C M Y K

— Garaşsyz döwletimizde amala aşyrylýan her bir
özgertme we maksatnama ilatymyzyň hal-ýagdaýyny
ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

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

Bedew — okgunly
ösüşiň nyşany
27-nji iýunda horm atl y Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetda
gyň eteg ind äk i göz el künj ekleriň birinde
ýerl eşý än Türkm enistanyň Prezidentiniň
Ahalteke atçylyk toplumynda bolup, ynsan
gyl ykl y bed ewl er i bil en did arl aşdy.
Bu ýerde döwlet Baştutanymyz şu ýyl
Türkmen bedewiniň milli baýramy hem-de
Aşg ab at şäh er in iň esasl andyrylmagynyň
140 ýyllygy mynas y b et l i gu r a l an da ba
ranyň çäklerinde paýtagtymyzyň ilatynyň
adynd an mill i Lid er im iz e sowg at berl en
Akşäher atly bedew bilen didarlaşdy.
Döwlet Baştutanymyz Akp at a bil en
Dam an a atl y bed ewl er iň nesl i bol an,
2019-njy ýylda doglan Akşäher bilen birsel
lem gezim etdi. Şöhratly Eýeberdi Telekä
niň nesil ugruna degişli bu bedewiň beden
gurluşy, onuň gözelligi ahalteke bedewlerine
mahsus görkezijilere doly laýyk gelýär.
Horm atl y Prez id ent im iz Akşäher atly
bedew bilen gezelenji tamamlap, bu ýerde
ided ilý än Hanb eg atl y bed ew iň ýan yn a
geldi. Hanbegler we Okgyz atly bedewleriň
neslinden bolan ajaýyp at meşhur Gapla
ňyň ugr un a deg işl id ir.

Mill i Lid er im iz Hanb eg i eýerl äp, ony
çapuw ýodasyna çykardy we bedewi maý
dalyna sürdi. Bedewiň hem-de çapyksu
waryň hereketiniň sazlaşygy ynsan bilen
bedewiň aýrylmaz ruhy arabaglanyşygyny
alamatlandyrýar.
Halkymyzyň buýsanjyna öwrülen ahal
teke bedewleri milli toý-baýramlaryň baş
bezegi bolup durýar. Türkmenistanyň ösüş
leriň we beýik ýeňişleriň belentliklerine tarap
batly gadamlary bedew badyna meňzedil
ýär. Ata-babalarymyzyň tutanýerli zähmeti
bilen mukaddes türkmen topragynda ýetiş
dirilen we ajaýyplygy, syratlylygy hem-de
ýyndamlygy bilen şan-şöhrata eýe bolan
behişdi bedewler halkymyzyň milli gymmat
lygydyr, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwrüniň toý-baýramlarynyň gelşigidir.
Soňra Hanbeg öňatdy hereketine geçdi.
Behişdi bedewler okgunly ösýän Garaş
syz Wat an ym yz yň özb ol uşl y nyşanydyr.
Ahalteke bedewleriniň dünýä atçylyk spor
tunda geçen şöhratly ýoluny mynasyp dowam
etmek hem-de başarnyklaryny doly açmak
üçin täz e mümk inç il ikl er dör ed ilý är.
«Balkan».

2 5 - n j i i ý u n d a h o rm a tl y P r ez id e nt im i z
Gurb a n g u l y B e r d i m u h a m e d o w Ministrler
Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mej
lis in i geç ird i. Ond a döwl et durm uş yn yň iler i
tutulýan meselelerine hem-de möhüm resmina
malaryň birnäçesiniň taslamalaryna seredildi.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine
geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunb as ar y G.Müşş ik ow y gön i arag atn aş yga
çag yrd y. Ol halk ar a mal iý e gur am al ar y bil en
ne tijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça
alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň haryt öndürijilerini
goldamak hem-de kiçi we orta telekeçilik taslama
laryny maliýeleşdirmek maksady bilen, ugurdaş,
abraýly düzümlerden bähbitli şertlerde karz seriş
delerini çekmek boýunça anyk çäreler durmuşa
geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, birnäçe anyk
teklipler milli Liderimiziň garamagyna hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz hödürlenen teklibi
deg işl i düz üml er bil en bil el ikd e öwr enm eg iň
zerurdygyny belläp, wise-premýere birnäçe anyk
tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz türkmen telekeçileriniň
taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin daşary ýurt
maýa goýumlaryny çekmegiň örän uly ähmiýeti
niň bardygyny belläp, wise-premýere bu ugurda
deg işl i görk ezm el er i berd i.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş.Abdr ahm an ow «Türkm eng eol og iý a» döwl et
korp or as iý as y tar ap ynd an neb it iň gözl eg ine
gönükdirilen işleri geçirmek boýunça görülýän
çäreler bar ad a has ab at berdi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ähli sebit
lerinde, şol sanda Hazarýaka zolakda geologiýa-gözl eg, geof iz ik a barl agl ar yn y işj eňl eşd ir
megiň möhümdigini aýtdy we wise-premýere
bu babatda anyk tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
E.Orazg eld iý ew ýurd um yzd a daşk y gurş aw y
gorap saklamak we döwlet ekologiýa syýasatyny
durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler
barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň
garamagyna «Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji
ýyllar üçin Milli tokaý maksatnamasyny tassykla
mak hakyndaky» Kararyň taslamasy hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz «Türkm en ist an yň
2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli tokaý maksat
namasyny tassyklamak hakynda» Karara gol
çekip, ony sanl y ulg am ark al y wise-premýere
iberdi we bu maksatnamany durmuşa geçirmek
babatda anyk tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş.Durd yl yý ew göz egç il ik edý än pud akl ar ynda
işleriň ýagdaýy, hususan-da, Türkmenistanda agyz
suw üpjünçiligi we suw sowujy ulgamlaryndan
peýdalanmagyň düzgünlerini işläp taýýarlamak
boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.
Milli Liderimiz sebitimiziň tebigy-howa şertle
riniň aýratynlyklaryny nazara almak bilen, suw

üpjünçiligi boýunça maksadalaýyk işleri geçirme
giň, suw serişdeleriniň gorlarynyň üstüni ýetirmek
üçin täze mümkinçilikleri gözlemegiň hem-de bu
ugurda barlag işlerini has-da işjeňleşdirmegiň
wajypdygyny belledi hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
B.Öwezow internet ulgamyny döwrebaplaşdyr
makda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyn
dan amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz döredilen şertlerden we
mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, degişli işleri
maksadalaýyk amala aşyrmagyň zerurdygyny bel
ledi hem-de wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M.Mämmedowa şu ýylyň iýul aýynda geçiriljek
döredijilik çäreleriniň we medeni-durmuş mak
satly binalary açyp, ulanmaga bermegiň tertibi
barada hasabat berdi.
Milli Liderimiz öňümizdäki çäreleri we medeni-durm uş maks atl y desg al ar yň açyl yş y bil en
bagl y dab ar al ar y geç irm ek hem-de adaml ar y
sagd yn durm uş ýör elg es in e çekm ek boý unça
düşündiriş işlerini işjeňleşdirmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.
Soňra hormatly Prezidentimiz wise-premýer
M.Mämm ed ow a hem-de Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň welaýatlara jogapkär edilip bellenen
orunb as arl ar yn a ýüzl en ip, şu ýyl ýurdumyzyň
her welaýatynda köpugurly ajaýyp binalar bolan
«Türkmeniň ak öýleriniň» gurluşygynyň tamam
lanýandygyny belledi. Bu desgalar däp bolan halk
medeniýetini gorap saklamak we ösdürmek, jem
gyýetçilik isleglerini kanagatlandyrmak üçin niýet
len end ir diý ip, mill i Lid er im iz nygt ad y. Çeper
höwesjeňler döredijiligini, beýleki höwesjeň döre
dijilik başlangyçlaryny we ilatyň durmuş işjeňligini
gold am akd a, raý atl ar yň boş wagt yn y we dynç
almagyny guramakda ak öýleriň ähmiýeti uludyr.
Şoňa görä-de, şol ýerlerde ilkinji günlerden
drama, sazly opera, balet, sirk, estrada we gur
jak toparlaryny döretmek boýunça işleri geçir
mek zerurdyr, şeýle hem teatrlaryň, aýdym-saz
toparlarynyň, şekillendiriş we amaly sungat stu
diýalarynyň, beýleki halk hem-de tehniki dörediji
lik toparlarynyň işini ýola goýmak wajypdyr diýip,
döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Milli Liderimiz «Türkmeniň ak öýleriniň» wela
ýatlaryň medeniýet merkezlerine öwrülmelidigini
nygt ap, wis e-premý er e ýurd um yzd a iň gowy
«Türkmeniň ak öýüni» kesgitlemek boýunça bäs
leşigi geçirmek meselesini öwrenmegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M.Geld in yý az ow Türkm en ist and a ýok anç däl
keselleriň öňüni almak we garşysyna göreşmek
boý unç a 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Mill i stra
tegiýany taýýarlamak boýunça alnyp barylýan
işler barada hasabat berdi.
Mill i Lid er im iz göz öňünd e tut ul an çär el eriň
ýokanç däl keselleriň öňüni almaga we olara

garşy netijeli göreşmäge, adamlaryň ömrüniň
dowamlylygyny artdyrmaga, sag d yn dur m uş
ýör elg el er in i wag yz etm äg e hem-de zyý anl y
end ikl erd en el çekm äg e gön ükd ir ilm el id ig in e
üns i çek ip, wis e-premý er e bu bab atd a aln yp
barylýan işleri dowam etmek barada degişli tab
şyryklary berdi.
Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabi
net in iň Başl yg yn yň orunb as ar y, daş ar y işl er
min istr i R.Mer ed ow y we ener g e t i k a mi n istr i
Ç.Purçekowy göni aragatnaşyga çagyrdy.
Wise-premý er, DIM-niň ýolbaşçysy Gyrgyz
Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň
ýurd um yz a bolj ak resm i sap aryn a taý ý arl yk
görl üş i bar ad a has ab at berd i.
Söwd a-ykd ys ad y, ylm y-tehn ik i we yns an
perw er hyzm atd aşl yk boý unç a hök üm et ar a
türkmen-gyrgyz toparynyň türkmen tarapyndan
başlygy, energetika ministri Ç.Purçekow Gyrgy
zystanyň Prezidentiniň resmi saparyna hem-de
onuň çäklerinde meýilleşdirilen çärelere taýýar
lyk görlüşi barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz Aşgabatda ýokary dere
jede geçiriljek gepleşikleriň möhümdigini nygtap,
hödürlenen maksatnama käbir düzedişleri girizdi
we wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna hem-de
hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň türkmen
tarapyndan başlygyna, energetika ministrine Gyr
gyz Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenis
tana resmi saparyna taýýarlygyň ýokary gura
maçyl yk der ej es in i üpj ün etm eg i tabş yrdy.
Soň
ra hormatly Prezidentimiz gö
ni ara
gat
naşyga bir wagtyň özünde Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjowy we Söwdasenagat edarasynyň başlygy D.Rejebowy çagyrdy.
Wise-premýer türkmen-gyrgyz ykdysady foru
myny hem-de Türkmenistanyň eksport harytla
rynyň sergisini guramak boýunça alnyp barylýan
işl er bar ad a has ab at berd i.
Wise-premýer çäreleriň meýilnamasynyň tas
lamasyny milli Liderimiziň garamagyna hödürledi.
Söwda-senagat edarasynyň başlygy D.Rejebow ýurdumyzda geç ir ilý än serg il er iň, masla
hatlaryň we işewür duşuşyklaryň, hususan-da,
Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisiniň
hem-de türkmen-gyrgyz ykdysady maslahaty
nyň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça alnyp
barylýan işl er bar ad a has ab at berd i.
Milli Liderimiz hödürlenen taslamany makullap,
wise-premýere hem-de Söwda-senagat edara
synyň ýolbaşçysyna Türkmenistan bilen Gyrgyz
Resp ubl ik as yn yň aras ynd aky hyzmatdaşlygy
has-da ösdürmek üçin uly mümkinçilikleri dur
muşa geçirmäge ýardam bermäge gönükdirilen
çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde gural
mag yn a berk göz egç il ik etm eg i tabş yrd y.
Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da
birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça
deg işl i çözg ütl er kab ul edild i.
«Balkan».

möhüm gatnaşyklaryň täze ugry
27-nji iýunda Gyrgyz Respublika
synyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türk
menistana resmi sapar bilen geldi.
Aşg ab ad yň iki ýurd uň Döwl et
baýd akl ar y bil en bez el en Halkara
howa menz il ind e dostl ukly döwle
tiň Baştutanyny ýurdumyzyň resmi
adaml ar y garş yl ad yl ar. Uçar yň
ýanynda belent mertebeli myhma
nyň gelmegi mynasybetli Hormat
gar aw ul yn yň esg erl er i nyz am a
düzüldi. Asylly däbe görä, milli lybas
daky oglanjyk we gyzjagaz gyrgyz
Liderine gül desselerini gowşurdylar.
Gyrgyz Respublikasynyň Baştuta
nynyň awtoulag kerweni howa men
zilinden sapar mahaly kabulhanasy

ýerleşýän “Oguzkent” myhmanha
nas yn a tar ap ugr ad y.
Günüň ikinji ýarymynda Prezident
Sad yr Žap ar ow Türkm en ist an yň
ilkinji Prezidentini hatyralamak mak
sady bilen, Gypjaga bardy we bu
ýerde ýerleşýän aramgähde gül des
selerini goýdy. Şeýle hem ol Türk
menbaşynyň Ruhy metjidine baryp
gördi. Soňra belent mertebeli myh
man paýtagtymyzyň gün orta kün
jeg ind e ýerl eşý än Türkmenistanyň
Gar aşs yzl yk bin as yn a gül goýdy.
Asylly däbe görä, Gyrgyz Respubli
kas yn yň Prez id ent i bu ýerd äk i
Hormatly myhmanlaryň seýilgähinde
iki döwl et iň we halky ň miz em ez

dostlugynyň nyşany hökmünde bag
nah al yn y oturtd y.
Bu ýerden Sadyr Žaparow ýurdu
myz yň Söwd a-sen ag at edar asyna
bardy hem-de Türkmenistanyň eksport
harytlarynyň sergisi bilen tanyşdy.
Gyrgyz Respublikasynyň Prezi
denti Sadyr Žaparow we onuň bilen
bil e gel en wek il iý et iň agz al ar y
Türkm en ist an yň eksp ort har yt
lar yn yň serg is i bil en tan yşlygyny
tamamlanlaryndan soňra, türkmen-gyrgyz ykdysady forumyna gatnaş
dyl ar. Duşuşygyň gün tertibine iki
ýurduň söwda-ykdysady, eksport we
maýa goýum mümkinçiliklerini dur
muşa geçirmek bilen baglanyşykly

mes el el er iň giň topl um y gir iz ild i.
Gyrg yz Resp ublikasynyň Prezi
denti Sadyr Žaparow ýygnananla
ryň öňünd e çyk yş etdi.
Işjeň, netijeli ýagdaýda geçen foru
myň çäklerinde iki ýurduň ministrlikle
riniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň, döwlet we hususy kom
paniýalarynyň wekilleriniň arasynda
ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi.
Işew ürl ik duş uş yg yn yň jeml er i
boýunça Türkmenistanyň we Gyrgy
zystanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmeleriniň agzalarynyň arasynda
onlaýn görnüşinde ikitaraplaýyn res
minamalar toplumyna gol çekildi.
«Balkan».

Resmi habarlar
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý arlyk
dö wrü nd e d a şky g u rş aw y g or ama k
boýunça döwlet syýasatynyň hukuk esas
laryn y pugt al and yrm ak, how anyň üýt
gemeginiň öňüni almak we onuň täsirini
azaltmak boýunça işleriň esasy ugurlaryny
kesg itl em ek, ekoulg aml ar yň we tok aý
hojalygynyň howanyň üýtgemegine dur
nuklylygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem
“Rejelenen görnüşdäki Howanyň üýtge
megi barada Türkmenistanyň Milli stra
tegiýasyny” üstünlikli durmuşa geçirmek
maksady bilen, Türkmenistanyň Prezi
denti Karara gol çekdi. Resminama laýyk
lykda, Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji
ýyll ar üçin Mill i tok aý maks atn am asy

hem-de şu maksatnamany amala aşyr
mak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň
meýilnamasy tassyklanyldy.
* * *
Ýurd um yzd a mill i med en iý et im iz i,
mirasy öwrenişi, aýdym-saz, teatr, kino
hem-de şekillendiriş sungatymyzy, tele
wideniýäni, radiony we medeni aň-bilim
edaralaryny, metbugat we neşirýat ulga
myn y ösd ürm ek, dör ed ij il ik işg ärl er ini
täze eserleri döretmäge ruhlandyrmak,
agzybir halkymyza medeni taýdan ýokary
hilli we döwrebap hyzmat etmek, şeýle
hem Medeniýet we sungat işgärleriniň
hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet
gün ün i myn as yp der ej ed e geç irm ek

maksady bilen, Türkmenistanyň Prezi
denti Karara gol çekdi. Resminama laýyk
lyk
da, 2022-nji ýy
lyň 22 — 27-nji iýu
ny
aralygynda Mary welaýatynda Medeniýet
hepd el ig in i geç irm ek bell enildi.
Resminama bilen Medeniýet hepdeligini
geçirmek boýunça guramaçylyk topary
döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.
Medeniýet ministrligine, Telewideniýe,
radiogepleşikler we kinematografiýa bara
daky döwlet komitetine, Türkmen döwlet
neşirýat gullugyna, Döwlet habarlar agent
ligine we Mary welaýatynyň häkimligine
Medeniýet hepdeliginde sungatyň, çeper
döredijiligiň görnüşleri boýunça medeni
çäreleriň geçirilmegini we köpçülikleýin

habar beriş serişdelerinde giňden beýan
edilmegini üpjün etmek tabşyryldy.
* * *
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý arl yk
döwr ünd e ilat yň sagl yg yn y berk itm ek
we ýok anç kes ell er iň öňün i alm ak
boýunça geçirilýän işleri has-da güýçlen
dirm ek maks ad y bil en, Türkmenistanyň
Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama
laý ykl ykd a, Türkm en ist an yň Sagl yg y
goraýyş we derman senagaty ministrligine
COVID-19 ýokanjyna garşy waksinanyň
1 million 500 müň dozasyny satyn almak
bar ad a Hyt aý Halk Resp ubl ik as yn yň
“China National Biotec Group Company
Limited” («Sinopharm») kompaniýasy

bil en şertn am an y baglaşmaga ygtyýar
berildi.
* * *
26-njy iýunda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Oguz han
adyndaky köşkler toplumynda Gyrgyz Res
publikasynyň Türkmenistanda täze belleni
len Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi
Talant Sultanowy kabul etdi. Ol döwlet
Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.
Soňra hormatly Prezidentimiz şu ýerde
Gyrgyz Respublikasynyň Adatdan daşary
we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi.
Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara
alnyp maslahatlaşyldy.

* * *
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedow Uhnaagiýn Hurelsuha
Mongoliýanyň Prezidentiniň wezipesine gi
rişmegi mynasybetli ýurdumyzyň halkynyň
we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz
adyndan tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.
Türkmenistanyň Prezidenti şu ýakymly
mümkinçilikden peýdalanyp, Uhnaagiýn
Hurelsuha tüýs ýürekden berk jan sag
lyk, gujur-gaýrat, Mongoliýanyň dostlukly
halkynyň öňe gitmegine hem-de gülläp
ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçla
rynda we işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.
(TDH-niň habarlary esasynda
taýýarlanyldy).

C M Y K

2021-nji ýylyò 29-njy iýuny.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:
— Biz öz sözümiz, janymyz-tenimiz we şöhratly işlerimiz bilen, ajaýyp geljegimiz üçin Garaşsyz Watanymyza,
mähriban halkymyza ýürekden hyzmat etmelidiris. Biziň häzirki we geljekdäki üstünliklerimiziň girewi, ine, şunda jemlenendir.

Ýurt — berkarar, il — bagtyýar Siziň bilen, Arkadag!
Bagtyýarlykda geçýän günlerdir aýlar, ýyl
lardyr menziller täze ösüşleri, özgerişleri peşgeş
berýär. Olaryň her biriniň aňyrsynda adamyň ykbalyna röwşenlik nuruny çaýýan giden many bar,
döwletiň, jemgyýetiň iň ýokary gymmatlygy bolan
adam hakyndaky alada bar, medeniýete, sunga
ta, mirasa, milli gymmatlyklara sarpa bar. Bagty
ýarlykda geçilýän her bir menzil ýene bagta bes
lenýär. Şeýdibem, ýurduň ykbalynda täze şanly
sahypalar açylýar. Her bir günüň buýsançly wa
kalary taryha zer harplar bilen ýazylýar. Şöhratly
ata-babalarymyzyň pähimli hem paýhasly, para
satly hem adalatly ýoly dowam edýär. Çar ýanyňa
seretseň, gülgüzar, gözellik görünýär: täze-täze
binalar, kaşaň-kaşaň ymaratlar, atyr ysly seýilgäh
ler, zemine zynat ýaşyl baglar, şäher bilen egin
deňleýän obalar, oklaw ýaly köçeler... Adam eli
bilen döredilýän şeýle ajaýyplyklar bir ýa-da iki
kyssa sygmaýar. Gözellik gözellige utgaşýar. Bu
beýik işler Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenis
tanda, Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe
mähriban Arkadagymyzyň pähimi hem parasaty,
öňdengörüjiligi hem ynsanperwerligi, gujry hem
gaýraty, merdana halkyna, eziz Watanyna söý
güsi hem mähri bilen dowamat-dowam tapýar.
Şonuň üçinem «Döwlet adam üçindir!», «Ilkinji
nobatda meniň ähli aladam halkym bolar» diýip,
il-günüň aladasy bilen ýaşaýan, ähli gowy zatlary
halkyna sowgat edýän Gahryman Arkadagymy
zyň ýolbaşçylygynda, döwletli döwran, sowulmaz
baky bahar halkymyza, Watanymyza ýar bolýar.
Berk ar ar döwl et iň bagt yý arl yk döwr ün e
taryhy döwür diýýäris. Sebäbi, Arkadagly ýurtda
her bir gün taryha ýazylýar: asyrlara ýaň salýan
işler amala aşyrylýar, dünýä ähmiýetli tutumlara
badalga berilýär, batly gadamlar bilen şöhratly
menzil geçilýär, belent sepgitler eýelenilýär.
Bularyň aňyrsynda Arkadagymyzyň paýhas-pähimi, halkyň ynam-ygtybary bar. Bular taryhy
döwri mesaňa-mälim tapawutlandyrýan aýra
tynlykdyr, halk bilen onuň parasatly Lideriniň
jebisliginiň datly miwesidir. Bular binýady berk
den tutulan ýurduň mizemez şan-şöhratydyr,
abraý-mertebesidir, belent perdeden joşgunly
ýaňlanyp, Jeýhun bilen bahry-Hazar arasyna
ýaýraýan baky bagtyýarlyk mukamydyr.
Hawa, Gahryman Arkadagymyzyň baştutan
lygynda ýurt özgerýär, uly ösüşleriň gazanyl
magyna ajaýyp şertleri döredýän tutumly işler

durmuşa geçirilýär. Bu işlerde Arkadag Prezi
dentimiziň halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini
gowulandyrmak baradaky taýsyz tagallalary
bar. Hormatly Prezidentimiziň: «Bitarap Wata
nymyzyň her bir raýatynyň asuda, abadan we
bol el in durm uşd a ýaş am ag y üçin ähl i şertleri
döretmek biziň esasy maksadymyzdyr» diýip
bell äp geçm eg i hem muň a güw ä geçý är.
Bu gün oba-şäherlerimiziň gözel keşbi, olarda
önümçilik, medeni-durmuş maksatly binalaryň
gur ulm ag y, bagt yý ar raý atl ar yň dynç almagy
we saglygyny berkitmegi, okamagy we zähmet
çekmegi üçin oňaýly şertleriň döredilmegi öňde
goýlan maksat bilen durmuşa geçirilýän işleriň
sazl aş yg yn yň sub utn am as yd yr. Ýurdumyzyň
Esasy Kanunynda jemgyýetiň we döwletiň iň
ýokary gymmatly baýlygynyň adamdygy bara
da kadanyň beýan edilmegi hem şu hakykatdan
üzňe däl. Ýak yn gelj ek ýyllara niýetlenen milli
we döwlet maksatnamalarynyň kabul edilmegi
ykdysady ösüşleri nazarlamak bilen birlikde,
medeni, durmuş, ylym-bilim, sport we beýleki
ugurl ar yň ösüşl er in i hem öz için e alý ar.
Şunda baş maksat — adam hakyndaky alada
ilkinj i orund a durý ar.
Gahryman Arkadagymyzyň dünýä halklary
nyň we ýurtlarynyň ösüşi, abadançylygy, şol bir
wagtda hem halklaryň arasynda parahatçylygy
üpjün etmek, dostlugy, ynanyşmagy berkitmek
baradaky tagallalaryna halkara jemgyýetçiligi

Halkymyzyň saglygy —
ýurdUmyzyň esasy
gymmatlygy
27-nji iýunda horm atl y Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenista
nyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän
adatdan daşary toparynyň ýolbaşçylary bilen
iş masl ah at yn y geç ird i. Ond a ýurd um yz yň
raý atl ar yn yň howps uzl yg yn y üpj ün etm ek
bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp masla
hatlaşyldy hem-de COVID-19 pandemiýasyna
garşy göreşmek boýunça gaýragoýulmasyz
wezipeler kesgitlenildi.
Milli Liderimiz iş maslahatynyň gün tertibine
geçip, häzirki döwürde dünýäde koronawirus
ýokanjynyň indi beýleki görnüşleri bilen kesel
leýän adamlaryň sanynyň köpelýändigini bel
ledi. Soňra döwlet Baştutanymyz Keselleriň
ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary
toparyň başlygy, saglygy goraýyş we derman
senagaty ministri N.Amannepesowyň hem-de
şu toparyň başlygynyň orunbasary, içeri işler
min istr in iň orunb as ar y Ö.Hoj an yý az ow yň
häzirki döwürde ýurdumyzdaky ýagdaý, bu
ugurda geçirilýän anyk işler baradaky hasa
batlaryny diňledi.
Hormatly Prezidentimiz «Awaza» milli syýa
hatçylyk zolagynda dynç alşy guramak boýunça
Dolandyryş merkeziniň işini täze tassyklanan
düz üm e laý ykl ykd a gur ap, dow am etm eg i
tabşyrdy. Bu düzümde alnyp barylýan işler,
aýratyn-da, dynç alyş üçin döredilen şertler
bil en ilat ym yz yň hab arl y edilişi we olar yň
ýerine ýetirilişi yzygiderli gözegçilikde sakla
nylmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Milli Liderimiz zolaga girilýän ýerlerde we
tutuş zolagyň çäginde, deňiz ýakasynda ýerli
içeri işler edaralaryn yň işg ärl er in iň deg işl i
gözegçilik işleriniň yzygiderli ýola goýulma
lydygyny belledi we bu babatda birnäçe anyk
tabş yr ykl ar y berd i.
Iş masl ah at ynyň dow am ynd a sagl yg y
goraýyş we derman senagaty ministri, adat
dan daşary toparyň başlygy N.Amannepesow
täz e, has net ij el i waks in al ar y sat yn alm ak
boýunça degişli Kararyň taslamasyny milli
Liderim iz iň gar am ag yn a höd ürl ed i.
Hormatly Prezidentimiz saglyk üçin ýokary
netijesi bolan waksinalary satyn almak bara
daky teklibi makullady we degişli Karara gol
çek ip, halk ym yz yň sagl yg yn y gor am ak
ugrunda döwletimiziň zerur bolan serişdeleri
gaýgyrmajakdygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz “Il saglygy — ýurt
baýlygy” diýen asylly ýörelgeden ugur alyp,
bu ugurda öňde durýan wezipeleriň çözgü
dine örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn
çemeleşilmelidigini, ýurdumyzda waksinala
ryň bar bol an gor un yň üst ün e gor goş up,
täze, has netijeli waksinalaryň 1,5 millionyn
dan ybarat ätiýaçlyk gorunyň döredilmelidi
gini aýtdy we bu babatda ministre anyk gör
kezmeleri berdi.
Milli Liderimiz iş maslahatyny dowam edip,
täze koronawirus ýokanjynyň bütin dünýäde

giňd en ýaýr an pand em iý a şertlerinde ýur
dumyza bu ýokanjyň aralaşmagynyň öňüni
almak hem-de raýatlarymyzyň saglygyny
goramak üçin ähli zerur işleriň durmuşa geçi
rilýändigini belledi. Gören çärelerimiziň neti
jesinde häzire çenli ýurdumyzda bu ýokanç
kesel bilen kesellenen ýagdaý ýüze çykaryl
mady. Ýöne, muňa garamazdan, biz ýurdumy
zyň sagl yg y gor aý yş edar al ar yn yň madd y-enjamlaýyn binýadyny güýçlendirmelidiris. Täze
koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna garşy
goşmaça göreş çärelerini görmelidiris diýip,
döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.
Milli Liderimiz dürli ýokançlaryň ýaýrama
gynyň öňüni almak we raýatlarymyzyň sag
lygyn y gor am ak üçin Dolandyryş merkeziniň
döredilend ig in i aýtd y. Horm atl y Prez id en
tim iz Dol and yr yş merk ez in iň işini güýçlen
dirmek üçin, merkeziň ýolbaşçylaryny çalyş
mak barada karara gelendigini aýdyp, bu
barad ak y hem-de Keselleriň ýaýramagyn a
garşy göreşýän adatdan daşary toparyň düzü
mini tassyklamak hakyndaky resminamalara
gol çekdi.
Soňra milli Liderimiz saglygy goraýyş we
derman senagaty ministri, Keselleriň ýaýrama
gyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň
başlygy N.Amannepesowa ýüzlenip, dynç alyş
möwsümi döwründe, ýurdumyzyň gurak howaly
zolaga girýändigini nazara alyp, keselleriň ýaý
ramagyna garşy göreş çäreleriniň kesgitlenen
düzgünlere laýyklykda alnyp barylmalydygyna
ünsi çekdi. Şunlukda, degişli aralygyň saklan
magy, agyz-burun örtükleriniň ulanylmagy we
şahsy arassaçylyk kadalarynyň berk berjaý
edilmegi möhüm talap bolup durýar.
Döwlet Baştutanymyz zolakda deňiz suwu
nyň we howasynyň bakteriologik barlaglaryny
yzygiderli geçirip durmagy, ýurdumyzyň epi
demiologik ýagdaýyna gündelik seljeriş işle
rini geçirmegi we ony berk gözegçilikde sak
lamagy tabşyrdy.
Milli Liderimiz şu toparyň başlygynyň orun
bas ar y, içer i işl er min istr in iň orunbasary
Ö.Hojanyýazowa ýüzlenip, zolakda ýangyn
howpsuzlygyny üpjün etmek, içeri işler edara
larynyň nobatçylyk edýän döwründe bellenen
tertipde rugsatnama resmileşdirilen adamlary
olaryň şahsyýetini tassyklaýan resminamasy
esas ynd a zol ag a goýb erm ek, zol ak üçin
niýetlenen ulaglaryň ýörite duralgalarda dur
mag yn y üpjün etm ek hem-de dynç alyş
zolagyna girmäge diňe ýöriteleşdirilen ulag
lara rugsat bermek meselelerine üns beril
melidir diýip belledi.
* * *
Şeýle hem şol gün Keselleriň ýaýramagyna
garşy göreşýän adatdan daşary toparyň mej
lisi geçirilip, onda döwlet Baştutanymyzyň bu
düzümiň öňünde goýan wezipelerini üstünlikli
ýer in e ýet irm eg iň ugurl ar y kesg itl endi.
«Balkan».

tarapyndan ýokary bahanyň berilýändigini aýra
tyn bellemek gerek. Bu gün türkmen Lideriniň
başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasy
nyň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edi
len Kararnamalar dünýä halklarynyň bähbidine
hyzmat edýär. Azajyk yza çekilip, 2019-njy ýylyň
sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň
Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynda milli
Lid er im iz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
başlangyjy bilen «2021-nji ýyl — Halkara para
hatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama
nyň biragyzdan kabul edilendigini buýsanç bilen
ýatlalyň. Şunuň bilen baglylykda, üstümizdäki
ýyl dünýä möçberinde «Halkara parahatçylyk
we ynanyşmak ýyly» diýlip atlandyryldy. Geçen
ýylyň dekabrynda bolsa BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde ýurdumyzyň baş
langyjy boýunça «Halkara parahatçylygy, howp
suzl yg y sakl am akd a we pugtalandyrmakda
hem-de durnukly ösüş işinde bitaraplyk syýasa
tynyň orny we ähmiýeti» atly Kararnama kabul
edildi. Bular türkmen diplomatiýasynyň örän uly
üstünligidir, şol bir wagtda hem, hormatly Prezi
dent im iz iň düný äd e ykr ar edil en Lid erd ig in i
ýene bir gezek subut eden buýsançly wakalar
dyr. Parahatçylyk, ynanyşmak, dostluk, hoşni
ýetlilik halkymyzyň asyrlaryň synagyndan geçen
ýörelgesi bolup durýar. Bu gymmatly ýörelge
ler döwlet Baştutanymyzyň halkymyza peşgeş
beren Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe

dünýä halklary bilen oňyn gatnaşyklarymyzda
aýdyň şöhlelenýär. Gahryman Arkadagymy
zyň aýdyşy ýaly, parahatçylyk we ynanyşmak
adamzadyň baş gymmatlygydyr, baýlygydyr.
Döwl et Başt ut an ym yz yň ýolb aşç ylygynda
ulag-üst aş yr geç ir ij il er i, ýang yç-energ et ik a,
ekologiýa we beýleki ugurlar boýunça alnyp
bar ylý an türkm en dipl om at iý as y düný äd e
amatl y ýagd aýl ar y dör etm äg e, howpsuzlygy
üpjün etmäge gönükdirilendir. Gaty bir uzaga
gitmän, hut şu ýylyň — «Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň
geçen döwründe halkara derejesinde bolup
geçen taryhy wakalara nazar aýlanymyzda hem
munuň şeýledigine göz ýetirmek bolýar. Üstü
mizdäki ýylyň ilkinji günlerinde 30 kilometrlik
Akina — Andhoý demir ýolunyň, güýjenmesi
500 kilowolt bolan 153 kilometrlik Kerki — Şibir
gan ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamynyň,
Ymamnazar — Akina hem-de Serhetabat —
Turgundy optiki-süýümli halkara ulgamynyň şol
bir wagtda ulanylmaga berilmegi Türkmenistan
bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň ara
synda hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny açdy
hem-de ýurdumyzyň energetika, ulag-aragat
naşyk syýasatynyň umumadamzadyň bähbidine
gönükdirilýändigini görkezdi. Ýene-de mysallar
bilen sözümizi dowam etdirsek, şu ýylyň 21-nji
ýanwarynda Hazar deňzindäki «Dostluk» ýata
gyn yň ugl ew od or od ser işd el er in i bil el ikd e

gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda
Türkm en ist an yň Hökümeti bilen Azerbaýjan
Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda özara
düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi.
Bu resminama iki goňşy hem-de dostlukly hal
kyň taryhynda täze sahypa bolup, hyzmatdaş
lyk, ynanyşmak, birek-birege hormat goýmak
ýörelgeleriniň ýurdumyzyň daşary syýasaty
nyň özen in i düzý änd ig in i tassyklaýar.
Milli Liderimiziň badalga beren konstitusion
özgertmeleri netijesinde milli we halkara tejri
besinden ugur alnyp, ýurdumyzyň iki palataly
kanun çykaryjy edarasy döredildi. Mejlisden
we Halk Maslahatyndan ybarat bolan Türkme
nistanyň Milli Geňeşiniň döredilmegi jemgyýe
tiň row açl anm ag ynd a we gülläp ösmeginde,
döwletimiziň hukuk binýadyny berkitmekde we
döwlet häkimiýet edarasynyň işiniň netijeli bol
mag yn y ýok arl and yrm akda, döwlet dolandy
rylyşynda milli demokratik ýörelgeleri mundan
beýläk hem pugtalandyrmakda möhüm ädim
bold y. Horm atl y Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň Türkm en ist an yň Milli
Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlyklygyna
biragyzdan saýlanmagy bolsa, halk ynamynyň,
hormatynyň aýdyň beýanydyr.
Büt in adamz ad yň bagt yý ar ýaş am ag y
ugrunda tagallalaryny gaýgyrmaýan Gahryman
Arkadagymyzyň: «Türkmenistan arzuw-mak
satlaryň hasyl bolýan ýurdudyr, gülläp ösüşiň
we bagt yý arl yg yň mek anydyr» diýen sözleri
durmuş hakykaty bilen sazlaşýar. Ajaýyp döw
rümiziň şuglasy, bedew batly ösüşlerimiziň ýaňy,
ata Watanymyzyň şöhraty bütin dünýä ýaýylýar.
Geçen döwrüň içinde edilen işler, ýetilen sepgitler,
ösüşli-özgerişli menziller Arkadag Prezidentimiz
bilen berk baglanyşyklydyr. Bu beýik işler bilen
kalplar joşa gelýär. Göwünleri ganatly, bagtdan
paýly, ykbaly nurly halkymyz döwletli döwrüne
buýsanyp, öz Gahryman Arkadagyny alkyşlaýar.
Goý, ata Watanymyzyň berkararlygyny berkit
mek, ony gülledip ösdürmek ugrunda gije-gündiz
alada edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag,
ömri uzak, parahatçylygyň, abadançylygyň, bag
tyýarlygyň hatyrasyna alyp barýan nusg al yk
işler i elm yd am a row aç bols un!
Muhammetmyrat Öwezow,
«Balkan».

Adam hakyndaky aladanyň beýany
«Adm in istr at iw önümç il ik ha
kynda» Türkm en ist anyň Kanuny
administratiw edaralar tarapyndan
adm in istr at iw nam al ar yň kab ul
edilmegi, ýerine ýetirilmegi bilen
bagly amala aşyrylýan işiň hukuk
esaslaryny, ýörelgelerini we önüm
çilik düzgünlerini belleýär we adam
hukuklarynyň, azatlyklarynyň ber
jaý edilmeginiň üpjün edilmegine
hem-de kanunyň hökmürowanly
gyna gönükdirilendir.
Adm in istr at iw edar al ar: ýer ine
ýetiriji häkimiýet, ýerli öz-özüňi dolan
dyryş edaralary we administratiw

namalary kabul etmäge hukuk ber
len ygtyýarly şahslar bolup durýar.
Administratiw nama — administratiw edar a tar ap ynd an döwlet we
raýat arasyndaky hukuk gatnaşyk
lar y çygr ynd a bell i bir mes el än i
kad al aşd yrm ak maks ad y bil en,
daşky täsire eýe bolan, fiziki we ýuri
dik şahs üçin kesgitli hukuk netijelere
getiren, kabul edilen çözgüt, görkez
me ýa-da gaýry häkimlik ediji çäre.
Administratiw edara gyzyklanýan
şahsa arza ýa-da haýyşnama ber
mekd e, arz ad a ýa-da ha ý yş n a
mada ýol berlen ýalňyşlyklary ýüze

çykarmakda we aradan aýyrmakda
ýardam etmäge, administratiw önüm
çilige gatnaşýan şahsa hukuklaryny
we borçlaryny düşündirmäge borçlu
dyr. Administratiw önümçiligiň möh
letleri — bir aý, kyrk bäş gün. Admi
nistratiw edara bir aýyň dowamynda
administratiw namany kabul etmek
ýa-da ony kabul etmekden ýüz dön
dermek hakynda çözgüt kabul edýär.
Iş üçin ähmiýetli bolan ýagdaýlary
anyklamaklyk zerur bolan halatynda
bu möhlet 45 güne çenli uzaldylyp
bilner. Administratiw namanyň ýaz
m aç a w e d i ld e n k ab u l e d il e n

görnüşleri bolup, olar poçtanyň üsti
bilen, jemagat öňünde, elektron gör
nüşde iberilip yglan edilýär.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz
tagallasy esasynda Berkarar döw
letimiziň bagtyýarlyk döwründe ýur
dumyzda kabul edilýän döwrebap
kanunlar halk bähbidine gönükdiri
lendir. Olarda adamyň we raýatyň
hukuklarynyň, azatlyklarynyň ygty
barly goragy kepillendirilýär hem-de
üpj ün edilý är.
Laçyn Tuwakowa,
Balkanabat şäher prokurorynyň uly
kömekçisi, 2-nji derejeli ýurist.

Döwrebap bank hyzmatlary
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaş
çylygynda, milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaş
dyrm akd a we baz ar gatn aş ykl ar yn y barh a
kämilleşdirmekde ägirt uly işler durmuşa geçi
rilý är. Şun uň bilen bir wagtd a, ykd ys ad yý eti
miziň ähli pudaklarynda we bank ulgamlarynda
halkara standartlaryna laýyk gelýän täze inno
wasion tehnologiýalary yzygiderli ornaşdyrmak
işler i üst ünl ikl i amal a aşyr ylýar.
Häz irk i wagtd a bank ulg am y tar ap ynd an
nagt däl hasaplaşyklary has-da ýaýbaňlandyrmak,
pul dolanyşygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak,
bank kartlary boýunça milli we halkara töleg
ulgamynyň ýaýrawyny giňeltmek babatynda giň
gerimli işler alnyp barylýar. Hususan-da, bank
kartlarynyň, töleg terminallarynyň, bankomat
laryň sany, şeýle hem «Internet-bank» we «Mobil-bank» ulgamlarynyň üsti bilen geçirilýän nagt
däl hasaplaşyklaryň möçberi yzygiderli artýar.

Ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyş
lanyp, ýyllyk 12 göterimli, 1 ýyl möhletli «Arka
dagly ak şäher», ýyllyk 9 göterimli, çaga kämil-
lik ýaş yn a ýetý änç ä «Bagt yý ar nes il», ýyll yk
11 göterimli, 24 aý möhletli «Rowaç goýumy», ýyl
lyk 11 göterimli, 12 aý möhletli «Bagtyýar luk
man» we ýyllyk 7 göterimli «Goýum bank karty»
goýumlary ýola goýuldy.
Bank edaralary tarapyndan hormatly Prezi
dentimiziň «Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini
öndürijileri maliýe taýdan goldamak hakynda»
Kararyna laýyklykda, oba hojalyk tehnikalaryny,
abzallaryny we suw tygşytlaýjy enjamlaryny satyn
almak maksady bilen, ýyllyk 1 göterimli we oba
hoj al yk önüml er in i önd ürm ek maks atl y ýyll yk
5 göt er iml i, 10 ýyl möhl et e ber ilý än ýeň ill ikli
karzlar hem-de milli Liderimiziň «Kiçi we orta tele
keçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda»
Kararyna laýyklykda, maýa goýum taslamalary

üçin ýyllyk 5 göterimli, 10 ýyla çenli we dolanyşyk
serişdelerini satyn almak üçin 1 ýyla çenli ýeňillikli
karzlar berilýär. Şeýle hem, raýatlara melleginde
(kömekçi hojalygynda, bölünip berlen ýer böle
ginde) ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek
maksady bilen, oba hojalyk önümlerini öndür
mek, esasy we dolanyşyk serişdelerini edinmek
hem-de iri önümçilikler üçin zerur bolan ýerli çig
mallary öndürmek maksadyna 3 ýyla çenli, ýyllyk
10 göterimli, 6 aý ýeňillikli döwri bilen 30 000 (otuz
müň) manat möçberinde karzlar ýola goýuldy.
Goý, Gahryman Arkadagymyzyň jany sag,
ömri uzak bolup, il-ýurt bähbitli, umumadam
zat ähmiýetli alyp barýan işleri hemişe rowaç
lyklara beslensin!
Gurbangül Akummedowa,
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik
bankynyň «Türkmenbaşy» şahamçasynyň
baş buhgalteriniň orunbasary.

Galla — 2021

Sah y topr agyň sah awat y
Şan-şöhrata beslenýän «Türkme
nistan — parahatçylygyň we ynanyş
magyň Watany» ýylynyň galla oragy
möwsüminde welaýatymyzyň Etrek
we Bereket etraplarynyň merdana
gallaçylary şertnamalaýyn borçna
malaryny üstünlikli ýerine ýetirip, aja
ýyp zähmet ýeňşini gazandylar.
Ýetişdirilen bol hasyly öz wag
tynda we ýitgisiz ýygnap almakda
Ark ad ag Prez id ent im iz iň daşary
ýurtl ard an sat yn alyp ber en, ähli
amatlyklary bolan kuwwatly kom
baýnl ar y kär end eç i daýh anl aryň
ynamly daýanjyna öwrüldi. Kämil
galla orujy kombaýnlar möwsümiň
bütin dowamynda bökdençsiz işle
dildi. Ähli zerurlyklar bilen birkem
siz üpjün edilip döredilen tehniki
taýdan hyzmat ediş toparlary bolsa
orag a gatn aşý an tehn ik al ar yň
bökd ençs iz her ek et etm ekl er in i
gaz anm ag y baş ard yl ar. Has yl
uss atl ar ynyň günd el ik taýýarlan
azykl yk ak bugd aýl ar yn yň gall a
kabul ediş bölümlerine bökdenç
siz daş alm ag y, onuň hil in iň ähli

tar apl aý yn enj aml aşdyrylan bar
lamhanalarda gözden geçirilmegi
ykjam we talabalaýyk ýola goýuldy.
Tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşygyň

gall aç yl ar yň aras ynda yzygiderli
bolup, öz döwrebap aýdym-saz
lary bilen olaryň armasyny ýetirip
durm akl ar y hem orag yň ýok ary

öz wagt ynd a ýol a goý ulm ag y
bolsa, hasyl ussatlaryny täze zäh
met ýeň işl er in e ruhl and yrdy.
Med en iý et we sung at uss at
lar ynyň günortan arakesmesinde

önümçilik görkezijileri bilen tamam
lanmagyna aýgytly täsirini ýetirdi.
Etraplaryň jemgyýetçilik guramala
rynyň işjeň agzalarynyň yzygiderli
alyp baran wagyz-ündew çäreleri,

öňdebaryjy kärendeçileriň, mehani
zatorlaryň we awtoulag sürüjileriniň
aras ynd a ygl an edilen bäsleşigiň
wagtly-wagtynda jemlenilip, ýeňi
jil er e gymm atbah al y sowgatlaryň
gowşurylyp durulmagy iş depgini
niň ýokary bolmagyna öz oňaýly
täs ir in i ýet ird i. Möws üm iň büt in
dowamynda gallaçylara iş üstünde
söwda we medeni-durmuş hyzmat
lar y hem giňd en ýol a goý uld y.
Hal al işl äp, hem Wat an ym yz y,
h e m- d e ö z m aşg al a ojakl ar yn y
baýatmak bagtyna eýe eden hor
matly Prezidentimize kalplary alkyş
dan doly hasyl ussatlary şu günler
gije-gündiziň dowamynda meýdan
lardaky gallanyň soňky dänesine
çenli ýygnap alyp, mukaddes Garaş
syzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baý
ramçylygynyň belleniljek ýyly bolan
«Türkmenistan — parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýylyny
bel ent sepg itl er e besl em ek üçin
has-da gaýratly zähmet çekýärler.
Muhammetgylyç Tagangylyjow,
«Balkan».

C M Y K

2021-nji ýylyò 29-njy iýuny.

Med en iý et iň we sung at yň
sarpal aný an hem dab ar al aný an eýý am y
Berk ar ar döwl et im iziň bagtyýarlyk
döwri türkmen halkynyň geçmiş tary
hyn y, ruh y-med en i mir as yn y gor ap
saklamagyň, olary ylmy taýdan içgin
öwrenip, dünýä jemgyýetçiligine ýetir
meg iň ajaý yp zam an as yd yr. Beýik
Gar aşs yzl yg ym yz yň tar yh y 30 ýyl
l y k s en es in i ň u l ud a n t o ýl a ný a n

sung at ym yz y, edeb iý at ym yz y ösd ürmäge, baýlaşdyrmaga döwlet dereje
sinde uly üns berýär. Gahryman Prezidentimiziň joşly Jeýhunyň kenarynda Mede
niý et hepd el ig in iň tar yh y ähm iý et in i
has-da artdyran täze binalaryň açylyş da
baralaryna gatnaşmagy şeýle buýsançly
hakykat bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we
ynanyşm ag yň Wat an y» ýylynyň şöh
ratly wakalarynyň hataryny artdyryp,
Med en iý et we sung at iş g ä r l e r i n i ň
hem-de Magtymguly Pyragynyň şygry
ýet gününe gabatlanyp, Lebap welaýa
tynda ýokary guramaçylykda geçirilen
Medeniýet hepdeligi şeýle buýsançly
hak yk at y ýen e bir ýol a tass yklady.
Arkadag Prezidentimiz halkymyzyň
çäks iz hem-de düýps üz dör ed ij il ik
ummanynyň dost-doganlygy, ynsanper
werligi ündeýän hazynadygyny hemişe
nygt aý ar. Asyrl ar yň dow am ynd a ata-babalarymyzyň durmuş tejribesi esa
synda kemala gelen ruhy-medeni gym
matlyklarymyz döwürleriň hem-de nesil
leriň arasyndaky sazlaşygy üpjün edýän
mizemez binýatdyr. Şu hakykatdan ugur
alyp, hormatly Prezidentimiz umuma
damz at gymm atl ykl ar yn yň möh üm
bölegi bolup durýan medeniýetimizi,

howa menzilini, Türkmenabat şäherinde
döwrebap «Türkmeniň ak öýi» binasyny
açyp bermeginiň, Farap şäherinde ulan yş a tabş yr yl an «Çag al ar düný äs i»
medeni-dynç alyş merkeziniň ýaş nesliň
bagtyýar durmuşyndaky ähmiýetini nyg
Iş saparynyň barşynda Gahryman Prezi tamagynyň hepdeligiň mazmun baýly
dentimiziň Kerki şäherinde täze Halkara gyny artdyryp, döredijilik işgärleriniň
ylham yn y joşd ur and yg yny nygtamak
gerek. Bu hakykat hepdeligiň dowa
mynda joşgunly ýaňlanan aýdym-saz
larda, biri-birine ulaşan döredijilik duşu
şyklarynda, maslahatlarda, görkezilen
sahna oýunlarynda, guralan sergilerde
ähli aýdyňlygy bilen ýüze çykdy. Şol bir
wagtda, hepdeligiň dürli çäreleri türk
men medeniýetiniň köp öwüşginliligini,
döwr eb ap ösüşl er in i hem açyp gör
kezdi. Şunda hepdeligiň çäginde «Gül-Bilbil» operasynyň ilkinji görkezilişiniň
möh üm ähm iý et in i bell emek gerek.
Sebäbi asylly däbe görä, bu operanyň
ilkinji görkezilişi Medeniýet we sungat
işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyra
gynyň şygryýet gününe bagyşlandy.
Welaýatymyzyň medeniýet we sungat
wekilleri-de ýurdumyzyň bagtyýar raýat
lar yn yň wat anç yl yk ruh un y bel end e

şäh er ind e hem-de Magt ymg ul y etra-
bynda baýramçylyk dabaralary Magtym
guly Pyragynyň nurana heýkeline gül
dess el er in i goým akd an başl and y.
Welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň
Demokratik partiýasynyň welaýat komi
tetiniň hem-de Türkmenistanyň Magtym
guly adyndaky Ýaşlar guramasynyň

Gahryman Arkadagymyzyň aladalary
bilen medeniýetimiziň, sungatymyzyň
galkynýandygy, baýlaşýandygy nygtaldy.
Munuň özi medeniýetimiziň we sunga
tymyzyň dünýäde giňden tanalmagyna
itergi berip, medeniýetleriň ýakynlaş
magyna, özara tejribe alşylmagyna, hal
kara dostlukly gatnaşyklaryň, ählumumy

göt er ip, olar y Gahr ym an Ark ad agly
döwr üm iz iň beý ik maks atl ar yn yň
daş ynd a has-da berk jebisleşdirýän
hepd el ig iň çuň mazm unly çärelerini
şirin aýdym-sazlary bilen baýlaşdyrdy
lar. Olar Lebap welaýatynyň merkezi
şäh er in iň «Bit ar aplyk» seýilgähindäki welaýat geňeşiniň tagallalary bilen gura
bezemen sahnada eziz Arkadagymyza, lan dabaralardaky buýsançly çykyşlarda
Watana bolan söýgini, bagtyýar dur
muşymyzy taryplaýan joşgunly aýdym-sazlaryny, milli tanslaryny tomaşaçyl ar a höd ürl ed il er. Ild eşl er im iz iň toý
l arym yz y ň b ez eg i b ol a n h e m - d e
ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl
medeni mirasynyň görnükli sanawyna
girizilen «Küştdepdi» aýdym we tans
dessuryny ýerine ýetirmekleri aýratyn
ýatd a gal yj y bold y. Wel aý at ym yz yň
medeniýet we sungat işgärleri hepde
lige işjeň gatnaşyp, onuň ýokary dere
jede geçmegine goşantlaryny goşdular.
Medeniýet hepdeliginiň şunuň ýaly
çuň mazmunly çäreleri bilen dabara
landyrylan Medeniýet we sungat işgär
leriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň
şygryýet gününiň göwün göteriji çäre
leri welaýatymyzyň çar künjünde hem
giň ger im e eýe bold y. Balk an ab at

abadançylygyň berkemegine uly ýardam
edýär. Şeýle ynsanperwer ýörelgeler
bols a umum ad amz at şah yr y hök
münde ykrar edilen Magtymguly Pyra
gynyň döredijiliginiň çuňňur mazm u
nyny düzýär.
Dabaralarda görkezilen sahnalarda
halkymyzyň kämil watançylyk duýgusy
akyldar şahyrymyzyň hem-de nusgawy
edebiýatymyzyň beýleki görnükli wekille
riniň keşplerini janlandyrmak arkaly täsirli
beýan edildi. Milli tanslar bilen bezelen
aýdym-sazlarda Gahr yman Arkad agly
berkarar Watanymyzyň okgunly ösüşleri
taryplandy. Şahyryň dogduk mekanyn
daky Magtymguly Pyragy muzeýine gura
lan gezelenç has-da ýatda galyjy boldy.
Nurmämmet Hydyrow,
«Balkan».
Surata düşürenler
Meretdurdy Rozyýew,
Merdan Orazow.

Çagalaryň baýramçylyk sowgady
Çep erç il ik mekd eb im iz iň
uçurymlary milli däp-dessur
larymyzy, gy mm atl ykl ar y
myz y, durm uş wak al ar yny,
«Awaza» milli syýahatçylyk
zol ag yn y, dost-dog anl yg y
çeper beýan edýän eserleri
bilen toýlarymyza sowgatly
barýarlar. Ýaşajyk suratkeş
leriň gutardyş işlerinden mek
deb im iz iň serg il er jaýynda
guralan sergisi hem okuwçyla
rymyzyň Medeniýet we sungat
işgärleriniň hem-de Magtym
gul y Pyr ag yn y ň şygr yý et
gün ün e baýr amç yl yk sowgady boldy. Onda mekdebi
mizi tamamlan okuwçylaryň,
esasan, iki ugurdan, ýagny
nakgaşçylyk hem-de zergär
çilik ugry boýunça gutardyş
synag işleri görkezildi. Uçu
ryml ar a mug all yml ar Ene
Ann am yr ad ow a, G u r b a n
durdy Tek äý ew, Ogulj em al
Gurbanmämmedowa halypa
lyk etd il er.
Nakgaşçylyk sungatyndan
tälim alan M.Bekdurdyýewa
nyň «Bagtyýar çagalyk», Y.Bä
şim ow yň «Oba durm uşy»,
G.Durdyýewanyň «Aşyk oýny»,
Ý.Gurb an ow yň «Awaz anyň
ken ar ynd a», B. Alaş ow yň
«Suratkeşler», A.Aşyrberdiýe
wanyň «Gelin geldi», A. Gulo
wyň «Sungatlar sazlaşanda»,
S.Ýazmämmedowyň «Ak şäher im Aşg ab at» atl y eserle
rinde Berkarar döwletimiziň

bagt yý arl yk döwr ün iň aja
ýypl ykl ar y we taryhy wakalar
suwly reňkleriň öwüşgininde,
ýagt y köl eg än iň saz l a ş yg y
esas ynd a beýan edilipdir.

Ýaş sur atk eşler iň yhl as
bil en dör ed en eserleri ola
ryň mugallymlarynyň çeken
azab yn yň ýer in e düş end i
gini subut edýär. Dört ýyllap

Hormatly Prezidentimiziň taý
syz tag all as y bil en ýurdumyzda
medeniýetde we sungatda amala
aşyrylýan beýik işlere, gazanylýan
üstünliklere, ýetilýän belent sep
gitlere nazar aýlanyňda, buýsan
jyň artýar.
Beý ik üst ünl ikl er im iz iň göz
b aş y nd a d ur ý a n m ä h r i b a n
Arkad ag ym yz yň tag all asy bilen

ýurd um y zd a 2013-nji ýyld an
b är i M ed en iý e t h e pd el ig in i ň
geçirilmegi ýola goýuldy. «Türk
menistan — parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany» ýylynda
Med en iý et we sung at işg ärl e
ri niň hem-de Magtymguly Pyra
gyn y ň ş y gr yý e t g üni mynasy-
betl i Leb ap topr ag ynd a geç ir i
len M ed en iý e t h e pd el ig i u l y

ruh ub el entl ig e besl e n d i . H e p 
d el ig i ň ç ä kl er i nd e medeniýet
we sungat ussatlaryn yň çy k yş
la r y, şahyrlar bilen du ş u ş yk l a r,
ýok ar y der ej ed e gur al an bäs
le ş ik l er göwünlere buýsanç paý
lady.
Döwl et Başt ut an ym yz yň ata
l y k a l ad as y b il e n m ed en iý e t
we sung at işg ärl er in iň net ij el i

işlem e g i üçin äh l i şertler döre
dilý är. Mun uň üçin Gahr ym an
Arkadagymyza alkyşymyz bimöç
berdir. Goý, hormatly Prezidenti
miziň jany sag, ömri uzak bolup,
beýik işleri hemişe rowaçlyklara
beslensin!
Aýmuhammet Ýagşyýew,
Serdar etrabynyň Hasar oba
medeniýet öýüniň müdiri.

Akyldaryň şygyrl ary — nes ill er e ýör elg e

Zergärçilik ugry boýunça
M.Arb at ow yň, S.All ab erdi
ýewanyň, G.Ýazmyradowyň,
G.Gurbannyýazowanyň topar
bol up ýas an «Näzl i» atl y
maňlaýl yg y hem-de «Asma
topl uml aý yn gülý ak a» işi
kesme geometrik nagyşlaryň,
g a şl ar y ň w e z y nj y rl ar y ň
kömegi arkaly bezelip, nus
gawy görnüşde ýerine ýetiri
lipdir. Bu bolsa asyrlar boýy
nes ild en-nesl e geç ip gelen
zerg ärç il ik sung at y m y z yň
ýaş nesillerimiz tarapyndan
dowam etdirilýändigini gör
kezýär.

tälim alan okuwçylarymyza
d ör ed ij il i k ä l em i nd e u l y
ü st ü nl i kl er i a rz u w e tm e k
bilen, ýaş nesliň okamagy,
hünär öwrenmegi üçin ata
lyk alad as yn y edýän Gah
ryman Arkadagymyza alkyş
aýdýarys. Goý, hormatly Pre
zidentimiziň jany sag, baş y
di k , t ut u ml y i şl er i r ow a ç
bolsun!
Ajap Annamanowa,
Serdar şäheriniň çagalar
çeperçilik mekdebiniň
mugallymy.
Surata düşüren Nurmuhammet
Ýolamanow.

Beýik dana, ajap zaman gelendir
Şeýle at bilen Türkmenistanyň Kärdeş
ler arkalaşyklarynyň Hazar şäher birleşmesi
bilen bil el ikd e duş uş yk geçirdik. Mekdep
okuwç yl ar yn yň gatn aşmagynda geçir ilen
duş uş ykda çykyş edenler hormatly Prezi
dentimiziň pähim-paýhasly ýolbaşçylygynda
ýurd um yz yň durm uş-ykd ys ad y taýd an
ösüşlere beslenýändigi, halkymyzyň ýaşa
ýyş-durm uş der ej es in iň has-da ýok ar
laný andygy, ösüp gel ý än ýaş ne s il leriň
ylym-bilimli, edep-terbiýeli bolup ýetişmek
leri ugrunda alnyp barylýan işler, Berkarar
döwletim iz iň bagtyýarlyk döwründe akyldar

şah yr ym yz Magt ymg uly Pyr ag a goýulýan
belent horm at-sarp a dogr usynd a gürr üň
etd iler. Halkym yzyň eşr etli, bagt yýar dur
muşd a ýaşam ag y üçin uly işler i durm uşa
geçirýän Gahr ym an Arkad ag ym yzyň jan y
nyň sag, ömr ün iň uzak bolm ag yn y arzuw
etd iler.
Duş uş yg yň ahyr ynd a oňa gatn aş anl ar
muz eý gymm atl ykl ar ynd an gur al an serg ä
syn etdiler.
Dursun Diniýewa,
Hazar şäher taryhy we ülkäni öwreniş
muzeýiniň ylmy işgäri.

Ruhubelentlige beslendi
Etrap çagalar sungat mek
debimizde «Medeniýetim, sun
gatym beýgelip arşa galýar»
ady bilen aýdym-sazly çäre
geçirdik. Medeniýet we sungat
işgärleriniň hem-de Magtym
guly Pyragynyň şygryýet güni
mynasybetli geçiren çärämize
medeniýet, bilim ulgamlarynyň
işg ärl er i, okuwçyl ar we beýleki myhmanlar gatnaşdylar.

Ajaýyp döwr e buýs anç

Ruh ub el entl ig e besl en en
çär ed e çyk yş edenler Ber
karar döwletimiziň bagtyýar
lyk döwründe medeniýet we
sungat işgärleriniň sarpasy
nyň belent tutulýandygy, milli
mir as ym yz y gelj ekk i nes il
ler e ýet irm ekd e uly işl er iň
ýol a goý ulý and yg y dogr u
synda buýsanç bilen belläp
geçdiler hem-de Gahryman

Arkadagymyzyň adyna alkyş
sözlerini aýtdylar. Okuwçyla
ryň labyzly okan goşgulary,
ýer in e ýet ir en aýd yml ar y
çäräniň täsirliligini artdyrdy.
Arazgurban
Baýmämmedow,
Etrek etrap çagalar
sungat mekdebiniň
direktorynyň okuw-terbiýeçilik
işleri boýunça orunbasary.

Türkm en iň akyld ar şah yr y Magt ymg ul y
Pyr ag yn yň edeb i mir as y halk ym yz yň ruh y
gymmatlygyna öwrüldi. Mähriban Arkadagy
myz yň başd a durm ag ynd a Med en iý et we
sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyra
gynyň şygryýet gününiň bilelikde bellenilmegi
beý ik akyld ar a goý ulý an sarp ad yr.
Biziň muzeýimizdäki eksponatlary synla
nyňda, Magtymguly Pyragynyň ajaýyp setirleri
ýadyňa düşýär. Meselem, muzeýimiziň bag
tyýarlyk zamanasy bölümine gezelenç edýän
her bir adam yň Magt ymg ul y şah yryň:
«Bir suprada taýýar kylynsa aşlar,
Göteriler ol ykbaly türkmeniň» —
diýen arzuwdan doly setirleriniň wysal bolan
dygyna buýsanjy artýar. Ykbaly göterilen türk
men halkynyň bir başa jem bolup, öňe tarap
barha belent sepgitlere barýandygyny akyldar

şah yr yň öňd eng ör üj il ik bil en beý an edend i
gine ýen e bir gez ek göz ýet irý ärs iň.
Muzeýiň tebigat bölüminde dag gerşinde
oturan düz gulatysynyň we dagyň kert gaýa
synda ganatlaryny giňden ýaýyp duran ak guý
rukly bürgüdiň gäplerine syn edeniňde bolsa
şahyryň:
«Gulatynyň saýasynda ýatynçaň,
Bürgüt penjesinde galan ýagşydyr» —
diýen paýhasly pikirleri ýadyňa düşýär.
Muz eý im iz iň arh eol og iý a b ö l ü m in d ä k i
Gadymy Dehistan we onuň çäginden tapylan
tapyndylaryň dioramasy bilen tanşanyňda,
akyldaryň:
«Dehistanyň baýrynda,
Bady-sabany görsem» —

diýen setirlerini seriňde aýlap, bu gadymy ýur
da syýahat edýärsiň.
Muzeýimize gelýänlere etnografiya bölü
minde ýerleşdirilen gymmatlyklar, esasan-da,
gülý ak a we kök enl i ýüz ük hakynda gürrüň
berenimizde, şahyryň öz halan gyzyna mähir
siňdirip, salyhatlylygyň, sypaýylygyň nyşany
hökmünde şeýle iki şaý-sepi ýasap, sowgat
berendigini aýdyp, söz ussadynyň:
«Meňli gyzyň ýüzügine,
Gaşlar goýsam kümüş bilen» —
diýen setirlerini mysal getirýäris.
Beýik akyldaryň gyzyla gaplaýmaly her bir
sözi nesiller üçin bahasyna ýetip bolmajak
terb iý e mekd eb i we ýol-ýör elg edir.
Maýagül Çaryýarowa,
Türkmenbaşy şäher taryhy we ülkäni öwreniş
muzeýiniň direktory.

Aýdym — durmuşynyň bezegi
«Milli öwüşginli owazlar, jana lezzetli heňler
halkymyzyň ruhy baýlygydyr, bagtyýar durmu
şymyzyň ylham çeşmesidir» diýip nygtaýan
we milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň hak
howandary bolup durýan mähriban Arkadagy
myz aýdym-saz sungatyna aýratyn sarpa goý
ýar. Ajaýyp zamanamyzda kalby aýdymdan
doly, mahmal owazly, kämillik ýoluna düşen
birn äç e ýaş aýd ymç yl ar ym yz bar. Şol ar yň
bir i-de wel aý at ýör it e sung at mekd eb in iň
talyby Mahym Geldiýewadyr.
Deň iz ken ar ynd ak y H a z a r ş ä h e r i n d e
1 9 9 8 - n j i ý y ld a d o g l a n M ah y m aýdym
aýtmag a kiç il ig ind en, has dogrusy, çagalar
bagyna gatn aý an döwr ünd en başlaýar. Ol
2009-njy ýylda «Iň eýjejik gyzjagaz» bäsle
şiginiň döwlet tapgyrynyň ýeňijisi bolýar. Şol
ilkinji üstünligem onuň aýdym-saz sungatyna
has içgin aralaşmagyna itergi berýär. Hazar
şäheriniň çagalar sungat mekdebinde okap
ýör en döwr ünd e bols a Türkm en ist an yň
Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň
Merkezi geňeşiniň Gulbaba adyndaky çaga
lar baýr ag yn yň eýes i bolm ag y baş arýar.
2018-nji, 2019-njy ýyll arda Türkmenista
nyň Prez id ent in iň «Türkm en iň Alt yn asyr y»
atly bäsl eş ig in iň çäkl er ind e ýaş estr ad a
aýdymçylarynyň arasynda geçirilýän «Ýaňlan,
Diýarym!» telebäsleşigine gatnaşmagy Mahym
Geldiýewanyň zehinli aýdymçy hökmünde il

-ýadaman, täze-täze aýdymlaryň üstünde işle
ýär. Mahym Geldiýewadan «Döredijilik ýoluna
düşmegiňde kimleriň kömegi bar?» diýip sora
nymda, ol türkmen gyzyna mahsus edeplilik
bilen mylaýym ýylgyryp, şeýle diýdi:
— Elb etd e, sung at älem ind e haýs y ugr y
saýlanyňda-da, iň esasy özüňde höwes bol
mal y. Ýön e saýl an ugr um a gön ükd irm ekd e
meniň ilkinji halypam ejem. Meniň aýdymçy
bolup ýetişmegimde ejemiň yhlasy örän ulu
dyr. Ilkinji diňleýjimem mähriban käbäm. Galy
berse-de, ýörite sungat mekdebimizde birnäçe
halypa mugallymlardan aýdym-sazyň inçe til
simlerini öwrenýärin. Mug all yml ar ym a köp-köp sagb ols un ym y aýdý ar yn.
Aýdym — durmuşymyň bezegi. Täze-täze
aýdymlary döredip, olar am halk köpç üligine
ýaýras a, men iň üçin şond an uly bagt ýok.
Ynh a, Aşg ab at şäh er in iň 140 ýyll yg yn a
«Bit ar ap Türkm en ist an» diý en täz e aýd ym
bilen sowgatly bardym. Eziz Arkadagymyzy,
ajaýy p z am an am yz y w a s p e dýä n t äze
aýd yml ar y, nes ip bols a, gelj ekd e hem uly
höwes, joşg un bil en ýer in e ýet irerin.
Biz hem ýaş aýdymçy Mahym Geldiýewa
owazynyň belentden-belent ýaňlanma g yn y
geçirilen bäsleşikde üstünlikli çykyş edip, birinji arz uw edý är is.
Aýnagül Berdigylyjowa,
orna mynasyp bolýar.
welaýat ýörite sungat mekdebiniň
Baýramçylyk çärelerinde şirin aýdymlary
mugallymy.
bilen çykyş edýän ýaş zehinli aýdymçy irmän-

arasynda tanalmagyna getirýär. Gursagy şirin
owazd an dol y aýd ymç y «Türkm en ist an —
row açl yg yň Wat an y» ýyl yn a bag yşl an yp
«Rowaçlyk aýdymy» ady bilen ýaş estra d a
aýd ymç yl ar yn yň aras ynd a paýt agt ym yzd a
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Etrek etrabynyň Madaw oba medeniýet
öýünde Medeniýet we sungat işgärleriniň
hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet
gününe bagyşlanyp, «Milli medeniýetim —
göwün ganatym» ady bilen aýdym-sazly
çäre geçirildi.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagalla
lary bilen milli medeniýetimiz we sungaty
myz uly ösüşlere eýe bolýar. Ýurdumyzda
halypa-şägirtlik gatnaşyklaryny ösdürmäge
giň ýol açyld y. Gahr ym an Ark ad ag ym yz
söz ussatlaryna, aýratyn-da beýik akyldar
şahyr Magtymguly Pyragynyň döredijiligine
uly sarp a goýý ar.
Magt ymg ul y Pyr ag yn yň biz e goý an

mirasy sözüň doly manysynda türkmen hal
kynyň milli baýlygydyr. Onuň dana sözleri
şu günlerde hem halkymyzyň egsilmejek
haz yn as yd yr, şygr yý et i türkm en sähr as y
ýaly giňdir, ýaýrawy çäksizdir.
Çärede şular dogrusynda giňden gürrüň
edil ip, med en iý et i w e sun g a t y ös d ür
mekde uly işleri amala aşyrýan Arkadag
Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy. Hor
matly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň
uzak bolmagy, tutumly işleriniň elmydama
rowaçlyklara beslenmegi arzuw edildi.
Çaryguly Hajygeldiýew,
Etrek etrabynyň Madaw oba
medeniýet öýüniň müdiri.

söz ussadyna
sarpa
Serdar etrabynyň salgyt bölüminiň işgärle
rin iň gatn aşm ag ynd a Medeniýet we sungat
işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň
şygryýet güni mynasybetli «Beýik söz ussa
dyn a sarp a» atl y wag yz-nes ih at çär es in i
geçirdik. Çärede çykyş edenler Magtymguly
Pyr ag yn yň ömr i we döredijiligi barada giňiş
leýin gürrüň etdiler.
Türkmen halkynyň akyldar ogly Magtymguly
Pyragy dünýä edebiýatyna beýik pelsepä ýug
rulan şygryýetini bagyş etdi. Beýik söz ussa
dynyň kämil eserlerindäki parahatçylyk, asu
dalyk, hoşniýetlilik, ýokary ahlaklylyk, halallyk,
watansöýüjilik ýaly ynsan mertebesini ýokary
götermäge ýugrulan oý-pikirler ynsanda oňat
adamk ärç il ik syp atl ar yn y terb iý el eýär.
Çärede ata Watanymyzyň Garaşsyzlygyny
alyp, beýik şahyryň agzybir, parahat durmuşda
ýaşamak baradaky arzuwlarynyň hasyl bolan
dygy nygtalyp, ýurdumyzy uly ösüşler, şöhratly
gadamlar bilen öňe alyp barýan Arkadagymy
zyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli
işleriniň rowaç bolmagy arzuw edildi.
Annagül Atbakanowa,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Serdar
etrap komitetiniň partiýa guramaçysy.

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Eseng ul y etr ap kom it et i bil en
etrap merkezi kitaphanamyzyň bilelikde
ýurdumyzda giňden bellenilen Medeniýet
we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly
Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli guran
döredijilik duşuşygynda çykyş edenler Ber
karar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz alada
larynyň netijesinde türkmen medeniýetiniň
we sungatynyň ýeten belent derejesi, halkyň
kalbyna deňelýän milli medeniýetimiziň we
sungatymyzyň beýik akyldar Magtymguly
Pyr ag yn yň arz uw eden ajaý yp zam a
nasyndaky ösüşli menzilleri dogrusynda

buýs ançl y gürr üňl er e uly orun berd iler.
Döredijilik duşuşygynda ýerli şahyrlar
eziz Wat an ym yz yň ösüş-özg erişlerini,
bagtyýarlyk döwrümizi, Gahryman Arka
dagymyzyň beýik işlerini wasp edip döre
den goşgularyny okap berdiler. Kitaphana
myzyň işjeň okyjylary beýik akyldarymyz
Magt ymg ul y Pyr ag yn yň öwüt-ündewe
ýugr ul an goşg ul ar yn y ýatdan aýtdylar.
Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp kitapla
rynyň sergisine döredijilik duşuşygyna gat
naşanlar uly gyzyklanma bilen syn etdiler.
Arzygül Satlykowa,
Esenguly etrap merkezi
kitaphanasynyň müdiri.

1. Ýok uml y, wit a
minl er e we min er allara b a ý m iw el er i ,
gök ön ü ml er i k ö p 
r ä k i ým el i .
2. Ell er iň iz i ýyg y-ý yg yd a n ý uw u p ,
arassaçylyk düzgün
ler in i berj aý etm eli.
3. Daş ar yk çyk y
landa, agyz-burun örtüklerini dakynmaklygy, jemgyýetçilik
ýerlerinde howpsuz 2 metr aralygy saklamaklygy unut
maly däl.
4. Öýüň içinde üzärlik tütetmeli, soňra penjireleri açyp,
howany çalyşmaly.
5. Bedenterbiýe maşklaryny yzygiderli ýerine ýetirmeli
we sport bil en meşg ull anm al y.

Pyragynyň arzuwlan zamanasynda
«Türkmennebit» döwlet konserniniň
kärdeşler arkalaşygy komitetiniň, kon
serniň «Nebitgazbur awlaýyş» trestiniň
Ne b it we gaz gu ý u lar yny berkitmek
boýunça müdirliginiň kärdeşler arka
laş yg yn yň ilk inj i gur am as yn yň bil e
likde guramagynda Medeniýet we sun
gat işgärler iniň hem-de Magtymguly
Pyr agynyň şygr yýet güni mynasybetli
geçir ilen maslahat «Pyragynyň arzuw
lan zamanasynda» diýlip atlandyr yldy.

Oňa jemg yý etç il i k g ur am al ar yn yň
wekiller i, ýerli şahyrlar, müdirligiň we
medeniýet ulgamynyň işgärleri gatnaş
dylar.
M a sl ah a td a ç yk y ş edenler Ber
ka r ar döwletiň bagtyýarlyk döwründe
Gahr ym an Ark ad ag ym yz yň başt ut an
lygynda ähli ulgamlaryň işleriniň sazla
şykly alnyp barylýandygyny, medeniýet
ulg am ynd a hem uly ösüşl er iň gaz a
nylýandygyny buýsanç bilen bellediler.

Wat an ym yz yň abad anç yl yg y, ýurd u
myz yň par ah atç yl yg y, ilim iz iň agz yb irl ig i üçin taýs yz tag all alary edýän
mähriban Arkadagymyza alkyş sözle
rini aýtdylar. Ýerli şahyrlar ata Watany,
e n e to pr ag y jan y - ten i b il e n s öý e n
akyld ar şah yr Magt ymg ul y Pyr ag a
b ag y şla p ý az a n g o şg ular yn y o k a
dylar.
Nursoltan Depbiýewa,
«Balkan».

Ýer ýüzüniň şahyry
Türkmenistanyň Körler we kerler jem
gyýetiniň Balkan welaýat ilkinji gurama
synyň müdirliginiň guramagynda Mede
niý et we sung at işg ärl er in iň hem-de
Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe
bagyşlanyp, «Magtymguly — Ýer ýüzüniň
şahyry» ady bilen yglan edilen bäsleşigiň
Balkanabat şäher tapgyry geçirildi.
Bäsleşige gatnaşyjylar onuň şertle
rine laýyklykda, Magtymguly Pyragynyň

Hormatly söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýeleri!
Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan, Türkmenbaşy,
Esenguly şahamçalary söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň
müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan «Halk
bank terminal» atly täze hyzmatyň işe girizilendigini habar berýär.
«Halkbank terminal» — bu döwrebap we ygtybarly tehnologiýalaryň esasynda taý
ýarlanan hem-de nagt däl hasaplaşyklarda ulanylýan adaty töleg terminalynyň ýerini
tutup biljek ykjam programma üpjünçiligi. Siz «Halkbank terminal» mobil ulgamyny öz
ykjam telefonyňyza gurnamak bilen, harytlar we hyzmatlar üçin tölegleri kabul etmek,
amaly ýatyrmak ýa-da yzyna gaýtarmak, kassany ýapmak we söwdanyň jemi möçberi
ni çykaryp görkezmek, amallaryň taryhyny görmek ýaly hyzmatyň mümkinçiliklerinden
peýdalanyp bilersiňiz.
Satyn alnan harydyň ýa-da hyzmatyň bahasy ykjam telefonyňyzda ornaşdyrylan
«Halkbank terminal» mobil ulgamy arkaly girizilýär hem-de töleg geçirilýär. Ykjam tele
fonlarda NFC, ýagny galtaşyksyz töleg tehnologiýasy gurnalan bolsa, onda tölegi geçir
mek üçin müşderiniň bank kartyny degişli telefona ýakynlaşdyrmak ýeterlikdir.

goşg ul ar yn y ýatd an aýtdylar hem-de
beýik şahyra bagyşlap ýazan goşgula
ryny türkmen we rus dillerinde labyzly
okad yl ar. Net ij ed e, ady agz al an jem
gyýetiň agzalary Aşyrm ämm et Gaý yp ow bir inj i, Mah ym Esed ow a ikinj i,

Balkan welaýatynyň döwlet ätiýaçlandyryş guramasy size 2021-nji ýyl üçin şu aşak
daky ätiýaçlandyryşyň hökmany görnüşleri boýunça ätiýaçlandyryş şertnamasyny bag
laşmagyň zerurdygyny ýatladýar:
1. Awtomobil ulag serişdeleriniň eýeleriniň (gatnadyjylaryň) üçünji taraplaryň öňün
däki raýat-hukuk jogapkärçiliginiň hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasy.
2. Hökmany döwlet ekologiýa ätiýaçlandyrmasy.
3. Ýokary töwekgelçilikli önümçilik şertlerinde işleýän işgärleriň önümçilikde bolan
betbagtçylykly hadysalardan we hünär kesellerinden hökmany döwlet şahsy ätiýaçlan
dyrmasy.
4. Ýangyndan hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasy.
Ätiýaçlandyryş şertnamasy —– siziň bähbidiňiz!
Internet sahypamyz: www.insurance.gov.tm
Habarlaşmak üçin telefonlar:
Balkanabat şäheri: (800222) 6-08-67, 6-09-52.
Türkmenbaşy şäheri: (800243) 4-84-04.
Hazar şäheri: (800240) 2-41-86.
Serdar etraby: (800246) 5-48-49.
Bereket etraby: (800247) 3-10-93.
Etrek etraby: (800242) 4-01-60.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
«Telekeçiler mekdebi» jemgyýetçilik birleşmesiniň kärhanasynyň
Türkmenbaşy şäherindäki bölümçesine aşakda görkezilen ugurlar boýunça
açylan okuwlara diňleýjiler kabul edilýär

Balkan şahamçasy: (800222) 6-48-72, 6-08-79.
Türkmenbaşy şahamçasy: (800243) 7-62-43, 7-43-66.
Esenguly şahamçasy: (800245) 3-08-72, 3-06-43.
Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň
döwrebap hyzmatlaryndan peýdalanyň!

Hormatly talyplar we ene-atalar!
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjir
çilik banky ýurdumyzda ýaşlary goldamak, olaryň
döredijilik başlangyçlaryny höweslendirmek,
hünärlerini kämilleşdirmek babatda amatly
mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Talyp
karzy» atly bank karzyny hödürleýär.
«Talyp karzy» ýokary we ýörite orta hünär
okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplara oku
wyň bahasyny tölemek üçin nagt däl görnüşinde,
gaýtadan dikeldilýän karz ugry boýunça berilýär.
Karzyň möçberi — 10 000 (on müň) mana
da çenli;
Göterim derejesi — ýyllyk 8 (sekiz) göterim;
Möhleti: okuw döwrüniň möhletine görä.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde girew emlägi
ýa-da üçünji tarapyň zamunlygy talap edilýär.

1. Telekeçiligiň esaslary — 1 aý.
2. Işgär iş dolandyryjylyk we arhiw işi — 3 aý.
3. Buhgalter hasabatynyň we maliýe hasabatlylygynyň esaslary — 4 aý.
4. 1 C buhgalter hasaby — 1 aý.
5. Maliýe hasabatlylygynyň halkara standartlary — maliýe hasabaty-1 — 3 aý.
6. Kompýuter sowatlylygy (I, II, III dereje) — 1/3 aý.
7. «Awtocad» we «3D max» programmalarynyň esaslary — 3 aý.
8. Himiýa, biologiýa, taryh — 3 aý.
9. Matematika, fizika — 3 aý.
10. Nemes, iňlis, rus dilleri — 3 aý.
11. Hytaý dili — başlangyç dereje, grammatika — 3 aý.
12. Ofisiantlyk hünärine giriş — 1 aý.
13. Myhmanhana hojalygynyň serenjamçysy — 1 aý.
14. Gid-terjimeçi — 2 aý.
Okuwlar tamamlanandan soňra, synaglaryň netijesi boýunça degişli sertifikatlar be
rilýär.
Biziň salgymyz: Türkmenbaşy şäheriniň Asudalyk köçesiniň 40-njy jaýy.
Telefon belgilerimiz: 800 (243) 2-27-27, 800 (65) 87-27-27, 54-44-20.
Hormatly ildeşler!

Hormatly talyplar we ene-atalar! «Talyp karzyndan» peýdalanmak üçin bankyň
merkezi edarasyna ýa-da onuň islendik şahamçasyna ýüz tutup bilersiňiz.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 44-02-65, 44-03-04.
Şahamçalarymyzyň salgylaryny we telefon belgilerini bankyň resmi www.tnbk.tm
internet sahypasyndan alyp bilersiňiz.

T ü r km e nb aş y ş äh er i nd äk i
daş ar y ýurt dill er in i çuňl aşd yr yp
öwredýän ýöriteleşdirilen 13-nji orta
mekdep tarapyndan 2016-njy ýylda
Aýlar Arslanowna Hoj an iý az owa
nyň adyna berlen A 1579300 belgili
orta bil im hak ynd ak y şahadatna
many ýitirilendigi sebäpli güýçsüz
hasap etmeli.

Balk an ab at şäh er in iň
Jebel şäherçesiniň ýaşaý
jysy Abdylhaý Begmämme
dowiç Nuryýewiň awtoula
gynyň tehniki pasportynyň
ýitir il end ig i mäl im edilý är.

«Dana» bilim merkeziniň Serdar şahamçasy 2021-nji ýylyň 1-nji iýulynda başlanýan
okuw möwsümine ýazylyşygyň dowam edýändigini mälim edýär.
Dil kurslary:
- iňlis, türkmen, rus, nemes, ispan, hytaý, fransuz dilleri;
- matematika, fizika, himiýa, biologiýa, taryh;
- buhgalterçiligiň esaslary.
Kompýuter kurslary:
- «Microsoft offiсe», «Photoshop», «Coreldraw», «3DS Max», «Autocad»;
- web taslama, network ulgamy, programmirlemek, maglumat bazasy.
6 — 11 ýaş aralygyndaky çagalar üçin ýörite kurslar:
- matematika, iňlis, rus dilleri.
Sizi okuw merkezimize ýazylyşmaga çagyrýarys!
Biziň salgymyz: Serdar şäheriniň Türkmenbaşy köçesiniň 17-nji jaýy.
Telefon belgilerimiz: (800246) 5-20-12, (+993) 65-08-24-44, 63-56-29-47.
Balkanabat şäheriniň pensiýa
gaznasy tarapyndan 2016-njy ýylda
Geňl ikj am al Hoj aýewanyň adyna
berlen 0052254 belgili fiziki şahsyň
(telekeçiniň we özbaşdak iş bilen
meşg ull aný anyň) ätiýaçlandyrýan
hökm ünd e h as ab a a ln a nd yg y
hakynda şahadatnamany ýitirilen
digi sebäpli güýçsüz hasap etmeli.

Baº redaktor
Esaslandyryjysy —
Balkan welaýatynyň häkimligi

Gurbanmyrat Satlykow üçünji orunlara
mynasyp bolup, bäsleşigiň welaýat tap
gyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.
Bäsl eş ig e gatn aş anl ar yň ähl is in e
baýr amç yl yk sowg atl ar y gowş ur yldy.
Ejeş Guwanjowa.

Raýatlaryň we edara-kärhanalaryň dykgatyna!

Habarlaşmak üçin biziň telefon belgilerimiz:

Balk an ab at şäh eriniň pensiýa
gaznasy tarapyndan 2017-nji ýylda
Amang ül Baýr am ow an yň adyn a
berlen 0053155 belgili fiziki şahsyň
(telekeçiniň we özbaşdak iş bilen
meşgullanýanyň) ätiýaçlandyrýan
hö km ü nd e h asaba a ln a nd yg y
hakynda şahadatnamany ýitirilen
digi sebäpli güýçsüz hasap etmeli.

Sag başym — soltan
başym

Döredijilik duşuşygy

Göwn üm iz iň gan at y

Geldimyrat
Hojamyradow

Gumd ag şäh er in iň sport
we ýaşlar syýasaty bölümine
Gumd ag şäh er in iň pens iý a
gazn as yn yň böl üm i t ar a
pyndan 2013-nji ýylda berlen
009683 belg il i şah a d a t n a 
m an y ýit ir il end ig i s eb ä pl i
g üýçs üz has ap etm eli.

Balk an ab at şäh er in iň
ýaşaýjysy Merdan Durdy
muhammedowiç Annaýe
wiň ýükl eýj is iniň tehniki
pasp ort yn yň ýit ir il endigi
mälim edilýär.

Redaksiýanyò salgysy:
745100, Balkanabat ºäheri, 145-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 1-nji jaý
Telefonlarymyz:
Kabulhana 6-37-06; jogapkär kätip 6-07-96;
bölümler 6-07-91; 6-07-92; 6-07-93; 6-07-95.
Gazet hepdäniò siºenbe, penºenbe we ºenbe günleri çykýar.

Redaksiýa gelen golýazmalar yzyna gaýtarylmaýar,
olara jogap we syn berilmeýär.

Sport habarlary
Welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi, «Türk
menistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň wela
ýat bölümi hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky
Ýaşlar guramasynyň Balkanabat şäher geňeşi bilelikde talyp
gyzlaryň arasynda stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça
ýaryş geçirdiler.
«Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň nesilleri» ady
bilen geçirilen ýaryşyň netijesi boýunça Ýagşygeldi Kaka
ýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balka
nabat bölüminiň talyby Gözel Sazakowa birinji, şol bölümiň
talyby Merjen Pollyýewa üçünji orunlary eýelemekligi başar
dylar. Ikinji orna bolsa Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw
mekd eb in iň tal yb y Azatg ül Rej ep ow a myn as yp bold y.
Öňdäki orunlara eýe çykanlara Hormat hatlary hem-de
ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.
* * *
Türkmenbaşy şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty bölümi
niň guramagynda çeper gimnastika boýunça welaýatymy
zyň çempionaty geçirildi. Deňizýaka şäherdäki 2-nji sport
mekdebinde geçirilen çempionata dürli ýaşdaky türgenler
gatnaşdylar. Netijede, Firýuza Gamidowa, Mähri Pomanowa,
Sar a Ahm et ow a, Sel in Baş ir ow a, Jenn et Durd yý ew a,
Mähri Berdiýewa, Ogultagan Söbetowa, Zübeýda Aşyrowa,
Ýekaterina Galkowa dagy öz deň-duşlaryndan saýlanyp,
birinji orunlara eýe boldular. Olara welaýat sport we ýaşlar
syýasaty Baş müdirliginiň Hormat hatlary gowşuryldy.
Aşyr Berdiýew.
* * *
Şäh er sport we ýaşl ar syý as at y hem-de şäh er bil im
bölümi bilen bilelikde ýaş türgenleriň arasynda geçiren sto
luň üstünde oýnalýan tennis boýunça bäsleşigimiz örän
gyzykly we çekeleşikli boldy. 2004 — 2007-nji ýyllarda dog
lan gyzlardan Mähri Gurbanowa birinji, Hatyja Altyýewa
ikinji, Mähri Mämiýewa üçünji orunlara mynasyp boldular.
Oglanlardan Rejepmuhammet Rejepow birinji, Abdylla Alty
ýew ikinji, Muhammet Durdyýew üçünji orunlara düşdüler.
2008 — 2010-njy ýyllarda doglan türgen gyzlardan Bahar
Nurýagdyýewa, Amantäç Agaýewa, Mähriban Bekdurdy
ýewa dagy degişlilikde birinji, ikinji, üçünji orunlary eýe
lediler. Oglanlardan birinji orna Muhammet Rejepow, ikinji
orna Baýram Balmyradow, üçünji orna Eýup Orazow dagy
mynasyp bolm ag y baş ard yl ar.
Güljahan Garaýewa,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň
Serdar şäher geňeşiniň işgäri.
Hormatly telekeçiler!
Balk an wel aý at yn yň pens iý a gaznasynyň müdirligi
«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkme
nistanyň Kanunynyň 23-nji maddasyna laýyklykda, 2021-nji
ýyl yň bir inj i ýar ym ýyly üçin hasaplaşyk döwrüniň başlanýandygyny ýatladýar we şu ýylyň 15-nji awgustyna
çenli pensiýa gaznasynyň ýerli edaralaryna pensiýa
gatançl ar yň yz y töl em eg iň iz i haý yş edý är.
Magtymguly etrabynyň çäginde ýerleşýän
kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de
hususy telekeçileriň, şeýle hem etrabyň
ýaşaýjylarynyň dykgatyna!
Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjün
çiligi müdirligi hem-de Magtymguly etrabynyň zähmet
we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2021-nji ýylyň 1-nji
iýulynda Magtymguly etrabynyň Magtymguly şäheriniň
Durdyhan Ýanyk köçesiniň 7-nji jaýynda sagat 09:00-dan
11:00-a çenli aralykda ilata boş iş orunlarynyň hödürle
niş çäresini geçirýändigini habar berýärler.
Kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy
telekeçileriň özlerindäki boş iş orunlary baradaky maglu
matlary bilen bilelikde agzalan çärä wekilleriniň gatnaş
makl ar yn y üpj ün etm ekl er in i, işe ýerl eşm ek isl eý än
raýatlaryň bolsa, şahsyýetini tassyklaýan resminamasy,
eger bar bolsa, zähmet depderçesi hem-de hünärini tas
syklaýan resminamasy bilen agzalan çärä gatnaşmakla
ryn y haý yş edý är is.
Biziň salgymyz: Magtymguly etrabynyň Magtym
guly şäheriniň Durdyhan Ýanyk köçesiniň 7-nji jaýy.
Telefonlarymyz: (800248) 4-18-81, 4-04-20.
Balk an ab at şäh er iniň
ýaşaýjysy Aşirgeldi Kömek
geldiýewiň awtoulagynyň
AZ 2581 BN döw
let bel
gisiniň ýitirilendigi mälim
edilýär.

Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz şäherindäki 2-nji orta mek
dep tarapyndan 2013-nji ýylda
Akm uh amm et Aşyrd urd yý ew iç
Nurý agd yý ew iň adyn a berl en
A 1376085 belgili orta bilim hakyn
daky şahadatnamany ýitirilendigi
sebäpli güýçsüz hasap etmeli.

Gazet 1931-nji ýyldan bäri çykýar.
Indeksi 69544
Ölçegi A-2, möçberi 2 ç.k.
Sany 17999 B-106990
E-mail: balkan-gazeti@online.tm
Ga
ze
ti elekt
ron gör
nü
şde «turkmenmetbugat.gov.tm»
we «met
bu
gat.gov.tm» in
ter
net sa
hy
palaryn
dan hem-de
«Turkmenmetbugat» mobil goşundysyndan okap bi
ler
si
ňiz.
Gazet Türkmenistanyň Metbugat merkezinde ofset usulynda çap edildi.
Çap ediliºiniò hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi
jogap berýär. Tel.: 80012 39-95-36.
Bahasy 30 teòòe.

