll yg yn a» atl y
Türkmenistanyň ýubileý medaly we
onuň şahadatnamasy gowşurylýar.

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna»
atly Türkmenistanyň ýubileý medalynyň

ÝAZGYSY
«Türkm en ist an yň Gar aş
«Türkmenistanyň
syzlygynyň 30 ýyllygyna» atly
Ga
raşsyzlygynyň
T ü r km en i st an y ň ý ub il e ý
30 ýyllygyna» atly
medaly burçlarynyň aralygynda
altyn çaýylan we ýaşyl reňk
Türkmenistanyň
bilen syrç al an an dürli uzyn
ýubileý medaly
lykdaky taýajyklar ýerleşdirilen
sekizburçluk görnüşinde ýasa
lan. Sek izb urçl ug yň ýerl ig i
ak reňk bilen syrçalanan her
burçunda bir sany ak sirkoniý
daşy ýerleşdirilen. Sekizburç
lugyň umumy diametri 44 mm.
Sek izb urçl ug yň üst ünd e
ýerleşdirilen, diametri 31 mm
bolan tegelegiň iç ýüzüniň ýo
karky böleginde «GARAŞSYZ
TÜRKMENISTAN» diýen altyn
çaý yl an ýazg y, aşak y böl e
ginde bolsa iki tarapa ýaýrap
gidý än alt yn çaýylan zeýtun
pudaklarynyň şekili ýerleşdiri
len. Tegelegiň ýer şary şekil
lendirilen merkezi böleginde
ýaş yl reňk bil en syrç al an an
Türkmenistanyň kartasy, Türk
menistanyň Garaşsyzlygynyň
30 ýyllygyny aňladýan rim san
bil en «XXX» diý en ýazg y,
derek agaj yn yň şek il i bil en birl eşd ir il en Türkm en ist an yň Döwl et
baýdagy we Birleşen Milletler Guramasynyň baýdagy hem-de laçynyň
ganatlaryny ýaýyp duran şekili ýerleşdirilen.
Ýubileý medaly halkajyk arkaly ini 30 mm we beýikligi 20 mm bolan
baýdak görnüşdäki kolodka birleşdirilen. Ýaşyl reňk syrça örtülen
kolodkada bäş sany türkmen haly gölleri, iki sany zeýtun pudagy we
bäş ýyldyzly ýarym Aý şekillendirilen.
Ýubileý medalynyň arka tarapyndaky tegelegiň diametri 31 mm. Eşige
dakmak üçin kolodka birikdirilen iňňebagjygyň uzynlygy 25,6 mm.
Ýubileý medaly 925 mähekli kümüşden ýasalyp, onuň ýüzüne altyn
çaýylan.

C M Y K

2021-nji ýylyò 8-nji iýuny.

TÜRKMENISTANYŇ 

KANUNY
«Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly
Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda
1-nji madda. «Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly Türkmenis
tanyň ýubileý medalyny döretmeli.
2-nji madda. «Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly Türkmenis
tanyň ýubileý medaly hakynda Düzgünnamany tassyklamaly (goşulýar).
3-nji madda. «Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly Türkmenista
nyň ýubileý medalynyň Ýazgysyny we onuň plankasynyň Ýazgysyny tassyklamaly
(goşulýar).

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.
Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 5-nji iýuny.

«Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly
Türkmenistanyň ýubileý medaly hakynda

DÜZGÜNNAMA
1. «Garaşsyz Türkmenistanyň Watan
goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubileý
medaly Türkmenistanyň Gar aşsyzly
gyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüli
gini, konstitusion gurluşyny goramakda,
kanunylygy we hukuk tertibini üpjün
etmekde, Watanymyzyň goranmak kuw
watyny berkitmekde we howpsuzlygyny
üpjün etmekde göreldeli gullugy bilen
tapawutlanan, şeýle hem Türkmenista
nyň Garaşsyzlygynyň ýubileý ýyllaryna
bagyşlanyp geçirilýän dabaraly harby
ýörişler e işjeň gatnaşan ýa-da ýörişiň
ýokary derejede guramaçylykly geçiril
meg in e şahs y goş antl ar yn y goş an
harby gullukçylary we işgärleri sylagla
mak maks ady bilen döredilýär.
2 . « G ar a şs y z T ü r km en i st an y ň
Watan goragçysy» atly Türkmenistanyň
ýubileý medaly bilen Türkmenistanyň
döwl et Gar aşs yzl yg yn y berkitmekde
we gorap saklamakda, Watanymyzyň
goranm ak kuww at yn y pugt al and yr
makd a, Wat an gor agçylaryny mertlik
we watansöýüjilik ruhunda terbiýele
mekde bitiren hyzmatlary, şeýle hem
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň ýubi
leý ýyll ar yn a bag yşl an yp geç ir ilý än
dabaraly harby ýörişlere gatnaşan ýa-da
dabaraly harby ýörişi ýokary derejede
guramaçylykly geçirmäge goşan goşant
lar y üçin Türkm en ist an yň harb y we
hukuk goraýjy edaralarynyň harby gul
lukçylary we işgärleri sylaglanylýar.
3 . « Gar a şs yz T ürkm en ist an yň
Watan goragçysy» atly Türkmenistanyň
ýubileý medaly bilen Türkmenistanyň
Gar aşs yzl yg yn yň ýub il eý ýyll ar yn a
bagyşlanyp geçirilýän dabaraly harby

ýör işl er e gatn aş an ýa-da dab ar al y
harby ýörişi ýokary derejede gurama
çyl ykl y geç irm äg e goş ant goş an we
işjeň gatnaşan hem-de:
1) Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny
pugtalandyrmaga, kanunylygy we hukuk
tert ib in i üpj ün etm äg e, döwl et im iz iň
goranmak kuwwatyny ýokarlandyrmaga,
Watanymyzyň hem-de onuň raýatlary
nyň howpsuzlygyny we asudalygyny
üpjün etmäge şahsy goşant goşanlar;
2) milli Ýaragly Güýçlerimiziň ýokary
der ej ed äk i söw eşj eň taýý arl yg yn y
üpj ün etm ekd e, harb y gull ukç yl ar y
ýokary watançylyk ruhunda terbiýele
mekde, goşunda ýokary düzgün-tertibi
ýola goýmakda we dostlugy pugtalan
dyrm akd a hyzm atl ar y bit ir enl er;
3) harby ylmy we tehnikany ösdür
mekde, harby we hukuk goraýjy edara
lar üçin hünärmenleri taýýarlamakda, uly
möçberli harby okuw tälimleri taýýarla
makda we üstünlikli geçirmekde, goşun
laryň ýokary söweşjeň taýýarlygyny sak
lamakda uly hyzmatlary bitirenler;
4) harb y borj un y gör eld el i ýer in e
ýet ir ip, harb y gull ukd a ýokary hünär
der ej es in i görk ez ip, düzgün-nyzamy
birkemsiz berjaý edenler sylaglanylýar.
4. «Garaşsyz Türkmenistanyň Watan
goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubileý
medaly bilen sylaglamak Türkmenista
nyň döwlet Garaşsyzlygynyň ýubileýleri
bellenilýän ýyllarda amala aşyrylýar.
5 . « G ar a şs y z T ü r km en i st an y ň
Watan goragçysy» atly Türkmenista
nyň ýubileý medaly bilen sylaglanan
lara medal we onuň şahadatnamasy
gowşurylýar.

«Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly
Türkmenistanyň ýubileý medalynyň

ÝAZGYSY
«Garaşsyz Türkmenistanyň Watan
goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubi
leý medaly güberçek görnüşinde ýerine
ýet ir il en sek izb urçl ukd an ybar atd yr.
Ýubileý medaly n yň umu m y diam etri
44.75 mm.
Sek izb urçl y ýyld yz yň burçl ar yn yň
her biriniň arasynda nagyşlaryň üstüne
çykyp duran kiçijik sekizburçly ýyldyzyň
altyn çaýylan üç sany burçy ýerleşdiri
len. Sekizburçly ýyldyzyň burçlarynyň
her biriniň daşky burçy ýaşyl reňk bilen
syrçalanyp, onuň içki bölegine altyn we
kümüş çaýylan. Medalyň merkezinde
tegelekleriň ikisi ýerleşdirilen, oýulyp
şekillendirilen ýerligi kümüş çaýylan
içki tegelek Ýer şarynyň şekilinde bolup,
onuň sag we çep tarapynda altyn çaýy
lan gylyjyň şekili we ortasynda diametri
14,26 mm bolan altyn çaýylan galkanyň
şek il i bol up, onuň merk ez ind e alt yn
çaýylan Gün şöhleleri, üstünde galka
nyň we iki sany gylyjyň şekilleri ýerleşdirilen. Içki tegelegiň daş ýüzündäki
ýaş yl reňk bil en syrç al an an halk a
nyň ýokarky böleginde «GARAŞSYZ
TÜRKMENISTANYŇ WATAN GORAG
ÇYSY» diýen altyn çaýylan ýazgy we
halk an yň aşak y böl eg ind e bols a iki
tar ap a ýaýr ap gidý än alt yn çaý yl an
zeýt un pud ag y hem-de ýazg y bilen
zeýtun pudagynyň arasynda iki sany
kiçijik altyn çaýylan sekizburçly ýyldyz
bar. Daşk y teg el eg iň daş-töw er eg i
bols a küm üş çaý yl an we ýaş yl reňk
bil en syrç al an an dürl i şek ill er bil en
nagyşlanan.
Ýubileý medalynyň arka tarapynyň
merk ez i böleginde umumy diametri
30 mm bolan tegelegiň ýokarky böle
gin
de ini 1,5 mm bo
lan «GA
RAŞ
SYZ
TÜRKMENISTANYŇ WATAN GORAG
ÇYSY» diýen ýazgy we tegelegiň aşaky
böleginde bolsa iki tarapa ýaýrap gid
ýän zeýtun pudagy hem-de ýazgy bilen

«Garaşsyz Türkmenistanyň
Watan goragçysy» atly
Türkmenistanyň ýubileý medaly

zeýtun pudagynyň arasynda iki sany
kiçijik sekizb urçly ýyld yz bar.
Ýubileý medaly halkajyk arkaly ini
25,2 mm, beýikligi 13,5 mm bolan iki
gapdaly kertikli, gönüburçluk görnüşin
däki kolodka birleşdirilýär. Kolodkanyň
esasy meýdanynda güberçek görnü
şinde altyn çaýylan galkan ýerleşdirilen.
Galkanyň aşagynda iki sany gylyç ata
naklaýyn ýerleşdirilen. Galkanyň merkezi
böleginde iki sany zeýtun pudagy daşyna
aýlanan sekizburçluk ýerleşdirilip, sekiz
burçlugyň merkezi böleginde bolsa bäş
ýyldyzly ýarym Aý şekillendirilen.
Ýubileý medaly we onuň kolodkasy
misiň we nikeliň garyndysyndan ýasa
lyp, ýüzüne altyn çaýylýar.
Kolodkanyň arka tarapynda medaly
geýime dakmak üçin ildirgiç bar.

Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň mejlisi
(Başlangyjy 1-nji sahypada).
Ministrler Kab in et in iň Başl yg yn yň orunb as ary
Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän düzümlerinde —
gurluşyk, senagat we energetika pudaklarynda,
“Türkmenhimiýa” döwlet konserninde, paýtagtymy
zyň häkimliginde şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetiri
len işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
D ö wl e t B a şt ut an ym y z G u r b a n g u l y
B erdimuhamed o w h owan y ň y ss y d ö wrün i ň
ýet ip gel end ig in i, wel aý atl ard a, şäh erl erd e we
etraplarda ýangyna garşy howpsuzlyk düzgünle
riniň ýola goýluşyna berk gözegçilik edilmelidigini
belledi. Desgalarda, binalarda ýangyna garşy ula
nylý an enj aml ar yň, how uzl ar yň hem-de beýl ek i
serişdeleriň bardygyny we guratdygyny barlamak
boý unç a birn äç e tabş yr ykl ar berildi.
Şeýle hem sowadyjy enjamlary ulanmak üçin
elektrik energiýasynyň artykmaç sarp edilmegini
azaltmaly, köçeleri yşyklandyrmagyň, dürli maha
batlary görkezmegiň tygşytly düzgünini üpjün etmeli
diýip, milli Liderimiz belledi.
Elektrik energetikasy boýunça içerki we halkara
taslamalaryň durmuşa geçirilişine, ozalkysy ýaly,
aýratyn üns berilmelidir. Şunda elektrik energiýasy
nyň önümçilik we eksport möçberleri, ýurdumyzyň
energetika pudagynyň kuwwaty artdyrylmalydyr
diýip, döwlet Baştutanymyz belledi, bu babatda
wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
bas ar y Ç.Gyl yj ow göz egç il ik edý än söwd a we
dokm a topl uml ar ynd a hem-de tel ek eç il ik ulg a
mynda şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň
netijeleri barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz halkyň sarp edýän haryt
larynyň öndürilişini artdyrmak boýunça işleri dowam
etm eg iň zer urd yg yn y nygtady. Tomus paslynyň
ýetip gelmegi bilen baglylykda, doňdurmany, miwe
suwlaryny köpräk öndürmek zerurdyr.
Ozal berlen tabşyryklara laýyklykda, telekeçiligi
ösdürmegi höweslendirmek maksady bilen, ykdysa
dyýetiň hususy pudagyna döwlet goldawyny bermek
boýunça nobatdaky çäreleri taýýarlamak möhümdir.
Döwlet Baştutanymyz kiçi we orta telekeçilige, aýra
tyn-da, syýahatçylyk işi bilen meşgullanýan kärha
nalara maliýe we maddy-enjamlaýyn taýdan ýardam
bermegi göz öňünde tutmagyň wajypdygyny aýdyp,
bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Min istrl er Kab in et in iň Başlygynyň orunbasary
M.Mämmedowa gözegçilik edýän düzümlerinde şu
ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri
barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň işine ünsi çekdi. Şunuň bilen bagl y
lykd a, gaz etler iň we žurn allar yň elektr on görnüş e geçm eg in i işj eňl eşd irm ek zer urd yr diý ip,
döwlet Baştutanymyz belledi we bu ugurda işgär
leri taýýarlamak, bölümleriň iş birligini kesgitlemek
boýunça anyk görkezmeleri berdi.
Sanly ykdysadyýete geçmek boýunça wezipelere
laýyklykda, bu ugurda durmuşa geçirilýän özgert
meleri giňden beýan etmek işleri dowam etdirilme
lidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.
Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýaşlar üçin
gyz ykl y we ähm iý etl i gepl eş ikl er i taýý arl am ak,
tomusky dynç alyş möwsümini guramaçylykly geçir
mek meselelerine üns bermegi tabşyrdy.
Wat an ym yz yň Gar aşs yzl yg yn yň 30 ýyll yg y
mynasybetli hem-de “Türkmenistan — parahatçyly
gyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen
ýyl bilen bagly çärelere möhüm ähmiýet berilmeli
dir diýip, milli Liderimiz belledi we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän düzüm
lerinde şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işler
barada hasabat berdi.
Horm atl y Prez id ent im iz häz ir okuw ýyl ynyň
tamamlanandygyna ünsi çekmek bilen, ýokary we
orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglaryndan
başga-da, täze okuw ýylyna hem gowy taýýarlyk
görmeli, ýokary we orta mekdeplerde ýeňil hem-de
düýpli abatlaýyş işlerini geçirmeli, dynç alyş-sagal
dyş merkezlerinde çagalaryň tomusky dynç alşyny
talabalaýyk guramaly diýip belledi.
Siz Hök üm et iň bil im işg ärl er i bil en bolj ak
maslahatyna hem düýpli taýýarlyk görüň! Bu mas
lahatda biz bilim ulgamynda geçiriljek nobatdaky
özgertmeler bilen bagly meselelere serederis diýip,
milli Liderimiz wise-premýere we degişli ýolbaşçylara
degişli tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz ýokary okuw mekdeple
rinde giriş synaglarynyň möhüm ähmiýetini belläp,
olaryň geçirilýän döwründe jemgyýetçilik gözegçili
gini üpjün etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Türkmen-rus gatnaşyklary
ösüş ýolunda
Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyk
lykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň
başlygy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçyly
gyndaky wekiliýet şu ýylyň 3-4-nji iýuny aralygynda
Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şähe
rinde iş saparynda boldy, ol ýerde XXIV Peterburg
halkara ykdysady forumynyň işine gatnaşdy.
Türkm en ist an yň wek il iý etiniň ýolbaşçysy —
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,
Ýok ar y göz egç il ik edar as yn yň başl yg y Serd ar
Berdimuhamedow for um yň mowzuklaýyn mej
lisinde eden çykyşynda maslahata gatnaşyjylary
ýurdumyzda amala aşyrylýan toplumlaýyn şäher
gurluşyk konsepsiýasynyň maksatlary we esasy
ugurlary bilen tanyşdyrdy.
Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy foruma
gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk
bildirdi we hemmelere üstünlikleri arzuw etdi.
Soňra XXIV Peterburg halkara ykdysady foru
mynyň resmi açylyşy yglan edildi. Forumy guraý
jylara we onuň myhmanlaryna Russiýa Federasi
ýasynyň Prezidenti Wladimir Putin gutlag sözi bilen
ýüzlendi.
Foruma gatnaşmagynyň çäklerinde ýurdumyzyň
wekiliýeti wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasy
nyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçy
lygynda birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.
Türkm en ist an yň wek il iý et in iň ýolb aşçysynyň
Sankt-Pet erb urg yň g ub ern at or y Aleks andr
Beglow bilen duşuşygynyň barşynda ikitaraplaýyn

hyzmatdaşlygyň, şol sanda senagat ulgamynda
gatnaşyklary ösdürmek meseleleri ara alnyp mas
lahatlaşyldy.
F or um y ň d ow am y nd a T ü r km en i st an y ň
Ministrler Kab in et in iň Başl yg yn yň orunbasary,
Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar
Berdimuhamedowyň “Obý ed inýonnaýa sudostr oitelnaýa korporasiýa” paýdarlar jemgyýetiniň
müdiriýetiniň başlygy, baş direktory Alekseý Rah
manow bilen hem duşuşygy boldy.
Peterburg halkara ykdysady forumynyň çäkle
rinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň
başlygy Serdar Berdimuhamedow Russiýa Fede
rasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary,
Ykd ys ad y hyzm atd aşl yk boý unç a hök üm et ar a
türkm en-rus top ar yn a başl ykl yk edij i Alekseý
Owerç uk bil en-de duş uş yk geç ird i.
Türkmen wekiliýeti Sankt-Peterburg şäherinde
bolmagynyň çäklerinde “Wodokanal Sankt-Peter
burga” döwlet unitar kärhanasynyň düzümine gir
ýän “Suw dünýäsi” sergi-gözden geçiriliş toplu
myna baryp gördi.
Soňr a Türkm en ist an yň wek il iýetiniň agzalary
wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasynyň baş
lygy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda
Sankt-Peterburg şäheriniň gözel ýerlerinde geze
lençd e bol up, onuň bin ag ärl ik göz ell ikl er i bil en
tan yşd yl ar, şeýl e hem New a derý as y boý unç a
gämili gezelenç etdiler.
«Balkan».

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunba
sary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň bäş
aýynda DIM tarapyndan geçirilen işleriň jemleri
barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň we daşary
ýurtl ar yň Hök üm et wek il iý etl er in iň sap arl ar yn a,
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileýine, hemişelik
Bitaraplyk baýramyna bagyşlanan halkara masla
hatl ar a we beýl ek i halk ar a çär el er e taýý arl yg yň
ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tab
şyrdy.
Döw l et Baş t u t a n ym yz mejl is iň dow am ynd a
Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyz m at d aşl yk
boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara topary
nyň türkmen böleginiň düzümini tassyklamak hakynda
Karara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premý er e iberdi hem-de bu toparyň nob atd ak y
mejlisine taýýarlyk görmek barada degişli tabşy
ryklary berdi.
Soňr a horm atl y Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip,
şu ýylyň geçen bäş aýynda alnyp barlan işleriň
netijeleriniň, dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly
ýagd aýl ar a gar am azd an, döwl et im iz iň depg inl i
ösmegini dowam edýändigini görkezýändigini kana
gatlanma bilen belledi.
Hökümetimiziň we halkymyzyň guramaçylykly işi
netijesinde ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüşi
geçen bäş aýda 6,1 göterim möçberde boldy. Sena
gat desg al ar y, ýaş aý yş jaýl ar y, çag al ar bagl ar y,
mekdepler, dükanlar we beýleki desgalar bellenen
möçberde gurlup ulanmaga berildi. Kabul edilen
meýilnamalara laýyklykda, energiýa serişdelerimizi
dünýä bazarlaryna diwersifikasiýa ýoly bilen iber
mek syýasaty hem üstünlikli dowam edýär.
Biz şu ýyl üçin umumy wezipeleri kesgitledik.
Indi bu wezipeleriň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmegini
gaz anm al yd yr ys diý ip, horm atl y Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow nygt ad y.
Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz wise-premýerlere gözegçilik edýän pudaklarynyň ýol
başçylary bilen maslahat geçirmegi hem-de geçen
bäş aýda alnyp barlan işleriň netijelerini ara alyp
maslahatlaşmagy tabşyrdy.
Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da bir
näçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça
degişli çözgütler kabul edildi.
«Balkan».

Täze kanunçylyk
namalaryna
garaldy
5-nji iýunda paýt agt ym yzd a Türkm en ist an yň
Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyryly
şynyň birinji mejlisi geçirildi. Onda hormatly Prezi
dent im iz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp
barýan durmuş ugurly syýasatyna hem-de ýurdumy
zyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyr
mak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda
işlenip taýýarlanylan täze kanunlar we kadalaşdy
ryjy hukuk namalary makullanyldy.
Mejl is e gatn aşm ak üçin köpç ül ikl eý in hab ar
beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.
Gün tert ib in e hem-de “Türkm en ist an yň Mill i
Geňeşi hakynda” Kanunyň 18-nji maddasyna laýyk
lykda, Halk Maslahatynyň agzalarynyň makullamagy
üçin 22-nji maýda geçirilen Türkmenistanyň Milli
Geňeşiniň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on dördünji
maslahatynda kabul edilen kanunlar hödürlenildi.
Mejlisiň dowamynda Milli Geňeşiň Halk Masla
hatynyň Başlygynyň orunbasarynyň hem-de komi
tetleriň ýolbaşçylarynyň çykyşlary diňlenildi hem-de
kanunçylyk namalarynyň her biri boýunça netije
namalar berildi.
Mejlisiň dowamynda başga-da birnäçe mesele
lere garaldy.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň birinji çagyryly
şynyň birinji mejlisiniň gün tertibine girizilen kanun
lar biragyzdan makullanyldy hem-de degişli Kararlar
bil en berk id ild i.
«Balkan».

Ekolog iýa a b ada nç ylyg y —
eş r etl i dur m uşyň g ö z b
 a ş y
Daşky gurşawy goramagyň bütin
dünýä güni mynasybetli Balkanabat
şäherindäki «Nebitçi» myhmanhana
synyň öňündäki meýdançada welaýat
häkimliginiň, welaýat daşky gurşawy

edip çeken suratlary, dürli görnüşdäki
ösümlikler, haýwanlar bu ýere gelen
leriň ünsüni özüne çekdi. Hormatly
Prezidentimiziň «Türkmenistanyň der
manlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-

goramak müdirliginiň, Türkmenistanyň
Agrar partiýasynyň welaýat komitetiniň
bil el ikd e gur am akl ar ynd a dab ar al y
çäre geçirildi. Oňa ýaşuly nesliň wekil
ler i, edar a-kärh an al ar yň işg ärl er i,
welaýat tebigaty goramak jemgyýetiniň
işjeň agzalary, talyplar gatnaşdylar.
Dabaranyň dowamynda çärä gat
naş anl ar bu ýerd e ösüml ikleriň we
janly tebigatyň, kitaplaryň sergilerini
synlam ag a mümk inç il ik ald yl ar. Ýaş
suratkeşleriň gözel tebigatymyzy wasp

-ensiklopedik eserinde beýan edilýän
dermanlyk otlar görkezildi.
Dabaraly çäre welaýat kitaphanasy
nyň mejlisler zalynda Daşky gurşawy
goramagyň bütindünýä gününe bagyş
lan an masl ah at bil en dow am etd i.
Onda çykyş edenler eziz Arkadagy
myz yň aladas y bil en ý urd um yzd a
tebigata aýawly çemeleşmäge, onuň
g öz e ll ig in i we b a ýl yg yn y g ora p
sakl am ag a gön ükd ir il en uzak möh
letl eý in maks atn am al aryň durmuşa

geçirilýändigini, ýaş nesilde tebigata
bolan söýgini döretmekde, ekologiýa me
deniýetini kemala getirmekde uly işleriň
alnyp barylýandygyny buýsanç bilen
bellediler. Ata Watanymyzy bagy-bos
sanlyga öwürmekde taýsyz tagallalary
edýän Gahryman Arkadagym yz a al
kyş sözl er in i aýtd yl ar.
Daşky gurşawy goramagyň bütin
dünýä güni mynasybetli S.A.Nyýazow

ýetirmeklerinde aýdym-sazly çykyş
lara giň orun berildi. Olarda ajaýyp
döwrümiz, gözel tebigatymyz, Gah
rym an Ark ad ag ym yz yň alyp bar
ýan beýik işleri wasp edildi. Bu ýere
ýygnananlar ýaş suratkeşleriň surat
eserlerine, janly tebigatyň we ösüm
likleriň sergisine syn etdiler. Edara-kärh an al ard a ekol og iý a tal apl a
ryn a laý yk gelý än işl er i durm uş a

adyndaky Türkmen oba hojalyk uni
wersitetiniň Magtymguly ylmy-önüm
çil ik syn ag merk ez ind e geç ir il en
dabaraly çäre hem ýokary ruhube
lentl ig e besl end i. Dab ar ad a med e
niý et we sung at işg ärl er in iň ýer in e

geç irm ekd e şahs y zähm et i bil en
tapawutlanan işgärlere Hormat hat
lar y, ýad yg ärl ik sowgatlar dabaraly
ýagd aýd a gowş ur yld y.
Gülnabat Annataganowa,
«Balkan».

«Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly
Türkmenistanyň ýubileý medalynyň plankasynyň

ÝAZGYSY
«Garaşsyz Türkmenistanyň Watan
«Garaşsyz Türkmenistanyň
goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubileý
Watan goragçysy» atly
medalynyň plankasynyň düşegi ýaşyl
Türkmenistanyň ýubileý
reňkli syrça bilen örtülen. Onuň esasy
medalynyň plankasy
meýd an ynd a güb erç ek görn üş ind e
alt yn çaý yl an galk an ýerl eşd ir il en.
Galkanyň sag we çep tarapynda altyn
çaýylan gylyjyň şekili ýerleşdirilen. Gal
kanyň merkezi böleginde bäş ýyldyzly
ýar ym Aý şek ill end ir il en.
Plank an yň daşk y gyr as yn a altyn
çaýylýar.
Ýub il eý med al yn yň plank as yn yň 10 mm bolup, ol mis bilen nik eliň
ölç eg i inin e 22 mm we beý ikl ig in e garyndysyndan ýasalýar.

C M Y K

2021-nji ýylyò 8-nji iýuny.

Ýaňl ans yn dünýäd e çag a gülk üs i
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy birl ikd e, bil im ulg am ynd a hem bel ent der ej elere ýetilýär.
Dabaraly çärede şular dogrusynda gürrüň edildi. Ýurdu
mynasybetli welaýat, Balkanabat şäher häkimlikleri hem-de
wel aý at Baş bil im müd irl ig i bil en bilelikde çagalar bakja- myzyň raýatlary, şol sanda çagalar barada atalyk aladasyny
-bagymyzda «Ýaňlansyn dün
edý än Gahr ym a n A rk ad agy
ýäde çaga gülküsi» diýen at
myz a t ü ý s ý ür e kd e n a lk y ş
bilen dabaraly çäre geçirdik.
aýd yld y. Çag al ar bakj a-bag y
myzda terbiýelenýän körpeleriň
Oňa jemgyýetçilik guramalary
nyň wekilleri, bilim ulgamynyň
ýer in e ýet ir en tanslary, «Şal
işgärleri gatnaşdylar.
gam» ertekisi esasynda goýlan
Berkarar döwletimiziň bagty
sahna oýny çärä gatnaşanlarda
ýarlyk döwründe alnyp barylýan
uly täs ir gald yrd y.
beýik işler halkymyzyň abadan
Soňra ýaş nesilleri terbiýele
we parahat durmuşynyň üpjün
mekde görelde görkezýän bilim
işgärlerine welaý at hä k im l i g i
edilm eg in e, jemg yý et im iz iň
hemmetaraplaýyn ösdürilme
niň, welaýat Baş bilim müdirligi
niň, Türkmenistanyň Agrar par
gine gönükdirilýär. Halkymyz
tutanýerli zähmet çekmegiň
tiý as yn yň wel aý at komitetiniň,
nusgasyny görkezip, Garaş
Türkm en ist an yň Dem okratik
partiýasynyň Balkanabat şäher
syzlygymyzyň gazananlaryny
pugtalandyrýar. Ata-babalarymyzyň arzuwlan ýurt Garaşsyz komitetiniň Hormat hatlary we sowgatlary gowşuryldy.
Annagül Hudaýberdiýewa,
lygy zähmet ýeňişlerine ýetmekde halkymyza ylham, joşgun
berýär. Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallasy bilen döre Balkanabat şäherindäki 18-nji çagalar bakja-bagynyň müdiri.
dijilikli işlemäge ähli şertler döredilýär, beýleki ulgamlar bilen
Surata düşüren Waleriý Kiselýow.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň Berkarar döwle
timiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdu
myzyň ykdysady ösüşini daşky gur
şaw bilen sazlaşykly alyp barmaga,
ýaş aýş yň ekol og iý a taýdan arassa
gurş aw yn y dör etm äg e gönükdirilen
topl uml aý yn we gelj eg i nazarlaýan
parasatly ekologiýa syýasaty barha

dab ar al aný ar. Diý ar ymyzyň tebigy
baýlyklaryny gorap saklamak, aýawly
we rejeli peýdalanmak, ýurdumyzda
we sebitde ekologiýa howpsuzlygyny
üpjün etmek Türkmenistanyň döwlet
syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine
öwrüldi.
Adam daşk y gurş aw bil en sazl a
şykda ýaşaýar, onuň gözel ýerlerinden
ylham alýar. Ýurdumyzda şeýle ýerleriň
bir i-de haýw an at we ösüml ik düný ä
sin e baý bol an Gün ort a-Günb at ar
Köpetdagdyr.
Günorta-Günbatar Köpetdagda guş
laryň 276-dan gowrak görnüşi bolup,
tutuş Türkmenistanyň görnüş sanynyň
75 göterimine barabardyr. Goraghanada

Turaç
höw ürtg el eý än 160 görn üşden 11-si:
turaç, gara leglek, ütelgi, ýylançy gyrgy,
bürgüt, sakgally garaguş, gyrgypisint
gar ag uş, masl ykç y, sähra garaguşy,
garaguş, sähra göwenegi ýaly görnüş
ler Türkm en ist an yň Gyz yl kit ab yn a
girizildi.
Tebigatymyzyň haýwanat dünýäsi
niň täsin guşlarynyň biri-de turaçlar
dyr. Olar sülg ünl er maşg al as yn a
degişli bolup, Etrek, Sumbar we Çendir
derýalarynyň boýlarynda duş gelýär
ler. Turaçlar ýaprak, ter baldak, şireli
miwe tohumlary, däneler, şeýle-de oba
hoj al yg yn a zyý an berý än murtl y
çek irtg e, ýasm yk, gar ynj a ýal y mör-möjekler bilen iýmitlenýärler. Esasan,
suw ýat akl ar yn yň golaýyndaky ýyl
gynl yk, böw ürsl enl ik, gam yşl yk ýer
lerde we ekerançylyk meýdanlarynyň
çetl er ind e mek an tutý arl ar.
Tur aj yň hor az yn yň reňk i gar a,
bedeniniň aşagy tegelek ak tegmilli,
arkasy we ganatlary dik goňur-çypar
nag yşl y, bil i we guýr ug y kes e ak
zol akl y, boýn un yň töw er eg i goň ur-gyz yl halk al y, çüňk i gara, aýaklary
gyzyl, mäkiýany öçügsi reňkli, ganat
larynyň uzynlygy 148-180 millimetre
çenli bolýar.
Turaçlar mart — awgust aýlarynda
köpelýärler. Olar gyrymsy agaçlaryň
düýb ünd e, ýalp ak çuk a n a k l a r d a
höw ürtg el eý ärl er, ýum urtg al ar yn yň
reňki ak meneklije, ýaşylymtyl-goňur

Sagd yn ýaşl ar —
buýs anj ymyz
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagal-
lasy bilen ýaş nesilleriň arasynda sagdyn durmuş ýörel
gesini ornaşdyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn nesli
terbiýeläp ýetişdirmek, bedenterbiýäni we sporty ösdürmek
babatda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.
Halkyň saglygy ýurduň baş baýlygyna deňelýär. Garaşsyz,
hemişelik Bitarap ýurdumyzda ynsan saglygy barada döwlet
derejesinde uly alada edilýär. Güneşli ülkämizde sporty ösdür
mek, oňa öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlary
sporta höweslendirmek «Döwlet adam üçindir!» diýen taglyma
tymyzdan gözbaş alýar. «Sport — munuň özi gujur-gaýratyň,
gözelligiň, sagdynlygyň we progresiň belentliklere tarap ymtyly
şyň janly beýanydyr» diýmek bilen, hormatly Prezidentimiz spor
tuň hem-de bedenterbiýäniň ynsanyň durmuşyndaky ornuna
ünsi çekýär. Ýaşlarymyz ähli amatlyklary bolan sport mekdeple
rinde bedenlerini berkidip, ýurdumyzda sportuň dürli görnüşleri
boýunça guralýan bäsleşiklere gatnaşýarlar. Dünýä ülňülerine
laýyk gelýän sport mekdeplerinde tälim alýan oglan-gyzlaryň
sanynyň artmagy bolsa, bizi diýseň buýsandyrýar. Şeýle-de
ýurdumyzyň obalarynda, şäherçelerinde, şäherlerinde gurlup,
ulanylmaga berlen sport desgalary ýaş nesilleriň sportuň dürli
görnüşleri bilen meşgullanýan ýerine öwrüldi.
Halkymyzyň eşretli hem-de bolelin durmuşda ýaşamagy,
ýaşlaryň sagdyn ösüp-ulalmaklary üçin ähli şertleri döredip
berýän mähriban Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolup,
beý ik başl ang yçl ar y row aç als yn!
Bossantäç Baýramowa,
Türkmenbaşy etrabyndaky 18-nji orta mekdebiň mugallymy.
Balk an ab at şäh eriniň
ýaşaýjysy Wezir Baýram
geldiýewiç Annageldiýe
wiň awtoulagynyň tehniki
pasport yn yň ýit ir il endigi
mäl im edilý är.

Türkm enbaşy şäh er indäki
1-nji liseý tarapyndan 2003-nji
ýylda Döwlet Gaýypnazarowiç
All ab erd iý ewiň adyna berlen
A 029237 belg il i başl ang yç
hünär bilimi baradaky diplomy
ýit ir il end ig i seb äpl i güýçs üz
hasap etmeli.

Serd ar etr ab ynd ak y 3-nji
o rt a m e kd e p t ar ap y nd a n
2000-nji ýylda Aleksandr Alek
sandr ow iç Karp ow yň adyna
berlen A 0086969 belgili orta
bil im hak ynd ak y şah ad atna
many ýitirilendigi sebäpli güýç
süz hasap etmeli.

Türkmenbaşy şäherindäki
14-nji ort a mekd ep tarapyn
dan 2000-nji ýylda Walentina
Gennadýewna Beleskaýanyň
ady
na ber
len A 0027352 bel
gili orta bilim hakyndaky şaha
datnamany ýitirilendigi sebäpli
güýçsüz hasap etmeli.

Balkanabat şäheriniň
ýaş a ýj ys y Gurbanguly
Tagangeldiýewiç Derýa
gulyýewiň awtoulagynyň
tehniki pasportynyň ýitiri
lendig i mäl im edilý är.

Serdar etrabyndaky «Owa
dan çe şm e » h us us y k ärha
nasyn a S e rd ar etr abyny ň
pens iý a gazn as yn yň böl üm i
tarapyndan 2013-nji ýylda ber
len 011035 belgili şahadatna
many ýitirilendigi sebäpli güýç
süz hasap etmeli.

Esenguly etrabyndaky 9-njy
ort a mekd ep t ar ap ynd a n
2016-njy ýyld a Döwl etg eldi
Täçm ämm ed ow iç Täçm äm
m ed ow y ň a d yn a b e rl e n
A 1577688 belg il i ort a bil im
hak ynd ak y şah a d at n a m a n y
ýit ir il end ig i seb äpl i güýçs üz
hasap etmeli.

Serdar etrabyndaky «Arkaç»
daýhan birleşigine Serdar etra
byn yň pens iý a gazn as yn yň
böl üm i tar ap ynd an 2013-nji
ýyld a berl en 011030 belg il i
şah ad atn am an y ýit ir il end ig i
sebäpli güýçsüz hasap etmeli.

reňkli bolýar. Bu guşlar mydama jübüt
bo
lup, güýz we gyş aý
la
ry sü
ri bo
lup
gezýärler. Turaçlar 10-a çenli ýumurtga
guzlaýarlar. 21 günden soň jüýje çykyp
başlaýar.
Gor agh an am yz yň ylm y işg ärl er i
turaçlara S. Nyýazow adyndaky daý
han birleşiginiň ekin meýdanlarynda,
Sumb ar derý as yn yň ken arl ar ynd a

köpçülikleýin gabat gelýärler. Turaçlar
Sumb ar yň ken arl ar ynd a höw ürtg e
ýas anl ar ynd a, käh al atl ard a güýçl i
ýagyn ýagyp, sil gelmegi netijesinde,
höwürtgelere zyýan ýetýär. Bu bolsa
turaçlaryň tebigatdaky sanynyň kemel
megine eltýär.
Turaçlaryň sanyny köpeltmek üçin
ýaşaýan ýerlerini we köpelýän wagtlary
olary berk gor ag ast yn a alm ak hökm and yr. Bu ugurd a ilat aras ynd a
wag yz-ünd ew işlerini güýçlendirmeli.
Turaçlary goramak biziň hemmämiziň
muk add es borj um yzdyr.
Hanmeňli Hojamämmedowa,
Sünt-Hasardag döwlet tebigy
goraghanasynyň uly ylmy işgäri.

Ýylyň ähli pasyllarynda saglygyňyzy
goramak üçin maslahatlar
Ýurdumyzda raýatlarymyzyň sagly
gyny goramak, dürli ýokanç keselleriň
öňüni almak maksady bilen, degişli
çäreler döwlet derejesindäki talaplara
laýyk geçirilýär.
Pasyllaryň çalyşmagy bilen bagly
lykda ýüze çykyp biläýjek möwsümle
ýin ýiti respirator ýokanç keselleriniň
öňüni almak maksady bilen, pasyllara
görä gün tertibini dogry alyp barmaklyk
zerur bolup durýar.
Şol maksat bilen her birimiz:
1. Bedeniň kesele garşy göreş uky
bynyň ýokary bolmagyny gazanmak
üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý
etmeli. Bedenterbiýe we sport bilen
meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir
säh er bil en we agş am ar a arass a
howada ýarym sagat pyýada ýöremeli.
Ýöne derli, öl saçly daşaryk çykmaga
ýol bermeli däl.
2. Özüňiziň hem-de öz perzentleri
ňiziň burnunyň nemli bardasyna okso
lin melhemini çalmagy endik edinmeli.
3. Pas yll ar a gör ä geý inm el i we
С witaminine — askorbin turşusyna
baý önümleri (miwe şirelerini, bally we
limonly gök çaýy, itburun demlemesini,
alma, pyrtykal miwe şirelerini, kelem,
käşir we beýleki bakja önümlerini)
kabul etmeli.
4. Iş ýeriňizde we öýüňizde otag
laryň how as yn yň täm iz bolm agyny
gazanmaly. Onuň üçin penjiräni ýa-da
gapyny wagtal-wagtal açyp, otagy ýelejiredip durmaly, ýöne şemalyň ugrunda
özüňiziň ýa-da çagalaryňyzyň durma
gyna ýol bermeli däl. Derli egin-eşikli,
çyg saçly daşaryk çykmaly däl!
5. Howanyň üýtgemegi bilen möw
sümleýin keselleriň öňüni almak mak
sady bilen, milli tagamlarymyz bolan
gyzyl burç goşulan unaşy hem hepdede
kabul etmeli. Gyzyl burçuň düzümin
däki fitonsidler, efir ýaglary, peýdaly
maddalar adamyň bedeniniň kesele
garşy göreş ukybyny ýokarlandyrmaga

ýardam berýär. Milli tagamymyz bolan
unaş möwsümleýin keselleriň hem
öňüni almakda we ony ýeň il geçir
mekde örän ähmiýetli tagamdyr. Oňa
gyzyl burç atyp peýdalanmak masla
hat berilýär, sebäbi ol fitonsidlere baý.
6. Ýiti respirator ýokanç keselleriniň
ilkinji alamatlary ýüze çykan ýagda
ýynda hökman öýde galmaly we maş
gala lukmanyňa ýüz tutmaly. Lukman
tarapyndan bellenilen bejergini doly
we dogry berjaý etmeli.
7. Asg yryl and a, üsg üril end e hök
man elý agl yk bil en agz y we burn y
ýapmaly.
8. Elleri elmydama arassa ýagdaýda
saklamaly we ýygy-ýygydan sabynly
suw bilen ýuwmaly, howpsuz 2 metr
araç äg i berj aý etm el i, agyz-bur un
örtüklerini doly we dogry dakynmaly.
9. Derman serişdelerini özbaşdak,
lukman bilen maslahatlaşman kabul
etmeli däl. Esasan hem, bu antibakte
rial serişdelerine degişli. Sebäbi, anti
bakterial serişdeleri wiruslara däl-de,
bakt er iýal ar a garş y ukypl y. Olar y
özbaşdak ulanmak birnäçe gaýraüzül
melere getirip biler we bedeniň kesele
garşy durnuklylygyny peselder.
10. Bedeniň kesele garşy durnuk
lyly g y n y ýo k ar l andyrmak üçin hök
man mähriban Prezidentimiziň bize
peşgeş beren “Türkmenistanyň der
manlyk ösümlikleri” atly ylmy-ensik
lop ed ik kit ab ynd a beý an edilý än
itburun, çopantelpek, buýanyň köki,
käkilik oty ýaly dermanlyk ösümlik
lerden taýýarlanan melhem çaýlary
içmegi endik edinmeli.
11. Möwsümleýin kesellere garşy
sanjymlar hem biziň ýurdumyzda ýola
goýlan, her bir adam öz maşgala luk
many bilen maslahatlaşyp, olary hem
kabul edip biler.
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrliginiň Saglygy
goraýşyň habarlar merkezi.

Abuna—2021

Hormatly Okyjylar!

2021-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin gazet-žurnallara abuna ýazylyşygy
dowam edýär.

Siz “Balkan” welaýat gazetine ýazylmagy unutmaň!
Gazetiň ýar ym ýyllygynyň bahasy 23 manat 70 teňňe.
Gazetiň indeksi 69544
Gazetiň elektron görnüşini «turkmenmetbugat.gov.tm» internet
sahypasyndan alyp bilersiňiz.

HORMATLY RAÝATLAR!
Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi welaýatyň çäklerindäki kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky
hünärler boýunça işe çagyrýandygyny
SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR
Teklip edilýän hünärleriň atlary
Ýokary bilim boýunça
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Başlangyç we orta hünär
bilimi boýunça
Balkanabat şäheri boýunça

Beýleki hünärler
boýunça

Habarlaşmak üçin salgylarymyz we telefon belgilerimiz

Bal
ka
na
bat şä
he
ri
niň 184-nji ýa
şa
ýyş jaý top
lu
my
nyň
1-nji ja
ýy, tel.: (800222) 2-89-64, 2-84-48.
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ra
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si

Türkmenbaşy şäheri boýunça
Türk
men
ba
şy şä
he
ri
niň An
na
täç Mag
ty
mo
wa kö
çe
si
niň
11-nji ja
ýy, tel.: (800243) 2-32-64.
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Gumdag şäheri boýunça
Maş
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Gum
d ag şä
h e
r i
n iň 8-nji ýa
ş a
ýyş jaý top
lu
my
nyň 4-nji
ja
ýy, tel: (800241) 4-30-21.

Hazar şäheri boýunça
Anes
te
zio
log-rea
ni
ma
to
log, neo
na
to
log, iç ke
sel
ler, epi
de
mio
log, bak
te
rio
log luk
man
la
ry

Ha
zar şä
he
ri
niň 33-nji ýa
şa
ýyş jaý top
lu
my,
tel.: (800240) 2-43-70.

şe
pa
g at uýa
sy
Serdar şäheri boýunça

Diş luk
ma
ny, buh
gal
ter, hu
kuk
çy, hü
när
men

şe
pa
gat uýa
sy

ha
ly
çy, ýüň eg
ri
ji

Ser
dar şä
he
ri
niň Ý.Gel
di
mäm
me
dow kö
çe
si
niň 18-nji ja
ýy,
tel.: (800246) 5-37-72.

Etrek etraby boýunça
Maş
ga
la, la
bo
rant, new
ro
pa
to
log, uro
log, ýo
kanç ke
sel
ler, rea
ni
ma
to
log,
in
çe
ke
sel, gi
gi
ýe
na bo
ýun
ça epi
de
mio
log-sa
ni
tar luk
man
la
ry, buh
gal
ter,
hü
när
men, teh
nik, usu
ly
ýet
çi

epi
de
mio
log luk
ma
nyň kö
mek
çi
si, baş
lan
gyç synp mu
gal
ly
my

Et
rek şä
he
ri
niň Oba
hyz
mat uças
to
gy,
tel.: (800242) 4-09-10.

Esenguly etraby boýunça
Aku
şer-gi
ne
ko
log, maş
ga
la, on
ko
log, ça
ga, tiz kö
mek, hi
rurg, rent
ge
no
log,
funk
sio
nal-anyk
la
ýyş, de
ri-we
ne
ro
log, epi
de
mio
log, ka
bul ediş, rea
ni
ma
to
log-anes
te
zio
log, uro
log, oku
list luk
man
la
ry, sal
gyt ins
pek
to
ry, hü
när
men,
do
lan
dy
ry
jy, buh
gal
ter, hi
mi
ýa, ma
te
ma
ti
ka, fi
zi
ka, türk
men di
li we
ede
bi
ýat, ta
ryh, be
den
ter
bi
ýe, rus di
li, iň
lis di
li, bio
lo
gi
ýa mu
gal
lym
la
ry,
bu
raw us
sa
sy, in
že
ner me
ha
nik, geo
log

sa
n i
t ar, pa
r a
z i
t o
l og luk
m a
n yň
kö 
m e k çi 
s i , ba ş
l a n
g yç synp
mu
g al
l y
m y, ope
r a
t or, teh
n i
ki
konst
ruk
tor, me
ha
ni
za
tor

ha
ly
çy

Esen
gu
ly şä
he
ri
niň D.Bal
gy
zyl kö
çe
si
niň 10/345-nji ja
ýy,
tel.: (800245) 3-20-78.

Türkmenbaşy etraby boýunça
Te
ra
pewt, la
bo
rant luk
man
la
ry, met
ro
log, in
že
ner, me
ha
nik, buh
gal
ter,
hü
när
men, tä
lim
çi, iň
lis di
li, rus di
li, ta
ryh, be
den
ter
bi
ýe mu
gal
lym
la
ry

elekt
ro
mont
ýor, keb
şir
leý
ji, fre
zer
çi, şe
pa
gat uýa
sy

Türk
m en
b a
ş y şä
h er
ç e
s i
n iň Mag
tym
gu
ly kö
çe
si
niň 11-nji
ja
ýy, tel.: (800243) 79-9-36.

Bereket etraby boýunça
Ha
sap
çy, yk
dy
sat
çy

epi
d e
m io
l og, sa
n i
t ar luk
ma
nyň
kö
mek
çi
si, la
bo
rant

ha
ly
çy, kä
ren
de
çi

Be
re
ket şä
he
ri
niň Şa
sol
tan Ga
ra
ja
ýe
wa kö
çe
si
niň 16-njy
ja
ýy, tel.: (800247) 3-13-82.

kä
ren
de
çi

Ser
dar şä
he
ri
niň Ý.Gel
di
mäm
me
dow kö
çe
si
niň 18-nji ja
ýy
tel.: (800246) 5-44-30.

Serdar etraby boýunça

Balkanabat şäherindäki 20-nji orta mekdep tarapyndan 1996-njy
ýylda Balkan Çörliýewiç Agoýlyýewiň adyna berlen A 0174700 belgili
orta bilim hakyndaky şahadatnamany ýitirilendigi sebäpli güýçsüz hasap
etmeli.

In
že
ner, hü
när
men, do
lan
dy
ry
jy, in
že
ner-geo
dez
çi, me
ha
nik, buh
gal
ter

me
ha
ni
za
tor
Magtymguly etraby boýunça

Neo
na
to
log, maş
ga
la, epi
de
mio
log, umu
my gi
gi
ýe
na bo
ýun
ça sa
ni
tar luk
man
la
ry, eks
pe
di
tor, hu
kuk
çy, do
lan
dy
ry
jy, in
že
ner, teh
nik

epi
d e
m io
l og, sa
n i
t ar luk
m a
nyň
kö
m ek
ç i
s i, ope
r a
t or, elekt
r o
mont
ýor

Mag
tym
gu
ly şä
he
ri
niň Dur
dy
han Ýa
nyk kö
çe
si
niň 7-nji
ja
ýy, tel.: (800248) 4-18-81.

Gyzyklandyrýan soraglar boýunça habarlaşmak üçin etrap hem-de şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümlerine hepdäniň
iş günleri islendik wagt ýüz tutup bilersiňiz!

C M Y K

2021-nji ýylyò 8-nji iýuny.

Hormata mynasyp halypa pälwan
Pälwançylykda özüni kemsiz tana
dyp ugran ýyllarynda oňa «Jürlewük»
diýen lakamy goýýarlar. «Özi pälwan
çylyk bolsa, bu ýerde jürlewügiň näme
dahyly barka?» diýmegiňiz mümkin.
Ol sowalyň jogaby şeýleräk: pälwan
lar tutluşanlaryndan soňra emin tut
luşygyň başlanýandygyny yglan edip,
jürlewügini çalan badyna, söhbedini
etm ekç i bolý an kiş im iz sal ym yn y
bermän, garşydaşynyň arkasyny ýere
degr ip bil er eken. Esas y emell erem
ýanbaşa götermek hem-de garşy emel
leri bolupdyr.
Jürlewük lakamly pälwan Myratdurdy
Amandurdyýew Serdar etrabynyň Jana
hyr şäherçesindäki 10-njy orta mekdebi
1970-nji ýylda tamamlaýar. Ol eýýäm
okuwç y döw ürl er ind e türkm en mill i
göreşi hem-de ýeňil atletikanyň ylgaw
görn üş i boý unç a deň-duşl ar ynd an
mazaly saýlanyp bilýän türgendi. Oňa
ýeňil atl et ik ad an etr ab yň sport mek
debiniň tälimçisi, sportuň bu görnüşi
boýunça Türkmenistanyň at gazanan
täl imç is i, enç em e sport uss atl ar yn y
ýetişdiren Gennadiý Berežnoý, türkmen
milli göreşinden bolsa okan orta mek
debiniň mugallymy Garýagdy Hydyrow
tälim berýärler. Galyberse-de, uly geljegi bolan türgeniň agalary Güýçdur
dydyr Nurgeldi hem türkmen toýlarynda
tutulýan göreşlerde köpüň «berekella
syny» alyp ýören pälwanlar bolup, ini
leriniň bu ýola düşmeginde olaryňam
tag all as y az bolm aýar.
Şe ýl el ikd e, 1971-nji ýyld a Mag
tymg ul y adynd ak y Türkm en döwlet

uniwersitetiniň bedenterbiýe fakulteti
niň talyby bolmak bagty miýesser eden
wagt ynd a Myr atd urd y eýý äm sporty
gündelik hemrasyna öwren, kämillik
ý ol un a d üş e n t ü r -
gend i. Uniw ers it etd e
o ň a t ü r km e n m i ll i
g ör eş i nd e n M yr a t
Sap ar ow, ýeň il atle
tik ad an bols a Tej en
B ab al yý ew hal yp a
ç yl y k e dý ä rl e r w e
tal ypl yk ýyll ar ynd a
serdarly ýigidiň sportda
gaz aný an üstünlikleri
biri-birine ulaşýar gidi
berýär.
Myr atd urd y Aman
durd yý ew şol üstün
likl er in iň net ij es ind e
1972-nji ýyld a mill i
gör eş boý unç a sport
uss ad yn yň kad as yn y dold urm ag y
baş arý ar. Ol gözb aş yn y ata-bab a
larymyzdan alyp gaýdýan sportuň bu
görnüşi boýunça ýurdumyzyň birnäçe
gez ek çemp ion yd yr. 1974-nji ýyld a
paýt agt ym yz Aşg ab atd a Ort a Aziý a
döwletleriniň we Gazagystanyň päl
wanlarynyň arasynda geçirilen ýaryşda
çemp ion bolm ag y serd arl y ýig id iň
göreşde üýtgeşik bir güýje, ukyp-başar
nyg a eýed ig in i kems iz sub ut edýär.
Sport uň birn äç e görnüşinden baş
çykarýan adamlar seýrek bolmasa-da,
şeýle kişileriň köplügem däldigini aýdan
ýagş y. Bu günk i ýazgymyzyň sebäp
käri bolsa mekdep partasynda oturan

döw ürl er ind en gör eş tutm akd a-da,
ylg aw ýar yşl ar ynd a-da özün e «tüw e
leme» diýdirmegiň hötdesinden gelýär.
Dürli aralyklara ylgamakda ýurt dereje
sinde geçirilýän ýaryş
lard a enç em e gezek
baýrakly orunlara eýe
çykan M. Amandurdy
ý e w ý eň i l a tl et ik a
boýunça Türkmenista
nyň ýygyndy toparynyň
hatarynda Ermenistan,
Özbegistan ýaly döw
letlerde geçirilen ýaryş
larda hem ýurdumyzyň
sport abr aý yn y gora
makda yhlasyny gaý
g y rm aý a r. 6 0 m e t r
a ralygy 6,9 sekuntda,
100 metr aralygy 11 se
kuntda geçmegiň höt
desinden gelen Myrat
durdy ýeňil atletikadan 1-nji derejäniň
kad as yn y dold urm ag y baş arýar.
Esasan, 63 kilogram agram dere
jesind e çyk yş eden pälw an yň resmi
ý ar y şl a rd a w e t o ýl a rd a t ut u lý a n
göreşlerde özünden ýokary agramdaky
pälw anl ard an hem enç em e gez ek
üst ün çyk and yg yn y bellemek gerek.
Uly agramda göreşip ýören pälwan
laryň biriniň serdarly pälwan bilen tut
luşmak niýeti bilen ýörite agramyny
kemeldendigi, onuň bilen göreş tutup,
asgyn gelenden soňra bolsa: «Öňki
garşydaşlarym bilen oňub erm el id im,
men uçg und an gaç yp, ýalna uçran
e k en i m » d iý e nd ig i h ak y nd a ş o l

Balk an ab at şäh er in iň bir inj il ig i
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasy
betli, şu günler beýleki dürli çäreler bilen birlikde,
sport ýaryşlary hem yzygiderli geçirilýär. Welaýat
sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Türk
menistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat
birleşmesi bilen bilelikde guramagynda Balkana
bat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde sto
luň üstünde oýnalýan tennis boýunça geçirilen
ýaryş-da baş baýramymyza bagyşlandy.
Balkanabat şäheriniň birinjiligini eýelemek
ugrundaky ýaryşa edara-kärhanalaryň işgärleri
gatn aşd yl ar. Gyz ykl y geç en duş uş ykl ar yň
netijesinde erkekleriň arasynda «Türkmenne
bit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» tres
tiniň Gaz toplaýyş we akdyryş müdirliginiň işgäri

Arslan Tekäýew birinji orny eýelemegi başardy.
Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi
niň mugallymy Resul Atamämmedow ikinji orna
mynasyp boldy. Welaýat merkezindäki 1-nji orta
mekdebiň mugallymy Ahmet Şamedow baýrakly
üçünji orna eýe çykdy.
Aýal-gyzlaryň arasyndaky bäsleşikde Balka
nabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň
mugallymy Şemşat Abaýewa iň gowy netijäni
görk ezm eg iň hötd es ind en geldi. «Türkmen
nebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş»
trestiniň Gaz toplaýyş we akdyryş müdirliginden
Orazsoltan Meredowan yň paýyna ikinji orun
düşdi. «Balkangazüpjünçilik» müdirliginiň işgäri
Gözel Geldiýewa üçünji orna mynasyp boldy.

Ylg aw bäsleşikleri
Balk an sem ent zawodynyň kärdeşler arkalaş yg yn yň
ilkinji guramasy tarapyndan bu kärhananyň işgärleriniň ara
synda 100 metr aralyga ylgamak boýunça geçirilen ýaryşlar
sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýänleriň barha köpelýän
diginiň, sport çäreleriniň ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny gur
şap alandygynyň özboluşly subutnamasyna öwrüldi.
Gyzykly geçen ýaryşyň netijesi boýunça erkekleriň ara
synda Annadurdy Garabaýew birinji, Şatlyk Gurbanow
ikinji, Akmyrat Salyhberdiýew üçünji orunlary eýelediler.
Zenanlaryň arasyndaky ýaryşda bolsa Azatgül Öräýewa
ýeňiji bolmagy başardy. Ikinji orna Dünýägözel Gurbangy
lyjowa, üçünji orna Bahargül Garakütiýewa mynasyp bol
dular.
Ylgaw ýaryşlarynda öňdäki orunlary eýelänlere dabaraly
ýagd aýd a syl agl ar gowş ur yld y.

Uimbld on ýar yş ynd an söz açs ak...

Görl üp-eşid ilm ed ik
şertn am a

Sportd a iň köp gaz anç edý än türg enl er
amerikan futbolynyň wekilleri bolup durýarlar.
Sportuň bu görnüşiniň ussatlarynyň biri bolan
Patrik Mahoumsyň «Kanzas-Siti Çifs» topary
bilen baglaşan şertnamasy hem muňa ikirjiňlen
mäge ýer goýmady. 503 million dollara barabar
bolan bu şertnama dünýä sportunda iň gymmat
bahaly şertnama hökmünde taryha girdi.
Amer ik an yň mill i futb ol lig as yn yň resm i
saýtynda habar berlişi ýaly, Patrik Mahoums
diňe bir dünýäniň iň ýokary hak alýan türgeni
bolm ak bil en çäkl enm än, eýs em, amer ik an
futbolyny oýnaýanlaryň arasynda ýarym mil
liarddan geçýän möçberde şertnama baglaşan
ilkinji oýunçydyr.
«Kanzas-Siti Çifs» topary geçen ýyl çempion
bolupdy we möwsümiň jemi boýunça söhbe
dini edýän türg en im iz iň gymm atbah al y
oýunçy diýlip yglan edilipdi. Onuň täze şertna
mas y 2022-nji ýyld an güýj e girý är.

döwürleriň wakalarynyň şaýady bolan
lar häli-häzirem ýatlaýarlar.
Türkmeniň «Ata kesbi — ogla halal»
diý en ajaý yp nak yl y bar. Bu nak yl
biz iň söhb ed in i edý än pälwanymyzy
ňam durm uş ynd an sow a geçm ed i.
Myratdurdy aganyň ogly Merdan türk
men milli göreşinden ýurt derejesinde
geçirilen ýaryşlarda ençeme ýola baý
rakl y orunl ar y eýel än, ýurd um yzyň
ýokary okuw mekdepleriniň talyplary
nyň arasynda guralan ýaryşda bolsa
çempion bolan türgendir.
Ömürboýy mugallym, tälimçi bolup
zähm et çek ip, ýaş nes ill er iň bed en
we ruhy taýdan sagdyn, sporty söýýän
adamlar bolup ýetişmekleri üçin yhla
syny gaýgyrmadyk Myratdurdy Aman
durdyýew häzirki wagtda Serdar etra
bynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň
sport mekdebinde usulçy bolup işle
ýär. Türkmen milli göreşi hem-de ýeňil
atletika boýunça ýaryşlara gurnaýjy we
emin bolup yzygiderli gatnaşyp gelýän
Myr atd urd y aga Berk arar döwletimi
ziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda
sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni
ösd ürm ekd e alyp barý an beýik işleri
üçin Ark ad ag Prez id ent im iz e alk yş
hem-de hoş all yk sözl er in i aýdý ar.
Bizem ömrüni sagdyn durmuş ýörel
gesini, sporty, köpçülikleýin bedenterbi
ýäni wagyz etmeklige, ezber türgenleri
taýýarlamaklyga bagyşlan we bagty
ýarl yk döwr üm izd e-de bu kesp-kärini
buýs anç hem-de uly höw es bilen
dowam etdirýän halypa pälwana ähli
gow ul ykl ar y arz uw edý äris.

Tennis boýunça Uimbldon ýaryşy
dünýäde sportuň bu görnüşinden
geçirilýän 4 sany iň abraýly «Uly tu
wulga» bäsleşikleriniň hataryna girip,
ol, adatça, 20-26-njy iýun aralygyn
daky duşenbe günlerinde başlanýar.
* * *
Uimbld ond a geç ir ilý än tenn is
bäsleşiginiň dowamynda 40 müň
den gowrak tennis topy ulanylýar. 1987-nji ýyld a ulan yl ypd yr.
* * *
* * *
Uimbldonda jemi 20 sany tennis
Bu ýar yşl ard a agaçd an ýas a
lan tennis raketkasy soňky sapar meýdançasy bar.

Konkur barada
kelam agyz
Atç yl yk sport un yň iň kyn we
gyzykly görnüşleriniň biri bolup dur
ýan konkur öz gözbaşyny XIX asy
ryň 50-nji ýyllaryndan alyp gaýdýar.
Şond a Par ižd e geç en serg iler iň
birinde ilkinji gezek atlaryň beýiklikden

Baº redaktor
Esaslandyryjysy —
Balkan welaýatynyň häkimligi

Geldimyrat
Hojamyradow

bök üp geçm eg i boý unç a ýar yş
guralyp, sportuň bu täze görnüşine
«Konkur-tppik» diýen at berilýär.
* * *
1900-nji ýyld a Par ižd e geçen
O l i mp iý a o ý u nl ar y nd a i lk i nj i

* * *
Iň ýokary tizlikde urlan başlan
gyç urgynyň tizligi sagatda 129 kilo
metre deň bolupdyr.
* * *
M a r t i n a H i ng is Uimbld ond a
ýeňiji bolan iň ýaş türgen bolup, ol
ilkinji çempionlygyny gazananynda
15 ýaş ynd a eken.
* * *
Martina Nawratilowa Uimbldonda
iň köp, ýagn y 9 gez ek çemp ion
bolan tennisçidir.

gezek konk ur ýar yşl ar y gur alý ar.
* * *
Atl ar yň çyd aml yl ygyny, düşbü
ligini, erjelligini, adam bilen özara
baglanyşygyny ýokarlandyrmakda
uly ähmiýeti bolan konkur ýaryş
lary ýörite gurnalan meýdançalarda
geçirilip, 8 bilen 16 san aralygynda
böküp geçmeli beýiklikler meýdan
çanyň dürli ýerlerinde ýerleşdirilýär.
* * *
Atlaryň örän duýgur jandardyklary
hemmämize mälim. Olar daş-töwe
reklerini 360 gradusa çenli synlap bil
ýärler, ähli zady hem reňkli görýärler.
Bu bolsa, elbetde, haýwanlarda örän
seýrek duş gelýän ukyplardyr.
* * *
Braz iliý an yň Rio-de-Žan eýr o
şäher i nd e g eç ir il e n O l i mpiýa
oýunl ar yn a O l i mp i a d a l ar y ň
kon k ur boýunça çempionlarynyň
alt ys y gatn aş ypd yr.
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Maradona —
dünýä
futbolynyň
ägirdi
«Futbolyň Mikelanjelosy», «Altyn oglan
jyk» diýen lakamlar bilen derejelenen,
dünýä futbolynda gaýtalanmajak yz
goýmagy başaran argentinaly Diýeg o
Mar adon a , bi lşim i z ýaly, geçen
ýylyň noýabrynda, 60 ýaşandan soň
kän wagt geç
män
kä aradan çykdy.
XX asyryň iň güýçli üç futbolçy
synyň biri diýlip ykrar edilen,
«The Times» gazeti tarapyndan
bolsa dünýä çempionatlarynyň
taryhyndaky iň güýçli futbolçy
diýlip saýlanan dünýä futbolynyň
ägird i Mar ad on a hak ynd a aýd yl anl ar okyj yl ar ym yz y
biparh goýmaz diýip pikir edýäris.
Fransisko Korneho,
Maradonanyň çagalyk tälimçisi:
— Diýego synag üçin «Argentinos Huniorsa» geleninde,
onuň zehinine haýran galdym we bary-ýogy 8 ýaşyndady
gyna ynanmadym. Dogrusy, barlamak üçin onuň şahsyýet
namasynam sorapdyk, ýöne ol munuň gereginiň ýokdugyny
aýdypdy.
Diýegonyň bedeni çaganyňky ýaly bolsa-da, oýny ulula
ryňky ýalydy.
* * *
Terri Batçer,
angliýaly futbolçy:
— Ol garşysyna çykyş eden iň gowy futbolçym. 1986-njy
ýyldaky dünýä çempionatynyň çärýek finalyny ýada sal
sak, onuň ýanyna golaýlaşybam bilmedim. Bar görenim diňe
10-lyk belgisi bolupdy.
* * *
Françesko Romano,
italiýaly futbolçy:
— Bilşiňiz ýaly, aýagyna derek onuň ellerem bardy.
* * *
Raul Gonsales,
ispaniýaly futbolçy:
— Ol meniň futbol gahrymanymdy. Ýaş wagtym onuň
1986-njy ýyldaky dünýä çempionatynda geçiren gollary ýaly
gollary geçirmäge synanyşýardym. Hiç haçan hiç bir futbolça
oňa haýran galşym ýaly haýran galmandym.
* * *
Bobbi Çarlton,
angliýaly futbolçy:
— Pökg i bil en örän çakg an her ek et edý ärd i we ony
ussatlyk bilen dolandyrýardy. Tizligi öte gorkunçdy. Gol geçi
rip bilj ekd ig in e göz i ýet end e, isl end ik gör eş e girm ekd en
gaýtmaýardy.
* * *
Ueýn Runi,
angliýaly futbolçy:
— Gözüm bilen gören iň güýçli futbolçym. Onuň uly ussat
lygy we ýeňiş gazanmak üçin ynanyp bolmajak islegi bardy.
* * *
Erik Kantona,
fransiýaly futbolçy:
— Maradona hemişe-de beýikligine galar.
* * *
Janfranko Zola,
italiýaly futbolçy:
— Maradona bilen bir toparda çykyş edendigim, her gün
türgenleşige bile çykandygym üçin özümi diýseň bagtly saý
ýaryn. Ol hemişe-de üýtgeşikdi, şeýleligine hem galar.
Meýdançadan daşarda bolsa onuň sadalygyna synym otu
rardy. Ol Maradonady. Beýleki topardaşlarymyz ýaly adaty
ýigitdi, hiç haçan özüni futbol ýyldyzy ýaly alyp barmaýardy.
* * *
Gari Lineker,
angliýaly futbolçy:
— Diýego, haçan-da, biziň derwezämize ikinji pökgini
geçirende, birhili, el çarpan ýaly boldum. Bu maňa ýat duý
gudy, ýöne şeýdenim welin hakykat.
Beýle gol geçirmek asla mümkin däldi. Ol ähli döwürleriň
iň gowy oýunçysydyr.
* * *
Lionel Messi,
argentinaly futbolçy:
— Eger-de kimdir birinden täsirlenen bolsam, ol adam,
şübh es iz, Mar ad onadyr.
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